
Salg og retningslinjer for retur for tilbehør, Europa – 15. april 2018 

Tilbehør til Tesla-kjøretøy: Direkteforsendelse, serviceinstallasjon og veggkontakter: 

Ordre på originale tilbehør til Tesla-kjøretøy blir oppfylt på én av to måter.   

• Direkteforsendelse: Produkter som krever minimalt med montering, og som er ment å bli 

montert på og tas av fra kjøretøyet på eiers initiativ, blir ansett som «direkteforsendte» 

produkter.  Direkteforsendt tilbehør sendes til leveringsadressen som er angitt av kunden i 

kassen. 

o Det følgende er eksempler på direkteforsendt tilbehør: 

▪ Ladeadaptere 

▪ Biltrekk 

▪ interiørsett/mattesett til allværsbruk 

▪ Solskjermer 

▪ Takstativ 

▪ stativ til tilhengerfeste 

 

• Serviceinstallasjon:  På grunn av sikkerhets- og/eller garantihensyn er det en kategori med 

kjøretøytilbehør som ved kjøp sendes til kundens valgte Tesla-servicesenter.  Kjøpsprisen på 

disse artiklene inkluderer frakt og installasjon.  Når disse tilbehørsartiklene ankommer, vil det 

valgte servicesenteret kontakte kunden for å avtale installasjon.  Ettersom installasjonen er 

inkludert, kan kunden føle seg sikker på at tilbehøret vil fungere og integreres sømløst med 

kjøretøyet. 

o Det følgende er eksempler på serviceinstallert tilbehør:  

▪ Karbonspoiler 

▪ integrert midtkonsoll 

▪ hjul- og dekkpakker 

▪ Performance-pedalsett 

o Merk at kunder i kassen blir bedt om å legge inn understellsnummeret og ønsket Tesla-

servicesenter.  Dersom denne informasjonen ikke blir angitt for serviceinstallert 

tilbehør, kan det føre til en forsinkelse i behandlingen av bestillingen. 

 

• Veggkontakter:  Ettersom veggkontakter krever installasjon av en autorisert elektriker, sendes 

veggkontakter direkte til kundens leveringsadresse.  Dermed kan kunden motta veggkontakten 

så snart som mulig og selv koordinere installasjonen med elektrikeren som kunden ønsker. 

Forsendelses- og bestillingstider: 

Bestillinger på tilbehør som er på lager, behandles generelt i løpet av den påfølgende virkedagen.  Vi 

gjør vårt beste for å sende artikler innen 24 timer, men ordrevolum og produkttilgjengelighet kan 

medføre ytterligere behandlingstid. Du finner mer informasjon i tidstabellen for forsendelse og bestilling 

nedenfor. 

Obs! 

• Store forsendelser, hjul- og dekkpakker og Roadster-tilbehør kan ha lengre behandlingstider. 



• På grunn av ordrevolum og produkttilgjengelighet kan enkelte artikler ha begrensninger på 

antallet som kan bestilles.  Det kan f.eks. bestilles maksimalt fem veggkontakter per 

henvendelse. 

 

Tidstabell for forsendelses og bestilling: 

Land Fraktkostnad Forsendelsestid Typisk leveringstid 

Østerrike Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Belgia Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Danmark Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Finland Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Frankrike Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Tyskland Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Irland Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Italia Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Luxemburg Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Nederland Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Norge Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Portugal Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Spania Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Sverige Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Sveits Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

Storbritannia Gratis Innen 24 timer 7–14 virkedager 

 

Installasjon av tilbehør: 

Direkteforsendt tilbehør skal enkelt kunne monteres på og tas av fra kjøretøyet og krever ikke et besøk 

hos servicesenteret.  Hvis det trengs teknisk assistanse til disse eller annet originalt Tesla-tilbehør, kan 

kunden gjerne ta kontakt på OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  Hvis det er nødvendig med ytterligere 

hjelp, kan det avtales en servicetime. 

Kundenroppfordres til å motta kjøretøyet som konfigurert og gjøre seg kjent med kjøretøyet før de 

vurderer tilpasning eller ytterligere tilbehørsbehov.  

Avlyse eller angre på bestillingen:  

Forespørsler om avlysning eller angring på bestilling kan sendes på e-post til: 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Alternativt kan du sende et utfylt standard angrerettskjema til 

postadressen vår, som angitt her: Tesla Norway AS, org.no. 997 433 173 Bekkenstenveien 15, 0976 Oslo. 

