
Allmänna garantibestämmelser..........................................................................2
Vem är garantigivare?........................................................................................................................................................ 2
Vilka fordon omfattas?.......................................................................................................................................................2
Ett flertal garantivillkor......................................................................................................................................................2
Begränsningar och friskrivningsklausuler...................................................................................................................2
Dina rättigheter enligt lokal lagstiftning..................................................................................................................... 3
Ägarbyte..................................................................................................................................................................................3
Vem kan hävda denna begränsade nybilsgaranti?................................................................................................. 3
När startar garantiperioden och när löper den ut?................................................................................................ 3

Garantins omfattning............................................................................................. 4
Grundläggande begränsad nybilsgaranti...................................................................................................................4
Begränsad SRS-garanti (Supplemental Restraint System)................................................................................. 4
Begränsad batteri- och drivenhetsgaranti.................................................................................................................4

Undantag och begränsningar............................................................................. 6
Garantibegränsningar........................................................................................................................................................ 6
Ytterligare begränsningar och undantag................................................................................................................... 6
Ogiltig garanti....................................................................................................................................................................... 7
Skador...................................................................................................................................................................................... 7

Erhålla garantiservice.............................................................................................9
Betalning av skatt för reparationer...............................................................................................................................9
Rimlig reparationstid..........................................................................................................................................................9
Ändringar och undantag...................................................................................................................................................9

Garantiförstärkning och tvistlösning.............................................................. 10

Landspecifik konsumentinformation................................................................11
Bulgarien.................................................................................................................................................................................11
Frankrike................................................................................................................................................................................ 12
Italien.......................................................................................................................................................................................13
Norge...................................................................................................................................................................................... 13
Polen....................................................................................................................................................................................... 14
San Marino............................................................................................................................................................................ 14

Innehållsförteckning



Tesla Motors Netherlands B.V., Atlasstraat 7–9, 5047 RG Tilburg, Netherlands (“Tesla”)
tillhandahåller reparationer för ett Model S-fordon under den gällande garantiperioden i enlighet
med villkoren och begränsningarna som fastställs i den här begränsade nybilsgarantin.

Du kan även ha andra lagstadgade rättigheter och gottgörelser i enlighet med lokal lagstiftning
(som kan variera mellan länder) utöver de rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls i denna
begränsade nybilsgaranti.

För ytterligare bestämmelser som rör ditt territorium, se Landspecifik konsumentinformation på
sidan 11.

Vem är garantigivare?

Tesla Motors Netherlands B.V. Atlasstraat 7–9, 5047 RG Tilburg, Netherlands Att: Fordonsservice,
telefonnummer: 0031 13 515 97 30

Vilka fordon omfattas?

Den här begränsade nybilsgarantin gäller för ett Model S-fordon som sålts av Tesla inom Teslas
europeiska garantiregion. Enligt denna begränsade nybilsgaranti, omfattar Teslas europeiska
garantiregion medlemsländerna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Monaco, San
Marino och Schweiz, under förutsättning att du återvänder till den tillämpliga regionen eller det
tillämpliga landet där fordonet ursprungligen köptes från Tesla, för att kunna erhålla
garantiservice. En kund som exempelvis köper ett fordon från Tesla inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet måste återvända till EES för att kunna erhålla garantiservice och kunder som
köper fordon i Monaco, San Marino och Schweiz måste återvända till respektive land för att erhålla
garantiservice (dvs. en kund som har köpt ett fordon från Tesla i Schweiz måste återvända till
Schweiz). Eventuell efterföljande köpare eller mottagande part måste återvända till den tillämpliga
regionen eller landet där fordonet ursprungligen köptes från Tesla för att kunna erhålla
garantiservice, oavsett i vilket land en sådan köpare eller mottagande part har köpt fordonet.

Ett flertal garantivillkor

Denna begränsade nybilsgaranti innehåller garantivillkor som kan variera beroende på vilken del
eller vilket system som omfattas. En garanti för särskilda delar eller system regleras av
omfattningen som fastställs i garantiavsnittet såväl som i andra bestämmelser i denna begränsade
nybilsgaranti.

