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TESLAS VEJHJÆLPSPOLITIK  
 
HVORNÅR BEGYNDER OG SLUTTER DÆKNINGEN? 

 
Vejhjælpsdækning er en gratis service, som tilbydes i forbindelse med garantien eller visse aftaler om udvidet 
servicedækning. Se dokumentationen til din garantiordning samt vilkårene og betingelserne for din serviceaftale 
for at finde ud af, om du er dækket.  
 

HVEM ER DÆKKET? 
 

 Ejeren eller den af ejeren godkendte fører af en Tesla-bil, som er omfattet af den begrænsede garanti for 
nye eller brugte biler eller den udvidede serviceaftale 

 Alle Tesla-biler, som er omfattet af den begrænsede garanti for nye eller brugte biler, og som befinder sig 
enten i garantiområdet for Teslas vejhjælp eller i et land, hvor Tesla har officielle Tesla Superchargere. 

 
Disse tjenester kan overføres ved videresalg af køretøjet for den resterende tid af dækningsperioden, forudsat at 
Tesla er blevet informeret herom, og at der er tilstrækkeligt bevis for ejerskiftet. Hvis bilen ikke er købt direkte 
hos Tesla, er det op til den nye ejer at underrette Tesla om og forelægge tilstrækkelig dokumentation for 
ejerskiftet. 
 

HVAD ER DÆKKET? 
 

Punkteret dæk 

På nogle markeder har vores uddannede vejhjælpsudbydere et begrænset antal lånehjul til hurtig udskiftning af 
det beskadigede hjul eller dæk. Teslas servicecentre kan reparere eller udskifte dit beskadigede dæk for din 
regning. Du bedes lave en aftale med dit servicecenter om denne service. Pris og tilbud på denne service varierer 
fra sted til sted. Lånehjul skal returneres til servicecenteret inden for tre dage og bliver udskiftet med dit eget 
hjul. 
 
For punkterede dæk gælder, at såfremt et lånehjul ikke er tilgængeligt, er transport gratis til ejerens hjem, 
nærmeste Tesla Service Center eller tredjepartsværksted inden for 80 km (50 miles) fra bilens placering. Du er 
selv ansvarlig for transportudgifter ud over denne afstand eller for eventuelle yderligere transportudgifter. 
 

Bugsering  

Ved biler, som ikke kan køre på grund af en fejl, som skyldes et problem, som er dækket af garantien, betales 
transportydelserne af Tesla for de første 800 km (500 miles)* til det nærmeste Tesla Service Center. Hvis fejlen 
ikke anses for at være omfattet af den begrænsede garanti for nye eller brugte biler, vil du blive opkrævet for 
bugseringsudgifter. Du er også ansvarlig for transportudgifter ud over 800 km (500 miles) eller for yderligere 
transport fra sådanne adresser til en anden adresse. 
 
Du er ansvarlig for at give autohjælpen de anvisninger, som er indeholdt i din bils lynhåndbog. Du kan ringe til 

Vejhjælp eller give autohjælpen nummeret til Vejhjælp for at få hjælp til de mest hensigtsmæssige 

bugseringsprocedurer. Kontaktnumre til vejhjælp 

https://www.tesla.com/en_GB/roadside-assistance?redirect=no


09.18.2018 v1  

 

*Kina har ingen afstandsbegrænsning på bugsering af biler grundet en fejl, der er omfattet af garantien 

 
Lockout-service  
Under visse betingelser har Teslas kundesupportteam mulighed for via fjernstyring at låse din bil op, hvis du 
skulle komme til at låse nøglen inde. Hvis bilen af en eller anden årsag er offline (ikke forbundet til 3g/4g eller Wi-
Fi), eller hvis vi ikke på  
anden måde kan låse bilen op via fjernstyring, og hvis din mobilapp ikke virker på grund af problemer i Teslas 
netværk, koordinerer vejhjælpen ressourcerne efter eget skøn. De vil forsøge at finde en løsning ved at 
genoprette din nøglesender, manuelt låse din bil op eller bugsere den til det nærmeste servicecenter inden for 
80 km (50 miles). Hvis bilen ikke er omfattet af den begrænsede garanti for nye eller brugte biler, og der er brug 
for en uddannet vejhjælpsudbyder til bugsering af din bil, udføres denne service for din regning. 
 
