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AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN 
 

Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited (“Tesla”) omfatter de angivne årlige 
vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan (“planen”). Dækningen 
træder i kraft på og med tilbagevirkende kraft til købsdatoen for køretøjet eller, for tillægsplaner, 
udløbsdatoen for den første plan (“ikrafttrædelsesdatoen”). Nærværende aftale er underkastet 
nedenstående vilkår, betingelser, begrænsninger, udvidelser, undtagelser og definitioner. Ingen personer 
er bemyndiget til at ændre nærværende aftale eller give afkald på bestemmelserne i denne. Nærværende 
aftale gælder udelukkende til fordel for køber, og gælder kun for det køretøj, den er købt til.  
 
  
SERVICEPLAN: 
 
Plan Aftaleperioden 

(alt efter, hvad der 
indtræffer først)  

Service  

(alt efter, hvad der indtræffer først) 

Købesum 
(inkl. 
moms) 

Ranger 
Service 

4-årig 
Anywhere 
Plan  

4 år eller 80.000 
kilometer  

4 regelmæssige 
vedligeholdelseseftersyn med følgende 
intervaller: 20.000 kilometer eller 1 år  
40.000 kilometer eller 2 år 
60.000 kilometer eller 3 år 
80.000 kilometer eller 4 år 

DKK 
19.000,- 

DKK 1.000,- 
pr. køretøj 
pr. besøg 

 
 
Du bekræfter og accepterer, at du skal betale alle relevante skatter og afgifter, der lægges til 
købesummen (ekskl. moms), Ranger Service samt gebyrer for overførsler i henhold til gældende 
lov. Sådanne skatter og afgifter er ikke inkluderet i købesummen for nærværende aftale. 
 
Du bekræfter og accepterer, at en Anywhere Plan omfatter et ubegrænset antal besøg af Ranger, 
men ikke service, som udføres af Ranger, og som ikke er omfattet af garanti og servicearbejde. 
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Teslas forpligtelser i henhold til nærværende aftale er sikret i form af Teslas fulde tillid og 
anseelse og er ikke garanteret i henhold til refusionsregler i en serviceaftale.  
 
Definitioner 
 
Følgende begreber defineres som angivet nedenfor: 
• “Aftale” defineres som disse vilkår og betingelser for Tesla-serviceplan, som er aftalt mellem dig og 

Tesla. 
• “Aftalens købsdato” defineres som datoen for accept af nærværende aftale. 
• “Batteri” defineres som køretøjets lithium-ion-højspændingsbatteri. 
•  “Ikrafttrædelsesdato” defineres som den dato, køretøjet blev leveret til dig, og før tillægsplaner den 

dato, den oprindelige plan udløb. Når Tesla har accepteret din ansøgning, dækker aftalen retroaktivt 
til denne dato. 

• “Autoriseret Tesla servicecenter” defineres som ethvert servicecenter, der er autoriseret af Tesla, 
herunder alle Tesla Store, Servicecentre og autoriserede serviceleverandører autoriseret af Tesla. 
Der findes en liste over autoriserede Tesla servicecentre på www.teslamotors.com.  

• “Tesla” defineres som Tesla Motors Limited. 
• “Tesla Ranger” defineres som den mobile service Tesla Ranger. 
• “Vehicle” defineres som det køretøj, nærværende aftale er købt til, med undtagelse af Tesla 

Roadster. 
• “Du” eller “din” defineres som køberen af nærværende aftale eller en eventuel efterfølgende ejer, som 

køretøjet, er overdraget til i henhold til nærværende aftale, alt efter hvad der er relevant.  
 
A. Teslas forpligtelser 
 
Tesla forpligter sig til at levere fire regelmæssige planlagte vedligeholdelseseftersyn på et autoriseret 

Tesla servicecenter eller af en Tesla Ranger (med visse undtagelser, herunder uden begrænsning at 

service via Tesla Ranger-service ikke nødvendigvis er tilgængelig i dit område) med de intervaller (alt 

efter, hvad der indtræffer først), som angivet i kolonnen “Service” i afsnittet Valg af plan i nærværende 

aftale.    

