
Vendas Eletrónicas de Acessórios e Política de Devolução, Europa; 15 de abril de 2018 

Acessórios de Veículos Tesla: Envio direto, Instalação pela assistência e Conectores de parede: 

Os acessórios originais de veículos Tesla são fornecidos por uma de duas formas.   

 Envio Direto: Produtos que exijam uma instalação simples e se destinem a ser aplicados ou 

retirados do veículo segundo a conveniência do proprietário são considerados produtos de 

“Envio Direto”.  Os acessórios de Envio direto são expedidos para o endereço de envio fornecido 

pelo cliente no checkout. 

o Estes são alguns exemplos de acessórios alvo de Envio direto:   

 Adaptadores de carregamento 

 Coberturas de automóvel 

 Kits de interior para todas as condições climatéricas 

 Protetores para o sol 

 Barras do tejadilho 

 Barras de suporte 

 

 Instalação pela Assistência:  Por razões técnicas, de segurança e/ou de garantia, há uma 

categoria de acessórios de veículos que, após a compra, são expedidos para o Centro de 

Assistência da Tesla à escolha do cliente.  O preço de compra destes artigos inclui o fretamento 

e instalação. Quando estes acessórios chegarem, o Centro de Assistência escolhido contactará o 

cliente para agendar a instalação. Com a instalação incluída, os clientes podem ter a certeza de 

que estes acessórios ficarão instalados e funcionarão corretamente nos seus veículos.   

o Estes são alguns exemplos de acessórios alvo de Instalação pela Assistência:  

 Spoiler de carbono 

 Consola central integrada 

 Pacotes de jantes e pneus 

 Conjuntos de pedais de performance 

o Por favor tenha em atenção que, no checkout, os clientes são convidados a inserir o 

número VIN do seu automóvel e o Centro de Assistência Tesla da sua preferência.  A 

falta de prestação destas informações para acessórios alvo de Instalação pela 

Assistência pode provocar um atraso no processamento da encomenda. 

 

 Conectores de Parede:  Como os Conectores de Parede exigem uma instalação por eletricista 

certificado, os Conectores de Parede são expedidos diretamente para o endereço de envio do 

cliente.  Isto permite que os clientes recebam o seu conector de parede o mais rapidamente 

possível e coordenem a instalação com um eletricista da sua preferência. 

Prazos de Encomenda e de Envio:  

Para acessórios que se encontrem em stock, as encomendas são geralmente processadas durante o dia 

útil seguinte.  Embora procuremos expedir a encomenda no prazo de 24 horas, o volume da encomenda 



e a disponibilidade do produto podem originar um prazo de processamento adicional. Consulte a Tabela 

de Prazos de Encomenda e Envio infra para obter mais informações. 

Por favor note que: 

 Os envios de grandes dimensões, os pacotes de jantes e pneus e os acessórios Roadster podem 

ter prazos de processamento mais longos.   

 Devido ao volume da encomenda e à disponibilidade do produto, alguns artigos podem ter 

limites relativamente à quantidade que pode ser encomendada. Por exemplo, pode ser 

solicitado um máximo de cinco Conectores de Parede por cada encomenda. 

 

Tabela de Prazos de Encomenda e de Envio: 

País Custo de Envio Prazo de Envio Prazo de Entrega 
Normal 

Áustria Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Bélgica Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Dinamarca Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Finlândia Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

França Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Alemanha Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Irlanda Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Itália Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Luxemburgo Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Países Baixos Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Noruega Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Portugal Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Espanha Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Suécia Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Suíça Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 

Reino Unido Gratuito Em 24 horas 7 a 14 dias úteis 
 

Instalação de Acessórios: 

Os acessórios de Envio Direto destinam-se a ser aplicados e retirados facilmente do veículo e não 

implicam uma visita ao Centro de Assistência. No entanto, se for necessária assistência técnica para 

estes ou outros acessórios originais Tesla, os clientes devem entrar em contacto com 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Se for considerada necessária uma assistência adicional, poderá então 

ser feita a marcação de um serviço. 

Os clientes devem receber o seu veículo tal como se encontra configurado e familiarizarem-se com o 

mesmo, antes de considerarem a personalização do veículo ou a necessidade de acessórios adicionais. 
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Cancelar a sua Encomenda ou Exercer o seu Direito de Retratação:  

Os pedidos de cancelamento de encomenda ou de retratação podem ser enviados por e-mail para: 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Alternativamente pode enviar um formulário de retratação preenchido 

para o nosso endereço postal, tal como aqui se indica: Tesla Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda., 

Avenida Infante Dom Henrique, n.º 26, 1149-096 Lisboa, Portugal. 

