
 

 
 

TESLAN TIEPALVELUOHJELMAN EHDOT  
 

SOPIMUSAJAN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN 

 
Tiepalveluohjelma on takuun tai tietynlaisen laajennetun huoltosopimuksen tarjoama ilmainen palvelu. 
Ohjelman kattavuus selviää perehtymällä takuuasiakirjoihin ja huoltosopimuksen ehtoihin.  
 

KENET TIEPALVELU KATTAA? 
 

 Tiepalvelu on Teslan omistajan ja omistajan valtuuttaman käyttäjän käytettävissä, jos autossa on Uuden 
tai Käytetyn ajoneuvon rajoitettu takuu ja laajennettu huoltosopimus. 

 Tiepalvelu on käytettävissä kaikkiin Tesla-autoihin, joissa on Uuden tai Käytetyn ajoneuvon rajoitettu 
takuu, ja jotka sijaitsevat joko Teslan tiepalvelun alueella tai maassa, jossa Teslalla on virallisia 
Supercharger-latausasemia. 

 
Palvelut ovat siirrettävissä auton myynnin yhteydessä sopimusajan loppuun saakka, mikäli Teslalle on ilmoitettu 
ja toimitettu riittävät todisteet omistajuuden muutoksesta. Jos autoa ei ostettu suoraan Teslalta, Teslalle 
ilmoittaminen ja todisteiden toimittaminen omistajuuden muutoksesta on uuden omistajan vastuulla. 
 

MITÄ TIEPALVELU KATTAA? 
 

Rengasrikon korjaus 

Joillakin markkina-alueilla koulutetut tiepalvelun tarjoajamme kuljettavat rajallista määrää lainarenkaita 
mukanaan vahingoittuneen renkaan tai vanteen korvaamiseksi. Teslan huoltokeskukset korjaavat tai vaihtavat 
vahingoittuneen renkaan, ja asiakas vastaa kustannuksista. Huolehdi järjestelyistä huoltokeskuksesi kanssa 
tämän palvelun saamiseksi. Hinnat ja palvelun saatavuus voivat muuttua ja vaihdella alueittain. Lainarenkaat on 
palautettava huoltokeskukseen kolmen päivän kuluessa, ja ne vaihdetaan alkuperäiseen renkaaseen. 
 
Jos lainarenkaita ei ole saatavana rengasrikon korjauksen ajaksi, auton kuljetuspalvelut hoidetaan kuluitta joko 
auton omistajan kotiin, Teslan lähimpään huoltokeskukseen tai korkeintaan 80 km (50 mailin) etäisyydellä 
autosta sijaitsevaan kolmannen osapuolen huoltoliikkeeseen. Asiakas vastaa kuljetuskustannuksista kauempana 
sijaitsevaan kohteeseen sekä kuljetukseen liittyvistä lisäkustannuksista. 
 

Hinaaminen  

Jos auto ei ole ajettavissa takuun piiriin kuuluvista toimintahäiriöistä johtuvista syistä, Tesla vastaa auton 
kuljetuskustannuksista lähimpään Teslan huoltokeskukseen ensimmäisen 800 km (500 mailin)* osalta. Jos 
toimintahäiriön havaitaan johtuvan syistä, jotka eivät kuulu Uuden tai Käytetyn ajoneuvon rajoitetun takuun 
piiriin, hinauspalvelun kustannukset laskutetaan asiakkaalta. Asiakas vastaa myös itse kuljetuskustannuksista, 
jotka ylittävät 800 km (500 mailia) tai johtuvat lisäkuljetuksista tällaisista kohteista muihin kohteisiin. 
 
Asiakas vastaa auton pikaoppaaseen sisältyvien ohjeiden välittämisestä auton kuljetuksesta vastaavalle. Asiakas 
voi soittaa tiepalveluun tai antaa tiepalvelun puhelinnumeron auton kuljetuksesta vastaavalle. Tiepalvelu antaa 
hinausohjeet.  Tiepalvelun puhelinnumerot 
 

*Hinausmatkan etäisyysrajoitus ei ole voimassa Kiinassa takuun piiriin kuuluvissa vioissa 

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


 

Lukituksen avauspalvelu  

Tietyissä olosuhteissa Teslan asiakaspalvelun tiimi pystyy avaamaan autosi lukituksen etätoiminnon avulla, jos 
avaimesi on jäänyt autoon. Jos autossasi ei ole tietoyhteyttä jostakin syystä (ei ole yhdistettynä 3g-/4g- tai Wi-Fi-
yhteydellä), tai jos jostakin muusta syystä emme voi avata autosi lukitusta etänä, ja jos mobiilisovelluksesi ei 
toimi Teslan verkkoyhteyteen liittyvistä syistä, tiepalvelu ohjaa resursseja oman harkintansa mukaan. Tiepalvelu 
yrittää etsiä ratkaisun palauttamalla avainlähettimen, avaamalla auton lukituksen manuaalisesti tai kuljettamalla 
auton lähimpään 80 km (50 mailin) etäisyydellä sijaitsevaan huoltokeskukseen. Jos auto ei kuulu Uuden tai 
Käytetyn ajoneuvon rajoitetun takuun piiriin ja tiepalvelusta vastaa koulutettu hinauspalvelun tarjoaja, asiakas 
vastaa itse hinauskustannuksista. 
 