Begränsningar och friskrivningsklausuler

DENNA BEGRÄNSADE NYBILSGARANTI ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTI SOM GÖRS I
ANSLUTNING TILL DITT TESLA-FORDON. INDIREKTA OCH DIREKTA GARANTIER OCH VILLKOR
ENLIGT DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN ELLER ENLIGT RÄTTMÄTIGT KRAV, OM SÅDANT FINNS,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR
SÄLJBARHET ELLER GOD MARKNADSMÄSSIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL, HÅLLBARHET, ELLER SÅDANA SOM UPPSTÅR VID FÖRSÄLJNING ELLER
HANDELSBRUK, BEGRÄNSAS I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT DEN LOKALA
LAGSTIFTNINGEN, ELLER BEGRÄNSAS I LÖPTID ENLIGT VILLKOREN I DENNA BEGRÄNSADE
NYBILSGARANTI. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR PÅ INDIREKTA GARANTIER
ELLER VILLKOR OCH/ELLER HUR LÄNGE EN INDIREKT GARANTI ELLER ETT INDIREKT
VILLKOR GÄLLER, SÅ BEGRÄNSNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG.

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN ÄR UTFÖRANDET AV
NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH UTBYTE AV NYA ELLER OMARBETADE DELAR FRÅN
TESLA FÖR OMFATTADE DEFEKTERNA DEN ENDA GOTTGÖRELSEN I DENNA BEGRÄNSADE
NYBILSGARANTI ELLER I EVENTUELLA INDIREKTA GARANTIER.

Tesla godkänner inte att någon person eller enhet upprättar några andra skyldigheter eller ansvar i
anslutning till denna begränsade nybilsgaranti.

Allmänna garantibestämmelser
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Beslutet om att reparera eller byta ut en del eller att använda en ny eller omarbetad del i enlighet
med denna begränsade nybilsgaranti, fattas efter Teslas eget gottfinnande.

Dina rättigheter enligt lokal lagstiftning

Denna begränsade nybilsgaranti ger dig särskilda lagstadgade rättigheter. Dessa rättigheter
ersätter inte eller påverkar inte dina lagstadgade rättigheter enligt den lokala lagstiftningen.
Utöver de rättigheter som finns i denna begränsade nybilsgaranti, kan du ha ytterligare rättigheter
i enlighet med den lokala lagstiftningen, inklusive, men inte begränsat till lagstadgade garantier.

Ägarbyte

Denna begränsade nybilsgaranti kan överlåtas utan kostnad för person(er) som senare och
lagenligt övertar ägandet av fordonet efter den ursprungliga köparen inom de beskrivna
begränsningarna i denna begränsade nybilsgaranti (“efterföljande ägare”). I den mån det är tillåtet
enligt lokal lagstiftning gällande efterföljande ägare, kommer ingen lagstadgad garanti eller
liknande rättighet som den ursprungliga köparen av fordonet kan ha haft rätt till att överlåtas till
efterföljande ägare.

Vem kan hävda denna begränsade nybilsgaranti?

Den ursprungliga ägaren, eller efterföljande ägare till ett nytt Model S-fordon som sålts inom
Teslas europeiska garantiregion, med äganderättshandling eller registrerad i den ursprungliga
köparens eller efterföljande köparens namn, enligt den lokala lagstiftningen, kan hävda den här
begränsade nybilsgarantin, i enlighet med villkoren i den begränsade nybilsgarantin.

När startar garantiperioden och när löper den ut?

Denna begränsade nybilsgaranti börjar gälla den första dagen som den tas i bruk genom leverans
till den ursprungliga köparen(arna) eller genom leasing eller registrering som företagsbil eller ett
demonstrationsfordon, beroende på vad som sker först och ger täckning under en period som
baseras på den specificerade garantin enligt beskrivningen i avsnitt Garantins omfattning på sidan
4. Reparerade eller utbytta delar, inklusive ersättning av fordonet, enligt denna begränsade
nybilsgaranti täcks endast under den här begränsade nybilsgarantins gällande garantiperiod eller
enligt vad som fastställs i den lokala lagstiftningen.

