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TESLAS RETNINGSLINJER FOR VEIHJELP  

 
NÅR STARTER OG SLUTTER DEKNINGEN? 

 
Veihjelpsdekning er en kostnadsfri tjeneste som tilbys under garanti eller en viss utvidet serviceavtaledekning. Se 
garantidokumentene og serviceavtalens vilkår for å finne ut om du er kvalifisert for dekning.  
 

HVEM ER DEKKET? 
 

 eieren, eller føreren autorisert av eieren, av en Tesla som dekkes av begrenset nybilgaranti eller 
begrenset bruktbilgaranti, eller utvidet serviceavtale 

 alle Tesla-biler som dekkes av begrenset nybilgaranti eller begrenset bruktbilgaranti og befinner seg i 
Teslas veihjelpsregioner eller i et land der Tesla har offisielle Tesla-superladere 

 
Disse tjenestene er overførbare med videresalg av kjøretøyet for den gjenværende tiden av dekningsperioden, 
såfremt Tesla er varslet og gitt tilstrekkelig bevis på eierskiftet. Dersom bilen ikke ble kjøpt direkte fra Tesla, er 
det ansvaret til den nye eieren å varsle og gi Tesla tilstrekkelig bevis på eierskiftet. 
 

HVA ER DEKKET? 
 

Punktert dekk 

I noen markeder opprettholder våre veihjelpsoperatører et spesifikt antall reservehjul for å kunne skifte det 
skadde hjulet eller dekket raskt. Teslas servicesentre kan reparere eller skifte ut skadde dekk på din regning. 
Avtal med servicesenteret for denne tjenesten. Priser og tilgjengelighet kan endres per sted. Reservehjulene må 
returneres til servicesenteret i løpet av tre dager og vil bli byttet ut med originalhjulene. 
 
Ved punkterte dekk, hvis et lånehjul ikke er tilgjengelig, er transport til eierens adresse, nærmeste Tesla-
servicesenter eller tredjeparts verksted innen 80 km (50 miles) fra bilens posisjon, kostnadsfritt. Du er ansvarlig 
for transportkostnader utover denne avstanden, eller eventuelle påfølgende transportkostnader. 
 

Tauing  

Når det gjelder funksjonsfeil på bilen som skyldes garantiberettigede problemer, og bilen ikke er kjørbart, dekkes 
transport av Tesla for de første 800 km (500 miles)* til det nærmeste Tesla-servicesenteret. Hvis funksjonsfeilen 
ikke dekkes av begrenset nybilgaranti eller begrenset bruktbilgaranti, vil du bli belastet for tauekostnader. Du er 
ansvarlig for transportkostnader utover 800 km (500 miles) eller eventuell ytterligere transport fra et servicested 
til et annet sted. 
 
Det er ditt ansvar å informere biltransportørene om instruksjonene i bilens hurtigveiledning. Du kan ringe 

veihjelpsnummeret, eller gi det til biltransportøren, for hjelp med riktige taueprosedyrer. Kontaktnumre for 

veihjelp 

 

*Kina har ikke avstandsrestriksjoner på tauing av bil ved garantiberettigede feil. 

 

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

Under visse forhold har Teslas kundestøtte muligheten til å fjernopplåse bilen din dersom du låser inn nøkkelen. 
Hvis bilen av en eller annen grunn er frakoblet (ikke koblet til 3G/4G eller Wi-Fi), eller vi av andre årsaker ikke kan 
fjernopplåse bilen, og hvis mobilappen ikke fungerer på grunn av Tesla-nettverksfeil, vil veihjelp koordinere 
ressurser etter eget skjønn. De vil prøve å finne en løsning ved å prøve å hente ut nøkkelhengeren, låse opp bilen 
manuelt eller taue den til nærmeste servicesenter innenfor 80 km (50 miles). Dersom bilen ikke er dekket av den 
begrensede nybilgarantien eller begrensede bruktbilgarantien, og en opplært veihjelpsoperatør er nødvendig for 
å taue bilen manuelt, må du dekke denne tjenesten selv. 
 
