
Tillbehör, försäljnings- och returpolicy, Europa, 15 april 2018 

Teslas fordonstillbehör: Direktleverans, installationstjänst och vägguttag: 

Teslas originaltillbehör för fordon tillhandahålls på ett av två sätt.   

• Direktleverans: Produkter som kräver minimalt installationsarbete, vilka är avsedda att tillföras 

och tas bort när ägaren så önskar, betraktas som produkter för ”direktleverans”.  Tillbehör för 

direktleverans skickas till den leveransadress som kunder anger i kassan. 

o Exempel på tillbehör för direktleverans omfattar: 

▪ Laddningsadaptrar 

▪ Bilskydd 

▪ Satser med interiörsskydd för alla vädertyper 

▪ Solskydd 

▪ Takräcken 

▪ Tillbehörshållare 

 

• Installationstjänst:  Av tekniska skäl, säkerhetsskäl och/eller garantiskäl finns en kategori av 

fordonstillbehör som efter inköp skickas till det Tesla Service Center som kunden väljer.  

Inköpspriset för de här artiklarna inkluderar frakt och installation.  När de här tillbehören 

anländer kontaktar valt Service Center kunden för att avtala tid för installation.  Eftersom 

installationen ingår kan kunder vara förvissade om att tillbehören kommer att prestera och 

integreras felfritt med deras fordon. 

o Exempel på tillbehör för installationstjänst omfattar:  

▪ Kolspoiler 

▪ Integrerad mittkonsol 

▪ Hjul och däckpaket 

▪ Performance-pedalsatser 

o Observera att kunder i kassan uppmanas att ange bilens chassinummer och önskat Tesla 

Service Center.  Om den här informationen inte anges för tillbehör för installationstjänst 

kan det orsaka fördröjning vid beställningsbearbetningen. 

 

• Vägguttag:  Eftersom vägguttag kräver installation av en behörig elektriker skickas vägguttagen 

direkt till kundens leveransadress.  På så sätt får kunderna sina vägguttag snarast möjligt och 

avtalar installation med önskad elektriker. 

Leverans- och beställningstider: 

För tillbehör som finns i lager bearbetas beställningar i allmänhet under följande arbetsdag.  Även om vi 

bemödar oss om att skicka beställningar inom 24 timmar kan beställningsvolym och 

produkttillgänglighet medföra ytterligare bearbetningstid. I tabellen nedan över leverans- och 

beställningstider finns mer information. 

Observera! 

• Stora beställningar, hjul och däckpaket och Roadster-tillbehör kan ha längre bearbetningstid. 



• Till följd av beställningsvolym och produkttillgänglighet kan vissa artiklar omfattas av 

begränsningar gällande kvantiteten som går att beställa.  Till exempel får högst fem vägguttag 

beställas per begäran. 

 

Tabell över leverans- och beställningstider: 

Land Fraktkostnad Leveranstid Normal leveranstid 

Österrike Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Belgien Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Danmark Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Finland Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Frankrike Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Tyskland Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Irland Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Italien Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Luxemburg Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Nederländerna Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Norge Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Portugal Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Spanien Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Sverige Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Schweiz Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

Storbritannien Kostnadsfri Inom 24 timmar 7-14 arbetsdagar 

 

Installation av tillbehör: 

Tillbehör för direktleverans är avsedda att enkelt tillföras och tas bort från fordonet och kräver inget 

besök på ett Service Center.  Om teknisk hjälp krävs med de här eller andra Tesla-originaltillbehör är 

kunder dock välkomna att kontakta OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  Om ytterligare hjälp är nödvändig 

kan därefter ett servicebesök bokas. 

Kunder uppmuntras att ta emot leverans av fordonet i befintligt konfigurerat skick och bekanta sig med 

det innan de överväger personanpassning av fordonet eller efterfrågar extra tillbehör.  

Avbeställa eller dra tillbaka beställningen:  

Begäran om avbeställning eller tillbakadragande av beställningen kan skickas via e-post till: 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Som alternativ kan du skicka ett ifyllt formulär till vår postadress som 

anges här TM Sweden AB, Kanalvägen 16, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. 