Allmänna garantibestämmelser
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Denna begränsade nybilsgaranti inkluderar grundläggande begränsad fordonsgaranti, begränsad
SRS-garanti (Supplementary Restraint System, kompletterande fasthållningssystem) och
begränsad batteri- och drivenhetsgaranti, samtliga beskrivna nedan. Beroende på de undantag
och begränsningar som beskrivs i denna begränsade nybilsgaranti, utför Tesla reparation eller
utbyte av delar utan kostnad för dig, när Tesla meddelas om en defekt som omfattas av garantin
inom den gällande garantiperioden.

Reparationer utförs med nya eller omarbetade delar efter Teslas eget gottfinnande. Tesla har
exklusiv äganderätt till alla utbytta delar eller övriga beståndsdelar om inte annat föreskrivs i din
lokala lagstiftning.

Grundläggande begränsad nybilsgaranti

Med förbehåll för att separat omfattning gäller för vissa delar och de undantag och begränsningar
som beskrivs i denna begränsade nybilsgaranti, samt den kortaste perioden som kan krävas enligt
lokal lagstiftning, täcker den grundläggande begränsade garantin de reparationer eller utbyten
som är nödvändiga för att åtgärda defekter på material eller utförande på delar som tillverkats
eller tillhandahållits av Tesla, som uppstår vid normalt bruk under en 4-årsperiod eller vid
80 000 km, beroende på vad som sker först.

Begränsad SRS-garanti (Supplemental Restraint System)

Med förbehåll för de undantag och begränsningar som beskrivs i denna begränsade nybilsgaranti
och den kortaste perioden som kan krävas enligt lokal lagstiftning, täcker den begränsade SRS-
garantin de reparationer eller utbyten som är nödvändiga för att åtgärda defekter på material eller
utförande på fordonets säkerhetsbälten eller krockkuddssystem som tillverkats eller
tillhandahållits av Tesla, som uppstår vid normalt bruk under en 5-årsperiod eller vid 100 000 km,
beroende på vilket som kommer först.

Begränsad batteri- och drivenhetsgaranti

Litiumjonbatteriet i Model S ("batteriet") och drivenheten är mycket avancerade komponenter för
drivlinan som utformats för att tåla extrema körförhållanden. Du kan känna dig trygg i vetskapen
att Teslas ultramoderna batteri och drivenhet täcks av denna begränsade batteri- och
drivenhetsgaranti, som gäller för reparation eller utbyte av eventuella felfungerande eller defekta
batterier eller drivenheter, med förbehåll för begränsningarna som beskrivs nedan. Om ditt batteri
eller din drivenhet behöver garantiservice, reparerar Tesla enheterna eller ersätter dem med en
fabriksåterställd enhet. Om ditt batteri måste bytas ersätter Tesla det med ett batteri som har
minst samma energikapacitet som det ursprungliga batteriet hade innan felet uppstod. Som en
extra säkerhet täcker denna begränsade batteri- och drivenhetsgaranti även fordonsskador
orsakade av batteribrand, även om orsaken är förarens felaktiga hantering. (Skyddet omfattar inte
skada som uppstått innan batteribranden skedde, eller andra skador om batteribranden skedde
efter att ditt fordon redan hade totalförstörts.) Fordonets batteri och drivenhet täcks av den här
begränsade batteri- och drivenhetsgarantin under en period på 8 år, obegränsat antal miles/km,
med undantag för 60 kWh-batteriet som täcks under 8 år eller 200 000 km, beroende på vad
som inträffar först.

Trots garantins vittgående omfattning täcker denna begränsade batteri- och drivenhetsgaranti
inte skador som orsakats medvetet (inklusive medvetet missbruk eller förstörelse av ditt fordon
eller om aktiva varningssignaler har ignorerats), vid krock eller olycka (förutom batteribränder
enligt definitionen ovan) eller om batteriet eller drivenheten repareras eller öppnas av personal
som inte hör till Tesla.

Drivenheten omfattas dessutom av de undantag och begränsningar som beskrivs i denna
begränsade nybilsgaranti. Denna begränsade batteri- och drivenhetsgaranti täcker inte heller
skador som uppstår på batteriet till följd av följande aktiviteter:

• Fysisk skada på batteriet, eller avsiktligt försök att, antingen med fysiska medel, genom
programmering eller med andra metoder, förlänga (förutom enligt vad som anges i din
ägarhandbok) eller minska batteriets livslängd;

Garantins omfattning
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• Utsätta batteriet för öppen låga (med undantag av batteribränder enligt beskrivningen ovan);
eller,

• Om batteriet utsätts för vattenskada.