Para exercer o direito de retratação, poderá utilizar o nosso formulário que encontra aqui: Formulário 

de Retratação 

Se preferir enviar a sua retratação pelo correio, pode remetê-la para o endereço indicado no Formulário 

de Retratação (tenha em atenção que esta modalidade implica um prazo de tratamento mais longo). 

Para assegurar um processamento sem falhas da encomenda com a maior brevidade possível, por favor 

indique as seguintes informações:   

 Nome do cliente e endereço de e-mail associado à encomenda 

 Número de encomenda  

 Descrição do artigo  

 Quantidade a cancelar  

 Opcional: Motivo do cancelamento (usado para determinar a elegibilidade ao abrigo do direito 

de retratação ou da Política de Devolução) 

Por favor note que as encomendas podem ser canceladas gratuitamente até serem expedidas. Se já 

tiverem sido expedidas, o cliente suporta os custos diretos de devolução dos bens se pretender cancelar 

a encomenda; deverá consultar a Tabela de Tarifas de Transporte de Devolução infra.    

Devoluções de acessórios Tesla: 

Para garantir que os nossos clientes ficam satisfeitos com os seus acessórios, estes dispõem de um 

período de devolução de 30 dias para testar e inspecionar os bens. Existem algumas regras básicas para 

as devoluções de produtos, encontrando-se de seguida um resumo das mesmas: 

 

Devoluções; acessórios de “Envio Direto” (à exceção de conectores de parede): 

 Apenas artigos adquiridos diretamente à Tesla podem ser devolvidos. 

 Os pedidos de devolução têm de ser enviados nos 14 dias de calendário seguintes à entrega do 

produto (tal como consta da informação de seguimento do envio).  

 Os pedidos de devolução podem ser enviados para OnlineOrdersEMEA@Tesla.com ou, em 

alternativa, enviados através do Formulário de Retratação por e-mail ou pelo correio para o 

endereço indicado no Formulário de Retratação (por favor tenha em atenção que o envio pelo 

correio implica um prazo de processamento mais longo) 

 Respondemos aos pedidos de devolução no prazo de cinco dias úteis. Em caso de aprovação, 

será disponibilizada uma etiqueta de envio ao cliente. 
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O artigo tem de ser enviado de volta no prazo de 14 dias de calendário após o cliente ter 

recebido a etiqueta de envio para devolução, findo o qual a etiqueta de envio caduca.  

 O cliente será responsável pelas tarifas do transporte de devolução, exceto se a devolução for 

justificada pelas condições da garantia. Consulte a Tabela de Tarifas do Transporte de Devolução 

infra. 

o As tarifas de transporte são deduzidas ao reembolso a pagar ao cliente. 

Os clientes devem manusear e inspecionar o produto com o devido cuidado. Podemos deduzir 

ao reembolso qualquer decréscimo de valor do produto resultante de um manuseamento dos 

bens que não seja o necessário para aferir a sua natureza, características e funcionamento.  

 Assim que a etiqueta de envio tiver sido aplicada, os clientes podem deixar as devoluções em 

pontos de entrega ou, em alguns casos, agendar uma recolha.   

 Por favor tenha em atenção que os Centros de Assistência Tesla não podem aceitar devoluções 

ou processar reembolsos. 

 Os reembolsos são creditados através do método de pagamento original do cliente após a 

receção da devolução pela Tesla. 

 Por favor não envie para a Tesla artigos devolvidos com uma etiqueta de envio que não seja a 

fornecida pela Tesla, sob pena de poder atrasar o tratamento.  O período de tempo incorrido 

pela Tesla para disponibilização de uma etiqueta de envio em casos elegíveis não afetará o seu 

cancelamento ou retratação. 

 

Devoluções; Acessórios com “Instalação pela Assistência”: 

 Os acessórios com Instalação pela Assistência podem não ser elegíveis para devolução (exceto 

para casos que envolvam a garantia do produto) devido à sua natureza. Por exemplo, estão 

excluídos de devolução os artigos feitos segundo as especificações do cliente ou bens e artigos 

claramente personalizados indissociáveis de outros artigos. 