 
Uanset den dato, nærværende aftale er købt eller træder i kraft, skal vedligeholdelseseftersynene udføres 
senest 1.600 kilometer eller 30 dage efter de angivne vedligeholdelsesintervaller for den valgte plan.  
Planlagt vedligeholdelse, der ikke er udført inden for dette tidsrum, bortfalder, og der tillægges ikke 
vedligeholdelseseftersyn til erstatning for disse bortfaldne eftersyn. De regelmæssige planlagte 
vedligeholdelseseftersyn omfatter følgende (med forbehold for ændringer, som Tesla efter eget skøn kan 
foretage når som helst og uden varsel): 

 Eftersyn af køretøjet  

 Udskiftning på tidspunktet for eftersynet af almindelige vedligeholdelsesdele samt sliddele med 
undtagelse af batteri og dæk  

 Justering af hjul* og 

 Dækrotation*  
 
* Skal udføres på et Tesla servicecenter og kan ikke udføres af en Tesla Ranger. Hvis den planlagte 
vedligeholdelse udføres af en Tesla Ranger, kan du planlægge denne service uden yderligere udgifter 
ved at meddele dette forud til et autoriseret Tesla servicecenter.   
 
Du får stillet en lånebil til rådighed, hvis din planlagte vedligeholdelse udføres på et autoriseret Tesla 
servicecenter, og Tesla vurderer at den vil tage over fire timer. Der stilles ikke lånebil til rådighed, når du 
benytter Tesla Ranger-service. 
 
Du finder yderligere oplysninger i Afsnit G. Ansvarsbegrænsning. 
 
B. Dine forpligtelser 
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Instruktionsbogen indeholder specifikke anbefalinger om brug, betjening og vedligeholdelse af køretøjet. 
På anmodning skal du fremvise dokumentation for den nødvendige service, herunder kvitteringer med 
angivelse af dato og kilometerstand for køretøjet på servicetidspunktet og/eller tidligere udført 
vedligeholdelse foretaget ved service udført på køretøjet (uanset om denne er udført af et autoriseret 
Tesla servicecenter eller Tesla Ranger).  
 
Du skal give tilladelse til det autoriserede Tesla servicecenter eller Tesla Ranger til at demontering, 
adgang til køretøjets data og omkostningerne til denne service, så Tesla kan udføre det planlagte 
vedligeholdelseseftersyn. 
 
C. Få service 
 
For at få udført det planlagte vedligeholdelseseftersyn skal du køre køretøjet til et autoriseret Tesla 
servicecenter eller kontakte Tesla for at bestille Tesla Ranger-service (hvis dette er muligt i dit område). 
Du skal have køretøjets stelnummer og kilometerstand klar, så du kan informere Tesla om disse, og du 
skal henvise til nærværende aftale, før der udføres service.   
 
Eventuelle omkostninger til transport af køretøjet er ikke omfattet af nærværende aftale, og du 
skal selv betale omkostningerne til transport af køretøjet til det autoriserede Tesla servicecenter. 
Prisen for Tesla Ranger-service afhænger af den aktuelle plan, der er angivet i nærværende aftale.  
 
D. Undtagelser (det omfatter nærværende aftale ikke) 
 
Nærværende aftale gælder kun for den vedligeholdelsesservice, som er angivet i nærværende aftale, og 
den omfatter ikke visse dele, herunder batteri og dæk, skader på køretøjet eller funktionsfejl, som er 
omfattet af eller undtaget fra den begrænsede nybilsgaranti for køretøjet. Desuden er skader eller 
funktionsfejl, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller er en følge af manglende 
vedligeholdelse i henhold til de angivne planlagte intervaller, som er specificeret i ejerdokumentationen til 
køretøjet, ikke omfattet af nærværende aftale.   
 
E. Aftaleperioden 
 
Nærværende dokument er en ansøgning om dækning i henhold til en aftale. Når denne ansøgning 
accepteres af Tesla, bliver den til aftalen, og dækningen har tilbagevirkende kraft til 
ikrafttrædelsesdatoen. Aftaleperioden begynder på ikrafttrædelsesdatoen og forbliver gyldig i henhold til 
den gældende plan, som er valgt i aftalen.  Hvis ansøgningen ikke godkendes, får du refunderet 
købesummen for aftalen af Tesla. Der er intet i nærværende dokument, som kan anses for at udgøre en 
garanti for godkendelse af denne ansøgning.  Afsnit B til J gælder også efter aftalens eventuelle 
opsigelse eller ophør. 
 
