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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA DA TESLA  

 
INÍCIO E FIM DA COBERTURA 

 
A cobertura de assistência rodoviária é um serviço gratuito disponibilizado ao abrigo da sua garantia ou 
determinados acordos de serviço alargado. Consulte os documentos da sua garantia e os termos e condições do 
acordo de serviço para saber se é elegível para cobertura.  
 

COBERTURA: QUEM BENEFICIA DA MESMA 
 

 O proprietário ou condutor autorizado pelo proprietário de um Tesla abrangido pela garantia limitada de 
veículo novo ou usado ou acordo de serviço alargado. 

 Todos os veículos Tesla abrangidos pela garantia limitada de veículo novo ou em segunda mão, com 
residência na região da garantia de assistência rodoviária da Tesla ou num país onde a Tesla disponha de 
Superchargers oficiais da Tesla. 

 
Estes serviços são transmissíveis em caso de revenda do veículo durante o período restante de vigência da 
cobertura, desde que a Tesla tenha sido notificada e recebido comprovativos adequados e suficientes da 
alteração de propriedade. Se o veículo não tiver sido adquirido diretamente na Tesla, é da responsabilidade do 
novo proprietário notificar e fornecer à Tesla comprovativos adequados e suficientes da alteração de 
propriedade. 
 

COBERTURA: O QUE ESTÁ INCLUÍDO 
 

Pneu furado 

Em alguns mercados, os nossos peritos de assistência rodoviária transportam consigo um número limitado de 
rodas de cortesia para substituir rapidamente a roda ou o pneu danificada(o). Os Tesla Service Centers podem 
reparar ou substituir o seu pneu danificado, ficando os custos a seu cargo. Efetue as marcações necessárias para 
a realização deste serviço junto do seu centro de assistência. O preço e a disponibilidade estão sujeitos a 
alterações consoante a localização. As rodas de cortesia têm de ser devolvidas ao centro de assistência no espaço 
de três dias e serão trocadas pela sua roda original. 
 
Para pneus vazios, se não estiver disponível uma loaner wheel, os serviços de transporte são gratuitos para o 
domicílio do proprietário, o Tesla Service Center mais próximo ou instalações de reparação de terceiros que 
estejam num raio de 80 km (50 milhas) da localização do veículos. É responsável pelos custos de transporte para 
localizações que fiquem a uma distância superior à indicada ou por quaisquer custos de transporte 
subsequentes. 
 

Reboque  

Para veículos que não possam ser conduzidos devido a uma avaria atribuível a um problema incluído na garantia, 
os serviços de transportes são disponibilizados pela Tesla para os primeiros 800 km (500 milhas)* percorridos até 
ao centro de assistência Tesla mais próximo. Se for determinado que a avaria não é abrangida pela garantia 
limitada de veículo novo ou usado, os custos do serviço de reboque ficarão ao seu encargo. Também é 
responsável pelos custos de transporte para além dos 800 km (500 milhas) ou qualquer transporte adicional das 
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localizações relevantes para qualquer outra localização. 
 
É da sua responsabilidade fornecer aos responsáveis pelo transporte do veículo as instruções incluídas no guia 

rápido do seu veículo. Poderá ligar para o número da assistência técnica, ou transmiti-lo ao responsável pelo 

transporte, para obter assistência no que respeita aos procedimentos adequados de reboque. Números de 

contacto da assistência rodoviária 

 

*Para a China não existem restrições de distância para o reboque do veículo devido a uma falha abrangida pela 

garantia 

 

Serviço de assistência em caso de trancagem acidental  

Em determinadas condições, a equipa de apoio ao cliente da Tesla consegue destrancar remotamente o seu 
veículo caso as suas chaves fiquem trancadas no interior do mesmo. Se por algum motivo o veículo estiver offline 
(não ligado a uma rede 3G/4G ou Wi-Fi), ou se, por qualquer outro motivo, não conseguirmos destrancar 
remotamente o seu veículo, e a sua aplicação para telemóvel não estiver a funcionar devido a problemas da rede 
da Tesla, a assistência rodoviária coordenará recursos ao respetivo critério. Tentarão encontrar uma solução que 
envolva a recuperação do comando, a destrancagem manual do veículo ou o reboque do mesmo para o centro 
de assistência mais próximo num raio de 80 km (50 milhas). Caso o veículo não esteja abrangido pela garantia 
limitada de veículo novo ou usado e seja necessário recorrer a um prestador de serviços especializados de 
assistência rodoviária para rebocar o veículo, os custos associados ficarão ao seu encargo. 
 
COBERTURA: O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO 
A assistência rodoviária da Tesla destina-se a minimizar qualquer inconveniente caso o seu veículo fique 
inoperacional. Contudo, a assistência rodoviária poderá não ser disponibilizada em determinadas circunstâncias. 
 