 O cliente será responsável pelos custos de (des-)instalação e por qualquer depreciação de valor 

do acessório instalado pela assistência, que serão deduzidos ao reembolso (com exceção dos 

casos que envolvam a garantia do produto).     

 

Devoluções; Conectores de Parede: 

 Os Conectores de Parede da Tesla podem ser devolvidos nos 14 dias de calendário seguintes à 

entrega do produto (tal como consta da informação de seguimento do envio). 

 Apenas artigos adquiridos diretamente à Tesla são elegíveis para devolução. 

 Se o produto devolvido tiver sido usado ou danificado, podemos deduzir ao reembolso o valor 

da depreciação do produto. 

 Os pedidos de devolução podem ser enviados para OnlineOrdersEMEA@Tesla.com ou, em 

alternativa, enviados através do Formulário de Retratação para o endereço aqui indicado: Tesla 
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Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda., Avenida Infante Dom Henrique, n.º 26, 1149-096 Lisboa, 

Portugal.  

 Os pedidos de devolução serão respondidos no prazo de cinco dias úteis a contar do contacto. 

 Após aprovação, será disponibilizada uma etiqueta de envio pré-paga. 

o O artigo terá então de ser devolvido no prazo de 14 dias de calendário, sob pena de a 

etiqueta de envio (e a elegibilidade para a devolução) caducar. 

 A Tesla cobrirá os custos de envio de equipamentos de carregamento devolvidos devido a 

condições de garantia. 

 O cliente será responsável pelos custos de envio associados com outros tipos de devolução. 

Consulte a Tabela de Tarifas do Transporte de Devolução infra. 

o As tarifas de transporte são deduzidas ao reembolso a pagar ao cliente. 

 Assim que a etiqueta de envio tiver sido aplicada, os clientes podem deixar as devoluções em 

pontos de entrega ou, em alguns casos, agendar uma recolha.   

 Por favor tenha em atenção que os Centros de Assistência Tesla não podem aceitar devoluções 

ou processar reembolsos. 

 Os reembolsos são creditados através do método de pagamento original do cliente após a 

receção da devolução pela Tesla. 

 Por favor não envie para a Tesla artigos devolvidos com uma etiqueta de envio que não seja a 

fornecida pela Tesla, sob pena de poder atrasar o tratamento.  O período de tempo incorrido 

pela Tesla para disponibilização de uma etiqueta de envio em casos elegíveis não afetará o seu 

cancelamento ou retratação. 

 

Acessórios não elegíveis para devolução: 

 Quantidades de embalagens partidas ou kits incompletos 

 Tinta de retoque aberta 

 Transferências over-the-air 

 

Como devolver acessórios Tesla: 

 Para iniciar uma devolução, por favor envie o seu pedido para OnlineOrdersEMEA@Tesla.com 

ou, em alternativa, envie o seu pedido através do Formulário de Retratação para Tesla Portugal, 

Sociedade Unipessoal, Lda., Avenida Infante Dom Henrique, n.º 26, 1149-096 Lisboa, Portugal. 

Para assegurar o processamento sem falhas da encomenda e com a maior brevidade possível, por favor 

indique as seguintes informações:   

 Nome do cliente e endereço de email associado à encomenda 

 Número de encomenda  

 Número de artigo  
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 Descrição do artigo  

 Quantidade a devolver  

 Motivo da devolução (usado para determinar a elegibilidade ao abrigo de direitos de retratação 

ou da política de devolução). 

 

Tabela de Tarifas do Transporte de Devolução: 

País Custo de transporte 
de Devolução 

Áustria 20 EUR 

Bélgica 20 EUR 

Dinamarca 200 DKK 

Finlândia 20 EUR 

França 20 EUR 

Alemanha 20 EUR 

Irlanda 20 EUR 

Itália 20 EUR 

Luxemburgo 20 EUR 

Países Baixos 20 EUR 

Noruega 200 NOK 

Portugal 20 EUR 

Espanha 20 EUR 

Suécia 200 SEK 

Suíça 20 CHF 

Reino Unido 20 GBP 

Outros países da União 
Europeia 

20 EUR 

 

Questões 

Para quaisquer questões sobre processos de devolução, por favor contacte 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  

 

Garantia Legal 

Para afastar qualquer dúvida, nada nestes termos e condições modifica, afeta ou substitui quaisquer 

direitos de garantia previstos na lei que venha a deter na qualidade de consumidor ao abrigo da 

legislação aplicável. 
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