Batteriet, precis som andra litiumjonbatterier, förlorar gradvis energi eller kraft med tiden och
användning. Förlust av batterienergi eller -effekt med tiden eller som ett resultat av
batterianvändning täcks inte av denna begränsade batteri- och drivenhetsgaranti. Viktig
information om hur du kan maximera batteriets livslängd och kapacitet finns i din ägarhandbok.

Garantins omfattning
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Garantibegränsningar

Denna begränsade nybilsgaranti omfattar inte några fordonsskador eller funktionsfel som direkt
eller indirekt har orsakats av, på grund av eller till följd av normalt slitage, missbruk, felaktig
användning, försumlighet, olycka, felaktigt underhåll, drift, förvaring eller transport, inklusive, men
inte begränsat till något av följande:

• Uraktlåtenhet att ta fordonet till ett Tesla Service Center eller en auktoriserad Tesla-
reparationsverkstad när en defekt som omfattas av denna begränsade nybilsgaranti upptäcks
inom den tidsperiod som fastställts i den lokala lagstiftningen;

• Olyckor, kollisioner, eller föremål som slår mot fordonet;
• Alla reparationer, ändringar, modifieringar av fordonet, eller installation eller användning av

vätskor, delar eller tillbehör, som utförs av en person eller inrättning som inte är godkänd eller
auktoriserad att göra detta;

• Felaktiga reparationer eller felaktigt underhåll (annat än det som utförts av ett Tesla Service
Center eller en auktoriserad Tesla-reparationsverkstad), inklusive användning av vätskor, delar
eller tillbehör förutom de som specificeras i dina ägarhandlingar;

• Felaktig bogsering av fordonet;
• Felaktig vinschning;
• Stöld, vandalisering eller upplopp;
• Körning av fordonet i terräng, på ojämna, knaggliga, skadade eller osäkra ytor, inklusive, men

inte begränsat till, trottoarkanter, potthål, på vägbyggen som inte är avslutade, skräp eller
andra hinder, eller i tävling, rally eller rallycross eller i andra syften som fordonet inte är
anpassat för;

• Överlastning av fordonet;
• Användning av fordonet som fast strömkälla; och
• Miljön eller force majeure, inklusive men inte begränsat till, exponering för solljus, luftburna

kemikalier, kåda, djur- eller insektsspillning, vägskräp (inklusive stenflisor), industriellt nedfall,
järnvägsdamm, salt, hagel, översvämningar, stormar, surt regn, eld, vatten, föroreningar,
blixtnedslag, explosion, jordbävning, storm, djupt vatten eller andra miljöförhållanden.

Ytterligare begränsningar och undantag

Utöver undantagen och begränsningarna ovan, och med förbehåll för lokal lagstiftning, omfattar
denna begränsade nybilsgaranti inget av följande:

• Korrosion eller lackdefekter, inklusive, men inte begränsat till, följande:

• Korrosion på grund av defekter i materiel som Tesla ej har tillverkat eller levererat, eller
arbetsutföranden som orsakar perforering (hål) i karosspaneler eller i chassit inifrån och
ut;

• Ytlig eller kosmetisk korrosion som orsakar perforering i karosspaneler eller i chassit
utifrån och in, som stenskott eller repor; och

• Korrosion och lackdefekter orsakade av, på grund av eller till följd av olyckor,
lackbehandling, missbruk, försumlighet, felaktigt underhåll eller drift av fordonet,
installation av ett tillbehör, exponering för kemiska substanser, eller skador till följd av
force majeure eller naturkrafter, brand, eller felaktig förvaring;

• Delar eller tillbehör som inte är i original från Tesla eller installation av dessa, eller alla former
av skador som direkt eller indirekt orsakas av, beror på eller är en följd av installation eller
användning av delar eller tillbehör som inte är i original från Tesla, såvida de inte har
installerats av Tesla eller person som agerar å Teslas vägnar eller med skriftligt godkännande
från Tesla;