Hvis du vil bruke angreretten, kan du bruke standardskjemaet her: angrerettskjema 

Hvis du foretrekker å sende angrerettskjemaet via post, kan du sende det til adressen som er angitt i 

angrerettskjemaet (vær oppmerksom på at denne metoden innebærer lengre behandlingstid). 
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For at riktig behandling av forespørselen skal skje så raskt som mulig, ber vi om at du oppgir følgende 

informasjon:  

• kundenavn og e-postadresse knyttet til bestillingen 

• Bestillingsnummer  

• Artikkelbeskrivelse  

• antall som skal kanselleres  

• valgfritt: årsak til avlysning (brukes til å fastslå berettigelse via angrerett eller retningslinjer for 

retur) 

Vær oppmerksom på at ordrebestillinger kan kanselleres kostnadsfritt frem til de sendes. Hvis de 

allerede er sendt, er kunden ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varene dersom kunden 

ønsker å avbestille ordrebestillingen. Se tabellen over fraktkostnader ved retur nedenfor.  

Retur av Tesla-tilbehør: 

For å sikre at kundene våre er fornøyd med tilbehøret er det en 14-dagers returperiode for å teste og 

inspisere varene. Det finnes noen grunnregler for retur av produkter. Disse er oppsummert nedenfor: 

Returer – direkteforsendt tilbehør (alt utenom veggkontakter): 

 

• Bare artikler som er kjøpt direkte fra Tesla, er berettiget for retur. 

• Returforespørsler må sendes innen 14 kalenderdager etter produktleveringen (iht. 

sporingsinformasjonen for forsendelsen).  

• Returforespørsler kan sendes til OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Alternativt kan 

angrerettskjemaet sendes via e-post eller post til adressen som er angitt i angrerettskjemaet 

(merk at forsendelse i posten innebærer lengre behandlingstid). 

• Vi svarer på returforespørsler innen fem virkedager. Hvis forespørselen godkjennes, vil kunden 

motta en fraktetikett. 

Artikkelen må sendes tilbake innen 14 kalenderdager etter at kunden har mottatt 

fraktetiketten for retur, da fraktetiketten utløper etter denne tiden.  

• Kunden vil da være ansvarlig for forsendelseskostnader ved retur, med mindre artikkelen 

returneres på grunn av garantibetingelser. Se tabellen over fraktkostnader ved retur nedenfor. 

o Forsendelseskostnader trekkes fra kundens returrefusjon. 

Kundene skal håndtere og inspisere produktet forsiktig. En eventuell reduksjon av produktets 

verdi kan trekkes fra refusjonen dersom reduksjonen er et resultat av håndtering av varen 

utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.  

• Når fraktetiketten er klistret på, kan kunden avlevere produkter for retur ved pakkepunkter til 

budtjenester eller avtale henting av produktet.   

• Vær oppmerksom på at Tesla-servicesentre ikke kan ta imot produkter som returneres eller 

behandle refusjoner. 

• Refusjoner krediteres til kundens opprinnelige betalingsmetode når Tesla mottar produktet i 

retur. 
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• Ikke send artikler tilbake til Tesla med en annen fraktetikett enn den som Tesla har gitt deg. 

Dette kan forsinke behandlingen.  Tiden det tar for Tesla å sørge for en fraktetikett i kvalifiserte 

saker, vil ikke gå utover kansellerings- eller angreprosessen. 

 

Returer – serviceinstallert tilbehør: 

• Serviceinstallert tilbehør kan i noen tilfeller ikke returnes (utenom tilfeller som gjelder 

produktgaranti) på grunn av dets art. For eksempel er artikler som er laget etter kundens 

spesifikasjoner eller tydelig personlig tilpassede varer og artikler som er kombinert med andre 

artikler som ikke kan skilles, ekskludert fra retur.  

• Kunden er ansvarlig for både (de-)monteringskostnader og eventuell verdireduksjon på det 

serviceinstallerte tilbehøret, som blir trukket fra refusjonen (utenom tilfeller som gjelder 

produktgaranti).     

Returer – veggkontakter: 

• Tesla-veggkontakter kan returneres innen 14 kalenderdager etter produktleveringen (iht. 

sporingsinformasjonen for forsendelsen). 