 Condições perigosas (incluindo casos fortuitos ou condições ambientais) 
o Em zonas ou regiões de conflito ou em áreas que não sejam controladas pelas autoridades locais  

 Acidentes, colisões, impacto de objetos no veículo e danos causados por equipamentos da estrada 

 Depleção da bateria de alta tensão, incluindo, entre outros, dispor do equipamento de carregamento 
adequado 

 Conduzir o veículo fora de estrada ou em superfícies irregulares, acidentadas, danificadas ou perigosas 

 Corridas de automóveis ou autocross 

 Extração devido a estar preso em lama, neve, areia ou outras superfícies instáveis 

 Abuso ou negligência do veículo 

 Vandalismo 

 Instalação e remoção de correntes para a neve 

 Reparação ou substituição de janelas quebradas 

 Veículos que são demonstrados ou entregues por comerciantes automóveis, utilizados com matrículas de 
comerciantes automóveis ou de exportação 

 Multas, encargos, danos ou taxas associados a apreensões ou outras ações de reboque resultantes de 
violação real ou alegada de quaisquer leis ou regulamentações 

 Transporte de animais ou gado 

 Se o veículo, de acordo com a sua perspetiva razoável, estiver carregado a um ponto que exceda a 
respetiva capacidade 

 Encargos de armazenamento anteriores à prestação da assistência 

 Transporte de longa distância de caravanas, atrelados ou objetos como suportes para bicicletas ou 
suporte de bagagem para tejadilho 

 Transporte do veículo ou proprietário quando a aplicação para telemóvel da Tesla está fora de serviço e o 

https://www.tesla.com/en_GB/roadside-assistance?redirect=no
https://www.tesla.com/en_GB/roadside-assistance?redirect=no
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comando do veículo não está presente 

 Custos associados com transportes por ferry, estradas com portagem, taxas de congestionamento, 
regulamentações especiais de IVA ou procedimentos aduaneiros 

 Quaisquer outras exclusões ou limitações descritas na garantia limitada de veículo novo ou em segunda 
mão 

 
A Assistência em viagem está limitada a uma chamada de serviço por incidente. A Tesla reserva-se o direito de 
limitar os serviços e compensações a um proprietário ou condutor quando, a seu exclusivo critério, as 
reclamações se tornarem excessivas em termos de frequência ou do tipo de ocorrência. A Tesla também se 
reserva o direito de rever ou descontinuar serviços específicos da assistência em viagem a qualquer momento, 
sem aviso prévio ou reembolso. A responsabilidade da Tesla é expressamente limitada aos custos das vantagens 
listadas. As vantagens não incluem quaisquer custos relacionados com assistência em viagem alternativa 
contratada pelo proprietário ou serviços fora da região da garantia determinada, conforme definido nos 
documentos da garantia. 
 
As garantias implícitas e explícitas e as condições estipuladas pelas legislações ou estatutos locais, ou outros 
regulamentos aplicáveis, segundo a Lei ou em equidade, são excluídas na extensão máxima permitida por lei, ou 
limitadas ao período de vigência da cobertura. A Tesla poderá subcontratar um prestador de serviços 
independente para o fornecimento de assistência rodoviária e rejeita qualquer responsabilidade por ações ou 
omissões de tais prestadores. Se acreditar que o prestador do serviço manobrou o seu pedido de forma 
inadequado ou danificou o seu veículo ou propriedade pessoal de alguma outra forma, entre em contacto 
connosco; contudo, deve encaminhar quaisquer exigências ou reclamações formais ao prestador de serviços 
relevante. 
 
No presente documento, a Tesla rejeita a responsabilidade por todos e quaisquer danos indiretos, acessórios, 

especiais e consequentes decorrentes de, ou relacionados com, a assistência rodoviária, incluindo, entre outros, 

perda de valor do veículo, perda de tempo, perda de rendimentos, perda de propriedade pessoal ou comercial 

ou perda de utilização, transtorno ou incómodo, prejuízos morais, perda comercial (incluindo perda de lucros 

ou receitas), tarifas de viagens de autocarro ou outros custos de transporte, aluguer de veículos, despesas com 

gasolina ou alojamento, danos causados ao veículo de reboque e despesas acessórias como, por exemplo, 

chamadas telefónicas, transmissões via fax e despesas de correspondência. As limitações e exclusões 

supracitadas aplicam-se independentemente de a reclamação do cliente ser de cariz contratual, extracontratual 

(incluindo por negligência e negligência grosseira), infração da garantia ou de condição, deturpação (negligente 

ou não) ou de qualquer outro modo previsto pela Lei ou em equidade, ainda que a Tesla seja informada da 

possibilidade dos referidos danos ou que os referidos danos sejam razoavelmente previsíveis. 