F. Gyldighedsområde 
 
Nærværende aftale gælder for et køretøj, der er solgt af Tesla i Teslas europæiske garantiområde, og 
som kun transporteres og køres i Teslas europæiske garantiområde. Med henblik på nærværende aftale 
defineres Teslas europæiske garantiområde som EØS-medlemslandene, Schweiz, Lichtenstein, San 
Marino og Monaco. Hvis køretøjet har været solgt, transporteret eller kørt uden for Teslas europæiske 
garantiområde i 30 på hinanden følgende dage eller 30 dage i en vilkårlig periode på 60 dage, bortfalder 
alle garantier og dækninger, herunder nærværende aftale. 
 
G. Ansvarsbegrænsning 
 
Eventuelle underforståede og udtrykkelige garantier og betingelser, som måtte opstå i henhold til 
gældende lokal lovgivning eller stats-, provins- eller forbundslovgivning eller retspraksis, herunder men 
ikke begrænset til underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, salgskvalitet, egnethed til et 
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bestemt formål, holdbarhed, eller som opstår som følge af handel eller handelspraksis, er ikke omfattet i 
videst mulig omfang, som er tilladt i henhold til lokal lovgivning eller begrænses i varighed til 
gyldighedsperioden for nærværende aftale. Udskiftning af nødvendige dele er det eneste retsmiddel, som 
kan finde anvendelse i henhold til nærværende aftale eller eventuelle underforståede garantier. Ansvar 
begrænses til den rimelige pris til udskiftning af dele, der er omfattet af aftalen, og producentens 
anbefalede detailpris for den pågældende del må ikke overskrides. Udskiftning kan foretages med dele af 
samme type og kvalitet, herunder ikke-originale dele fra producenten eller genproducerede dele, alt efter 
hvad, der er nødvendigt.   
 
Ansvar i relation til krav i henhold til nærværende aftale kan i ingen tilfælde overstige den rimelige 
markedsværdi af den angivne vedligeholdelsestjeneste på tidspunktet umiddelbart forud for udførelsen af 
denne service. Desuden kan summen af alle tilgodehavender, der skal udbetales i henhold til 
nærværende aftale ikke overstige detailværdien af den service, som skal udføres i henhold til 
nærværende aftale. 
 
Tesla bemyndiger ingen personer eller virksomheder til at skabe forpligtelser eller ansvar på deres vegne 
i forbindelse med nærværende aftale. Beslutningen om, hvorvidt en del skal udskiftes, eller om der skal 
anvendes en ny eller en genproduceret del, træffes af Tesla efter Teslas eget suveræne skøn. 
 
Tesla er ikke forpligtet til at betale eller tilbagebetale beløb for service, som udføres af andre parter end et 
autoriseret Tesla servicecenter eller Tesla Ranger. Tesla frafalder hermed ethvert ansvar for indirekte 
skader, hændelige skader, erstatning for konkret dokumenterede tab, samt erstatning for følgeskader, der 
er opstået som følge af eller i forbindelse med dit køretøj, herunder men ikke begrænset til transport til og 
fra et autoriseret Tesla servicecenter, værditab for køretøjet, tabt tid, tabt indtjening, tabt anvendelse, tab 
af personlig eller erhvervsmæssig ejendom, gene eller ulempe, følelsesmæssige ulemper eller skader, 
kommercielt tab (herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste eller indtjening), omkostninger til 
bugsering, busbilletter, billeje, udgifter til opkald til service, brændstofudgifter, logi, skader på det 
bugserende køretøj samt dermed forbundne udgifter, eksempelvis telefonopkald, faxforsendelser og 
porto. 
 
Ovenstående begrænsninger og forbehold gælder for ethvert krav i og uden for kontrakt (herunder som 
følge af forsømmelighed eller grov forsømmelighed), misligholdelse af en garanti- eller 
aftalebestemmelse, vildledning (uagtsom eller andet) samt ethvert andet lovbestemt forhold, også selvom 
Tesla måtte være blevet underrettet om muligheden for en sådan skade eller med rimelighed burde have 
forudset skaden.  
 
H. Løsning af tvister og aftale om voldgift 
 
I videst muligt omfang i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion kræver Tesla, at du i den relevante 
periode, som er specificeret i nærværende aftale, først informerer Tesla om eventuelle problemer, du har 
oplevet, inden for et rimeligt tidsrum, så Tesla får mulighed for at reagere, før du lader sagen behandle 
via vores program til løsning af tvister.  
 