HVAD ER IKKE DÆKKET? 
Tesla vejhjælpen er beregnet til at mindske besværet, hvis din bil ikke fungerer. Der kan dog være visse 
omstændigheder, hvor der ikke ydes vejhjælp, herunder: 
 

 Farlige betingelser (herunder på grund af force majeure eller miljømæssige forhold) 
o I konfliktområder eller regioner eller i områder, som ikke reguleres af lokale myndigheder  

 Ulykker, kollisioner, genstande, der rammer bilen, skader forårsaget af vejanlæg 
 Tomt højspændingsbatteri; herunder, men ikke begrænset til, at have det rigtige opladningsudstyr 
 Off-road-kørsel med bilen eller kørsel på ujævne, ru, beskadigede eller farlige overflader 
 Væddeløb eller autocross 
 Ekstraktion pga. at blive hængende i mudder, sne, sand eller andre bløde overflader 
 Misbrug eller forsømmelse af bilen 
 Hærværk 
 Installation og fjernelse af snekæder 
 Reparation eller udskiftning af knuste vinduer 
 Biler, der demonstreres eller leveres til motormesser, bruges med handelsplader eller eksportplader 
 Bøder, gebyrer, skader eller afgifter i forbindelse med beslaglæggelse eller anden bugsering som følge af 

den faktiske eller påståede overtrædelse af eventuelle love eller regler 
 Videre transport af dyr eller husdyr 
 Hvis bilen efter vores rimelige mening er belastet ud over sin kapacitet 
 Afgifter for opbevaring før der gives assistance 
 Langdistancetransport af campingvogne, trailere eller genstande som cykelstativer eller transportkasser 
 Transport af bilen eller føreren, når Tesla Mobile App er ude af drift, og bilens nøglesender ikke er til 

stede 
 Omkostninger i forbindelse med færgeoverfarter, betalingsveje, trafikafgifter, særlige 

momsbestemmelser eller brugerdefinerede procedurer 
 Alle andre udelukkelser eller begrænsninger beskrevet i den begrænsede garanti for nye eller brugte biler 

 
Vejhjælp er begrænset til et serviceopkald pr. tilfælde. Tesla forbeholder sig retten til efter eget skøn at 
begrænse tjenester og tilbagebetaling til en ejer eller chauffør, når kravenes hyppighed eller type overdrives. 
Tesla forbeholder sig også retten til at revidere eller afbryde specifik Vejhjælp når som helst og uden varsel eller 
tilbagebetaling. Teslas ansvar er udtrykkeligt begrænset til omkostningerne af de anførte fordele. Fordelene 
udelukker eventuelle omkostninger i forbindelse med alternativ vejhjælp arrangeret af dig eller tjenester udenfor 
det pågældende land, hvor garantien dækker som angivet i dokumentationen til din garantiordning. 
 
Eventuelle underforståede og udtrykkelige garantier og vilkår inden for rammerne af lokal lovgivning eller lokale 
regler, eller som ifølge gældende lovgivning er fralagt i det videst mulige omfang, loven tillader, eller som er 
tidsmæssigt begrænset til dækningsperioden. Tesla kan anvende en uafhængig udbyder som underleverandør til 
vejhjælp og fralægger sig ansvaret for sådanne udbyderes handlinger eller undladelser. Hvis du mener, at 
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serviceleverandøren har fejlhåndteret eller på anden vis har beskadiget din bil eller anden personlig ejendom, så 
skal du kontakte os, men alle formelle krav eller fordringer skal rettes mod den pågældende serviceleverandør. 
 
Tesla fraskriver sig hermed alle indirekte, hændelige og særlige skader samt følgeskader, der udspringer af eller 
opstår i forbindelse med vejhjælp, herunder, men ikke begrænset til: tab af bilens værdi, tid, indkomst, 
personlig eller kommerciel ejendomsret eller brug, ulempe eller forværring, emotionel belastning, kommercielle 
tab (herunder tabt fortjeneste eller indtjening), busbilletter eller andre transportomkostninger, leje af bilen, 
benzin eller udgifter til logi, skader på det bugserende køretøj og diverse udgifter såsom telefonopkald, 
faxoverførsel og porto. Udelukkelserne og begrænsningerne i de foregående sætninger gælder, uanset om dit 
krav gælder for kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed og grov uagtsomhed), brud på garanti eller 
betingelse, vildledning (det være sig uagtsomt eller andet) eller i øvrigt ifølge gældende lovgivning, selv om 
Tesla er underrettet om muligheden for sådanne skader, eller sådanne skader med rimelighed kan forudses. 