HVA ER IKKE DEKKET? 
Teslas veihjelp er ment å minimere ulempene når bilen ikke er kjøredyktig. Veihjelp kan imidlertid ikke gis i visse 
tilfeller, inkludert følgende: 
 

 farlige forhold (herunder også naturkatastrofer eller miljøforhold) 
o i konfliktsoner eller -regioner, eller i områder som lokale myndigheter ikke har kontroll over  

 ulykker, kollisjoner, gjenstander som støter inn i bilen, skader forårsaket av veielementer 

 tapping av høyspenningsbatteriet – inkludert, men ikke begrenset til, å ha riktig ladeutstyr 

 kjøring av bilen utenfor veien, over ujevne, grove, skadede eller farlige overflater 

 konkurranse- eller terrengkjøring 

 tauing på grunn av å være fastkjørt i gjørme, snø, sand eller andre myke overflater 

 misbruk eller forsømmelse av bilen 

 hærverk 

 montering og fjerning av kjettinger 

 dårlig reparasjon eller skifte av vindu 

 biler som blir demonstrert eller levert av bilmesser, brukt under handelsskilter eller eksportskilter 

 bøter, gebyrer, skader eller skatter i forbindelse med beslagleggelse eller annen tauing som følge av 
faktisk eller påstått brudd på lover eller forskrifter 

 videre transport av dyr eller husdyr 

 hvis bilen, etter vårt fornuftige skjønn, er lastet utover sin kapasitet 

 lagringskostnader før assistansen gis 

 transport av campingvogner, tilhengere eller gjenstander som sykkelstativ eller lastebokser over lang 
avstand 

 transport av bilen eller sjåføren når Tesla-mobilappen er ute av drift og bilens nøkkelhenger ikke er til 
stede 

 kostnader forbundet med fergestrekninger, bomveier, køprising, spesielle mva.-regelverk eller tilpassede 
prosedyrer 

 eventuelle andre utelukkelser eller begrensninger som er beskrevet i den begrensede nybilgarantien eller 
den begrensede bruktbilgarantien 

 
Veihjelp er begrenset til ett servicebesøk per hendelse. Tesla forbeholder seg retten til å begrense tjenester og 
tilbakebetaling til en eier eller en fører når, etter Teslas eget skjønn, utgiftene blir unormale i frekvens eller type. 
Tesla forbeholder seg også retten til å revidere eller avslutte spesifikke veihjelptjenester når som helst uten 
varsel eller refusjon. Teslas ansvar er uttrykkelig begrenset til kostnadene ved de nevnte fordelene. Fordelene 
inkluderer ikke eventuelle kostnader knyttet til alternativ veihjelp arrangert av deg eller tjenester utenfor den 
angitte garantiregionen, som definert i garantidokumentene. 
 
Eventuelle underforståtte og uttrykte garantier og betingelser som oppstår i henhold til gjeldende lokale lover 
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eller vedtekter eller på annen måte ved lov eller rimelighet, er fraskrevet i den utstrekning tillatt ved lov, eller 
begrenset i varighet i forhold til dekningsperioden. Tesla kan gi oppdrag til en uavhengig tjenesteleverandør av 
veihjelp og fraskriver seg ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser av slike leverandører. Hvis du mener 
at tjenesteleverandøren har feilhåndtert eller på annen måte skadet bilen din eller de personlige eiendelene 
dine, ber vi deg informere oss om dette, men du må rette formelle krav til nevnte tjenesteleverandør. 
 
Tesla fraskriver seg herved enhver og alle indirekte, tilfeldige, spesielle og følgeskader som oppstår som følge av 

eller i tilknytning til veihjelp, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bilverdi, tid, inntekt, personlig eller 

kommersiell eiendom, eller bruk, ulempe eller forverring, emosjonelt stress, kommersielle tap (herunder tapt 

fortjeneste eller inntjening), bussbilletter eller andre transportkostnader, billeie, bensin- eller losjiutgifter, skade 

på tauebilen, og uforutsette utgifter som telefonsamtaler, faksoverføringer og postutgifter. Unntakene og 

begrensningene i de foregående setningene gjelder uansett om kravet er i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet 

og grov uaktsomhet), brudd på garanti eller bestemmelser, feilaktig fremstilling (enten uaktsomt eller annet) 

eller på annen måte ved lov eller i egenkapital, selv om Tesla er informert om muligheten for slike skader eller 

slike skader er rimelig forutsigbare. 