Vid tillbakadraganden kan du använda vår förlaga som finns här: Formulär för tillbakadragande 

Om du föredrar att skicka ditt tillbakadragande via post kan du skicka det till den adress som anges på 

formuläret för tillbakadragande (observera att den här metoden medför längre hanteringstid). 
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I syfte att garantera korrekt bearbetning av begäran så snabbt som möjligt behöver du lämna följande 

information:  

• Kundnamn och e-postadress som är knutna till beställningen 

• Beställningsnummer  

• Artikelbeskrivning  

• Kvantitet som ska avbeställas  

• Valfritt: Orsak till avbeställning (används för att fastställa berättigande via rätt till 

tillbakadragande eller returpolicy) 

Observera att beställningar kan avbeställas utan avgift före avsändning. Om leverans redan har skett 

står kunden för de direkta kostnaderna för retur av varorna om denne vill avbeställa. Se tabellen över 

avgifter för returleverans nedan.  

Retur av Tesla-tillbehör: 

I syfte att se till att våra kunder är nöjda med sina tillbehör har de en 14-dagars returperiod för att testa 

och kontrollera varorna.  Det finns några grundläggande regler för produktreturer som sammanfattas 

nedan: 

Returer av tillbehör för direktleverans (allt utom vägguttag): 

 

• Endast artiklar som har köpts direkt från Tesla får returneras. 

• Returbegäran måste skickas inom 14 dagar från produktleveransen (enligt information gällande 

leveransspårning).   

• Returbegäranden kan skickas till OnlineOrdersEMEA@Tesla.com eller alternativt genom att 

skicka formuläret för tillbakadragande via e-post eller post till den adress som anges på 

formuläret för tillbakadragande (observera att sändning via post medför en längre 

hanteringstid) 

• Vi svarar på returbegäranden inom fem arbetsdagar. Om en begäran godkänns skickas en 

leveransetikett till kunden. 

Artikeln måste returneras inom 14 kalenderdagar efter att kunden har tagit emot 

etiketten för returleverans. Vid den tidpunkten upphör leveransetiketten att gälla.   

• Kunden ansvarar för avgifter för returleveransen, utom om artikeln returneras till följd av 

garantivillkor. Se tabellen över avgifter för returleveranser nedan. 

o Fraktavgifter dras av från kundens återbetalning för returleveransen. 

Kunder ska hantera och kontrollera produkten med tillbörlig försiktighet. Vi kan från 

återbetalningen dra av eventuellt minskat värde gällande produkten som har blivit följden av 

hantering av varan på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa dess natur, 

egenskaper och funktionen.  

• När leveransetiketten har satts fast kan kunder lämna in returer hos företag med budtjänster för 

paket eller i många fall planera in en hämtning.   

• Observera att Tesla Service Center inte tar emot returer och inte behandlar återbetalningar. 
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• Återbetalningar krediteras till kundens ursprungliga betalningsmetod när Tesla har tagit emot 

returen. 

• Skicka inte tillbaka artiklar till Tesla med en annan leveransetikett än den som Tesla 

tillhandahåller eftersom det kan försena hanteringen.  Den tid det tar för Tesla att tillhandahålla 

en leveransetikett i godkända fall påverkar inte din avbeställning eller ditt tillbakadragande. 

 

Returer av tillbehör med installationstjänst: 

• Tillbehör med installationstjänst kanske inte är godkända för retur (utom i fall som involverar 

produktgaranti) till följd av deras natur. Till exempel är artiklar som tillverkas enligt kundens 

specifikationer eller tydligt personanpassade varor och artiklar som oskiljaktigt har blandats med 

andra artiklar undantagna från retur  

• Kunden ansvarar både för (av)installationskostnaderna och eventuell minskning av värdet 

gällande tillbehöret med installationstjänst, vilken dras av från återbetalningen (utom i fall som 

involverar produktgaranti).     

Returer av vägguttag: 

• Teslas vägguttag får returneras inom 14 kalenderdagar från produktleveransen (enligt 

information gällande leveransspårning).  

• Endast artiklar som har köpts direkt från Tesla får returneras. 