Såfremt du vælger at lade sagen behandle via vores program til løsning af tvister, bedes du sende en 
skriftlig meddelelse til: 
 
Tesla Motors Limited  
Kings Chase, Kings Street 
Maidenhead, SL6 1DP 
Storbritannien 
Attention: Vehicle Service 
 
Medtag følgende oplysninger: 
• Nærværende aftale samt dennes ikrafttrædelsesdato  
• Dit navn og dine kontaktoplysninger 
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• Stelnummer 
• Navn og adresse på den nærmeste Tesla Store og/eller det nærmeste Tesla servicecenter 
• Leveringsdatoen for køretøjet 
• Aktuel kilometerstand 
• En beskrivelse af defekten 
• En oversigt over tidligere henvendelser til et Tesla servicecenter eller en autoriseret Tesla-

repræsentant for at få løst problemet, eller eventuelle reparationer eller services, som ikke er 
blevet udført af et autoriseret Tesla servicecenter eller Tesla Ranger 

 
I tilfælde af, at der opstår tvist, uoverensstemmelse eller uenighed mellem dig og Tesla i relation til 
nærværende aftale, vil Tesla forsøge på alle måder at nå frem til en mindelig løsning. 
 
I. Overdragelse af aftalen 
 
Kontakt Tesla, og indsend følgende: 
1. Et brev med anmodning om, at Tesla overfører aftalen til den nye ejer 
2.  Et overdragelsesgebyr på EUR 100 
3. Nærværende aftale 
4. Skriftlig dokumentation for, at alle vedligeholdelseskrav er opfyldt 
5. En kopi af dokumentation på ejerskiftet samt kilometerstanden på salgstidspunktet 
6. Dokumenter, som bekræfter overdragelsen af aftalen, hvis dette er relevant 
 
Betingelser: 
1. Nærværende aftale kan ikke overdrages til et andet køretøj. Den kan kun overdrages til en anden 

privatperson som ejer af samme køretøj 
2.  Køretøjet skal gennemgå et eftersyn 
3.  Overdragelsen skal ske senest 30 dage efter ejerskiftet 
4.  Du kan ikke overdrage nærværende aftale til en bilforhandler eller en bilforhandlers kunde 
5.  Alle tilbageværende underliggende garantier skal også overdrages til den nye ejer 
 
J. Hele aftalen, ugyldige bestemmelser, frafald, lovvalg   
 
Nærværende aftale og alle arbejdsordrer, der udføres på servicetidspunktet, udgør hele aftale mellem dig 
og Tesla vedrørende aftalens genstand, og den har forrang for alle tidligere skriftlige og mundtlige 
indgåede aftaler, erklæringer, løfter, underforståede aftaler og forhandlinger vedrørende aftalens 
genstand, samt alle vilkår og betingelser, der er angivet på Teslas arbejdsordrer, uanset 
leveringtidspunktet for disse.  Nærværende aftale og eventuelle arbejdsordrer kan ikke ændres, med 
mindre dette sker skriftligt og underskrives af behørigt bemyndigede repræsentanter for begge parter.  

 
Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale eller en arbejdsordre kendes uden retskraft af en domstol i 
en kompetent jurisdiktion, fordi den er ugyldig eller i konflikt med gældende lov i en relevant jurisdiktion, 
påvirker dette ikke gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser, og parternes rettigheder og forpligtelser 
skal fortolkes og håndhæves, som om nærværende aftale eller arbejdsordren ikke indeholdt de 
pågældende bestemmelser. De bestemmelser, som ikke kan håndhæves, skal endvidere erstattes af 
gensidigt acceptable og juridisk gyldige og retskraftige bestemmelser, som kommer tættest på parternes 
intention med den eller de ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelser.   
 
Frafald af ét eller flere af nærværende aftales vilkår eller bestemmelser i ét eller flere tilfælde kan ikke 
fortolkes som permanent frafald af hele aftalen.  Frafald er kun gyldige, hvis de afgives skriftligt og er 
underskrevet af bemyndigede repræsentanter for begge parter.   
 
Nærværende aftale og eventuelle tvister eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne 
eller dens genstand (herunder tvister eller krav, der ikke er omfattet af en kontrakt), er omfattet af og skal 
fortolkes i henhold til dansk ret, og du og Tesla skal lade sagen behandle af danske domstole som ikke-
enejurisdiktion.  
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