• Vissa enskilda artiklar som förknippas med fordonet, inklusive, men inte begränsat till däck,
mobil anslutning, vägguttag med hög effekt, alla former av framtida anslutningar, och
relaterade laddningsadaptrar, som har enskilda garantier som omfattas av egna villkor;

Undantag och begränsningar
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• Vindrutor eller fönsterglas som är trasiga, kantstötta, repade eller spruckna, förutom på grund
av defekt material eller felaktigt utförande av vindrutor eller fönsterglas som tillverkats eller
tillhandahållits av Tesla;

• Allmänt intryck eller normala ljud och vibrationer, inklusive, men inte begränsat till
bromsgnissel, allmänna knackningar, allmänt gnissel, skrammel och vind- och vägvibrationer;
och

• Underhållsservice, inklusive, men inte begränsat till följande:

• Standardservice efter 12 månader eller 20 000 kilometer och diagnoskontroller;
• Hjulinställning eller -balansering;
• Bilvård (som rengöring och polering); och
• Förbruknings- och underhållsartiklar (som torkarblad/torkargummin, bromsklossar, filter,

m.m.).

Ogiltig garanti

Du ansvarar för korrekt drift av fordonet och för att ta emot och upprätthålla detaljerade och
korrekta register över ditt fordons underhåll, inklusive det 17-siffriga chassinumret (“VIN”), namn
och adress till servicecentra, körsträcka, service- och underhållsdatum och beskrivning av den
genomförda servicen eller underhållet, vilket ska överlåtas till alla efterföljande köpare. Du kan
upphäva den här begränsade nybilsgarantin om du inte följer de särskilda instruktionerna och
rekommendationerna gällande användningen och driften av fordonet som anges i dina Model S-
ägarhandlingar, inklusive, men inte begränsat till:

• Efterkomma eventuella råd vid återkallelser;
• Transportera passagerare och last inom de angivna belastningsgränserna; och
• Utföra alla reparationer.

Även om Tesla inte kräver att du utför all service på ett Tesla Service Center eller en auktoriserad
Tesla-reparationsverkstad, kan denna begränsade nybilsgaranti upphävas eller täckning undantas
på grund av felaktigt underhåll, felaktig service eller felaktiga reparationer. På Tesla Service
Centers och auktoriserade Tesla-reparationsverkstäder finns personal som har särskild utbildning,
sakkunskap, verktyg och utrustning som är anpassade till ditt fordon. Även om denna begränsade
nybilsgaranti, med förbehåll för dess villkor, kan tillhandahålla täckning när underhåll, service eller
reparationer utförs av ett oberoende servicecenter, rekommenderar Tesla starkt att du utför allt
underhåll, all service och alla reparationer på ett Tesla Service Center eller i en auktoriserad Tesla-
reparationsverkstad.

Det följande upphäver också denna begränsade nybilsgaranti:

• Fordon vars chassinummer vanställs eller ändras eller om vägmätaren eller andra relaterade
system kopplas ur, ändras eller görs obrukbara så att det är svårt att fastställa chassinumret
eller aktuell körsträcka;

• Fordon som har bestämts, märkts eller klassats som skrotade, brandskadade,
översvämningsskadade, skrot, ombyggda, återvunna, rekonstruerade, oreparabla eller
totalhavererade; och

• Fordon som har klassats som totalhavererade av ett försäkringsbolag.

Skador

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN, AVSÄGER TESLA SIG
HÄRMED ALLA EVENTUELLA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA OCH FÖLJDSKADOR SOM
UPPSTÅR UR ELLER GÄLLER DITT FORDON, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
TRANSPORT TILL OCH FRÅN ETT TESLA SERVICE CENTER, MINSKAT FORDONSVÄRDE,
FÖRLUST AV TID, FÖRLORAD INKOMST, ANVÄNDNINGSFÖRLUST, FÖRLUST AV PRIVAT ELLER
KOMMERSIELL EGENDOM, OLÄGENHETER ELLER FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER,
EMOTIONELL STÖRNING ELLER SKADA, KOMMERSIELL FÖRLUST (INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER INKOMST) BÄRGNINGSAVGIFTER,

Undantag och begränsningar
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PASSAGERARAVGIFTER, FORDONSHYRA, KOSTNADER FÖR SERVICESAMTAL,
BENSINUTGIFTER, INKVARTERINGSKOSTNADER, SKADA PÅ BÄRGNINGSFORDON OCH
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER SOM TELEFONSAMTAL, FAKSIMILSÄNDNINGAR OCH PORTO.