• Vi kan från återbetalningen dra av eventuellt minskat värde gällande produkten som har blivit 

följden av hantering av varan på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa dess 

natur, egenskaper och funktionen. 

• Returbegäranden måste skickas till OnlineOrdersEMEA@Tesla.com eller alternativt genom att 

skicka ett formulär för tillbakadragande till den adress som anges här TM Sweden AB, 

Kanalvägen 16, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. 

• Returbegäranden besvaras inom fem arbetsdagar efter kontakten. 

• Vid godkännande tillhandahålls en förbetald leveransetikett. 

o Artikeln måste sedan returneras inom 14 kalenderdagar. I annat fall upphör 

leveransetiketten (och möjligheten till retur) att gälla. 

• Tesla täcker fraktavgifterna för laddningsutrustning som returneras till följd av garantivillkor. 

• Kunden ansvarar för fraktavgifter som är knutna till alla andra returtyper. Se tabellen över 

avgifter för returleveranser nedan. 

o Fraktavgifter dras av från kundens återbetalning för returleveransen. 

• När leveransetiketten har satts fast kan kunder lämna in returer hos företag med budtjänster för 

paket eller i många fall planera in en hämtning. 

• Observera att Tesla Service Center inte tar emot returer och inte behandlar återbetalningar. 

• Återbetalningar krediteras till kundens ursprungliga betalningsmetod när Tesla har tagit emot 

returen. 

• Skicka inte tillbaka artiklar till Tesla med en annan leveransetikett än den som Tesla 

tillhandahåller eftersom det kan försena hanteringen.  Den tid det tar för Tesla att tillhandahålla 

en leveransetikett i godkända fall påverkar inte din avbeställning eller ditt tillbakadragande. 
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Tillbehör som inte är godkända för retur: 

• Ofullständiga satser 

•  

• Trådlösa hämtningar 

Så här returneras Teslas tillbehör: 

• Initiera en retur genom att skicka din begäran till OnlineOrdersEMEA@Tesla.com eller 

alternativt skicka formuläret för tillbakadragande till TM Sweden AB, Kanalvägen 16, 194 61 

Upplands Väsby, Sverige. 

I syfte att garantera korrekt bearbetning av begäran så snabbt som möjligt behöver du lämna följande 

information:  

• Kundnamn och e-postadress som är knutna till beställningen 

• Beställningsnummer  

• Artikelnummer  

• Artikelbeskrivning  

• Artikelbeskrivning  

• Returorsak (används för att fastställa berättigande via rätt till tillbakadragande eller returpolicy) 

 

 

Tabell över fraktavgifter vid retur: 

Land Kostnad för 
returleverans 

Österrike 20 EUR 

Belgien 20 EUR 

Danmark 200 DKK 

Finland 20 EUR 

Frankrike 20 EUR 

Tyskland 20 EUR 

Irland 20 EUR 

Italien 20 EUR 

Luxemburg 20 EUR 

Nederländerna 20 EUR 

Norge 200 NOK 

Portugal 20 EUR 

Spanien 20 EUR 

Sverige 200 SEK 

Schweiz 20 CHF 

Storbritannien 20 GBP 

Andra EU-länder 20 EUR 
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Inga återförsäljare 

Tesla och våra dotterbolag säljer produkter direkt till slutkunder och vi kan själva avbryta en beställning 

som vi anser har gjorts i syfte att sälja produkterna vidare eller som på annat sätt strider mot god 

yrkesed. Vi kan också avbryta din order om produkten har utgått efter att du gjort din beställning eller 

om vi kommer fram till att den gjorts i strid med god yrkesed.  

Prissättningsfel 

Vi ett prissättningsfel meddelar vi dig om felet och låter dig genomföra beställningen till rätt pris eller 

avbryta din beställning utan kostnad. 

Frågor 

Vid frågor om returprocessen kontaktar du OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  

Lagstadgad garanti 

För att undvika missförstånd ska inget i de här villkoren ändra, påverka eller ersätta lagstadgade 

garantirättigheter som du i egenskap av konsument har enligt gällande lagstiftning. 
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