MITÄ TIEPALVELU EI KATA? 
Teslan Tiepalvelun tarkoitus on vähentää autosi mahdollisesta toimintahäiriöstä aiheutuvaa vaivaa. Tiepalvelua ei 
ehkä kuitenkaan voida tarjota tietyissä olosuhteissa, kuten: 
 

 Vaaralliset olosuhteet (mukaan lukien ylivoimaiset esteet tai ympäristöolosuhteet) 
o Konfliktialueilla tai alueilla, jotka eivät ole paikallisten viranomaisten hallinnassa  

 Onnettomuus, törmäys, esineen iskeytyminen autoon, tien rakenteiden aiheuttama vaurio 

 Korkeajänniteakun virrattomuus, mukaan lukien muun muassa asiaankuuluvan latauslaitteiston saatavuus 

 Auton ajaminen maastossa tai epätasaisten, karkeiden tai vaurioituneiden pintojen päällä 

 Ajaminen kilpailutilanteessa tai autocross-radalla 

 Irrottaminen uponneena mutaan, lumeen, hiekkaan tai muuhun pehmeään pintaan 

 Auton väärinkäyttö tai laiminlyönti 

 Ilkivalta 

 Lumiketjujen asentaminen tai irrottaminen 

 Rikkoutuneen ikkunan korjaus tai vaihtaminen 

 Esiteltävänä tai myytävänä olevat, myyntikilvillä tai vientikilvillä varustetut autot 

 Minkä tahansa lain tai säädöksen rikkomiseen tai epäiltyyn rikkomiseen liittyvään takavarikointiin tai 
muuhun hinaukseen liittyvät sakot, maksut, vahingonkorvaukset tai verot 

 Eläinten tai karjan edelleenkuljetus 

 Jos auto on ylikuormattu normaalista näkökulmasta katsottuna 

 Avustamista edeltävät säilytyskustannukset 

 Matkailuperävaunun, perävaunun tai pyörätelineiden tai kattotelineiden kaltaisten rakenteiden pitkien 
etäisyyksien kuljetukset 

 Auton ja kuljettajan kuljetus tilanteessa, jossa Teslan mobiilisovellus ei ole käytössä ja auton avainlähetin 
ei ole käytettävissä 

 Lauttakuljetuksiin, maksullisiin tieosuuksiin, ruuhkamaksuihin, erityisiin arvonlisäverosäädöksiin tai 
tullimuodollisuuksiin liittyvät maksut 

 Mikä tahansa muu Uuden tai Käytetyn ajoneuvon rajoitetussa takuussa kuvattu poikkeus tai rajoitus 
 
Tiepalvelu on rajoitettu yhteen palvelupuheluun tapahtumaa kohti. Tesla varaa itselleen oikeuden rajoittaa 
omistajan tai kuljettajan palveluja ja korvauksia, jos niitä Teslan harkinnan mukaan esiintyy liian usein tai liittyen 
tietynlaisiin tilanteisiin. Tesla varaa itselleen oikeuden muuttaa tai lakkauttaa tietyt Tiepalvelun palvelut milloin 
tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai hinnan korvaamista. Teslan vastuu rajoittuu vain lueteltujen etujen 
kustannuksiin. Etuihin eivät sisälly kustannukset, jotka liittyvät itse järjestämääsi vaihtoehtoiseen tiepalveluun tai 
autosi takuuasiakirjoissa määritetyn takuualueen ulkopuolisiin palveluihin. 
 
Paikallisiin lakeihin ja määräyksiin tai muuhun lainsäädäntöön tai lainmukaisiin syihin perustuvat suorat ja 
epäsuorat takuut ja ehdot kiistetään tai niitä rajoitetaan täydessä lain sallimassa laajuudessa tai rajoitetaan 



 

voimassaolon aikaan. Tesla voi antaa tiepalvelun yksityisen palveluntarjoajan aliurakaksi eikä ota vastuuta 
tällaisen palveluntarjoajan toiminnasta tai puutteista. Jos epäilet palveluntarjoajan käsitelleen autoasi tai 
omaisuuttasi väärin tai vahingoittaneen sitä muulla tavalla, ilmoita asiasta meille. Osoita varsinaiset reklamaatiot 
ja vaatimukset kuitenkin aina kyseiselle palveluntarjoajalle. 
 
Tesla ei vastaa mistään autoosi liittyvistä epäsuorista, tahattomista, erityisistä tai tuottamuksellisista 

tiepalvelusta johtuvista tai siihen liittyvistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa auton arvon aleneminen, 

ajanmenetys, tulonmenetys, henkilökohtaisen tai kaupallisen omaisuuden menetys, käyttöajan menetys, 

epämukavuus tai ärsyyntyminen, henkinen kärsimys tai haitta, kaupallinen menetys (mukaan lukien muun 

muassa voiton- tai tulonmenetys), bussiliput tai muut matkustuskustannukset, ajoneuvonvuokraus, 

polttoainekustannukset, majoituskustannukset, hinausajoneuvolle koituvat vauriot ja muut välilliset kulut kuten 

puhelu-, faksi- ja postituskulut. Edellä mainitut rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa siinäkin tapauksessa, 

että vaatimuksen perusteena on sopimuksellinen oikeus, vahingonteko (mukaan lukien huolimattomuus ja 

törkeä huolimattomuus), takuun tai sopimusehdon rikkomus, väärien tietojen antaminen (laiminlyönti tai muu) 

tai muu lainvoimainen tai oikeudenmukainen peruste siinäkin tapauksessa, että Teslalle on kerrottu tällaisen 

vahingon mahdollisuudesta tai nämä vahingot ovat kohtuullisesti ennakoitavissa. 