• Bare artikler som er kjøpt direkte fra Tesla, er berettiget for retur. 

• En eventuell reduksjon av produktets verdi kan trekkes fra refusjonen dersom reduksjonen er et 

resultat av håndtering av varen utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper 

og funksjon. 

• Henvendelser om returer skal sendes til OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Alternativt kan du 

sende et angrerettskjema til adressen oppgitt her Tesla Norway AS, org.no. 997 433 173 

Bekkenstenveien 15, 0976 Oslo. 

• Henvendelser om returer blir svart på innen fem virkedager. 

• Etter godkjennelse vil du motta en forhåndsbetalt fraktetikett. 

o Artikkelen må deretter sendes tilbake innen 14 kalenderdager, ellers utløper 

fraktetiketten (og returberettigelsen). 

• Tesla dekker fraktkostnader for ladeutstyr som returneres på grunnlag av garantibetingelser. 

• Kunden er ansvarlig for fraktkostnader knyttet til alle andre returtyper. Se tabellen over 

fraktkostnader ved retur nedenfor. 

o Forsendelseskostnader trekkes fra kundens refusjon. 

• Når fraktetiketten er klistret på, kan kunden avlevere produkter som returneres ved 

pakkepunkter til budtjenester eller avtale henting. 

• Vær oppmerksom på at Tesla-servicesentre ikke kan ta imot produkter som returneres eller 

behandle refusjoner. 

• Refusjoner krediteres til kundens opprinnelige betalingsmetode når Tesla mottar produktet i 

retur. 

• Ikke send artikler tilbake til Tesla med en annen fraktetikett enn den som Tesla har gitt deg. 

Dette kan forsinke behandlingen.  Tiden det tar for Tesla å sørge for en fraktetikett i kvalifiserte 

saker, vil ikke gå utover kansellerings- eller angreprosessen. 

Tilbehør som ikke er berettiget for retur: 
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• ufullstendige sett 

•  

• nedlastinger på nett 

Slik returnerer du Tesla-tilbehør: 

• For å starte en retur sender du en forespørsel til OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Alternativt kan 

du sende angrerettskjemaet til Tesla Norway AS, org.no. 997 433 173 Bekkenstenveien 15, 0976 

Oslo. 

For at riktig behandling av forespørselen skal skje så raskt som mulig, ber vi om at du oppgir følgende 

informasjon:  

• kundenavn og e-postadresse knyttet til bestillingen 

• Bestillingsnummer  

• Artikkelnummer  

• Artikkelbeskrivelse  

• antall som skal returneres  

• årsak til retur (brukes til å fastslå berettigelse via angrerett eller retningslinjer for retur) 

 

 

Tabell over fraktkostnader for retur: 

Land Fraktkostnader for 
retur 

Østerrike 20 EUR 

Belgia 20 EUR 

Danmark 200 DKK 

Finland 20 EUR 

Frankrike 20 EUR 

Tyskland 20 EUR 

Irland 20 EUR 

Italia 20 EUR 

Luxemburg 20 EUR 

Nederland 20 EUR 

Norge 200 NOK 

Portugal 20 EUR 

Spania 20 EUR 

Sverige 200 SEK 

Sveits 20 CHF 

Storbritannia 20 GBP 

Andre EU-land 20 EUR 
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Ingen forhandlere 

Tesla og våre tilknyttede selskaper selger produkter direkte til sluttkunden, og vi kan ensidig fra vår side 

kansellere en bestilling som vi mener er gjort med tanke på å videreselge eller som på annet vis er gjort 

med viten og vilje mot betingelsene. Vi kan også kansellere bestillingen din hvis vi slutter å føre et 

produkt etter at du har sendt inn bestillingen din, eller vi kommer frem til at du handler med viten og 

vilje mot betingelsene.  

Prisfeil 

I tilfelle prisfeil, vil vi gi deg beskjed om feilen og gi deg anledning til enten å fortsette med 

transaksjonen til korrekt pris eller kansellere uten ekstra kostnad. 

Spørsmål 

Hvis du har andre spørsmål om returprosessen, kan du kontakte OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  

Lovfestet garanti 

For å unngå tvil: Ingen del av disse vilkårene skal endre, påvirke eller erstatte lovfestede 

garantirettigheter du har som forbruker under gjeldende lover. 
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