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN, SKA TESLA INTE VARA
ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR TILL ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER DET SKÄLIGA
MARKNADSVÄRDET FÖR FORDONET VID TIDPUNKTEN FÖR FORDRAN.

OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SKA GÄLLA OAVSETT OM DIN FORDRAN
GÄLLER AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE OAKTSAMHET OCH GROV OAKTSAMHET),
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTI ELLER VILLKOR, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING (OAVSETT PÅ
GRUND AV OAKTSAMHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ELLER PÅ ANNAT SÄTT ENLIGT LAG ELLER
RÄTTMÄTIGT KRAV, ÄVEN OM TESLA ÄR UNDERRÄTTAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA
SKADOR ELLER OM SÅDANA SKADOR RIMLIGEN KAN FÖRUTSES. VISSA LÄNDER TILLÅTER
INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV INDIREKTA, DIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA
ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE
GÄLLER DIG.

Ingenting i detta avtal undantar eller begränsar på något sätt Teslas ansvar för dödsfall eller
personliga skador, som endast och direkt är orsakade av oaktsamhet från Tesla eller dess
anställda, ombud, eller underleverantörer (om tillämpligt), bedrägeri eller medveten bedräglig
framställning, eller annat ansvar i den mån det är bevisat i en behörig domstol i en slutlig
lagakraftvunnen dom, och kan inte undantas eller begränsas som ett ärende i en lokal lagstiftning.

Undantag och begränsningar
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För att erhålla garantiservice måste du meddela Tesla inom den gällande garantiperioden och
leverera fordonet, på din bekostnad (i enlighet med lokal lagstiftning), under normala öppettider
till ett Tesla Service Center, eller en liknande reparationsverkstad som anges av Tesla i den
tillämpliga regionen eller landet. Du hittar information om närmaste Tesla Service Center på
www.teslamotors.com. Lokaliseringen av Tesla Service Centers kan komma att ändras, när som
helst och utan föregående meddelande. I enlighet med lokal lagstiftning inkluderas kostnaderna
för att transportera ditt fordon inte i denna begränsade nybilsgaranti och du är ensam ansvarig för
att transportera ditt fordon till ett Tesla Service Center, eller liknande reparationsverkstad som
anges av Tesla. Tesla Rangers mobila service ingår inte i denna begränsade nybilsgaranti.

Var beredd på att tillhandahålla chassinumret, som sitter på den övre instrumentbrädan på
förarsidan i fordonet och syns genom vindrutan och som även står på fordonets registreringsbevis
samt på äganderättshandlingen, fordonets leveransdatum, aktuell körsträcka och en beskrivning
av felet när du kontaktar Tesla.

Om du byter adress kontaktar du Tesla på den adressen eller telefonnummer som finns med i
avsnittet i denna begränsade nybilsgaranti.

Betalning av skatt för reparationer

Vissa jurisdiktioner och/eller lokala regeringar kan kräva skatt på garantireparationer. Du ansvarar
för att betala dessa skatter där de krävs av lokal lagstiftning. Tesla har rätt att dra av och/eller
kvarhålla från gottgörelse ett sådant belopp, samt eventuella andra betalningar beräknade utifrån
denna begränsade nybilsgaranti, som Tesla, efter eget gottfinnande, fastställer krävs och som
måste dras av och/eller kvarhållas, för att en sådan betalning ska kunna göras, i enlighet med alla
lokala, internationella eller utländska skattelagstiftningar. I den utsträckning belopp dras av och/
eller kvarhålls, behandlas sådana belopp, i enlighet med denna begränsade nybilsgaranti, som om
de har betalats ut till kunden.

Rimlig reparationstid

Du måste ge Tesla rimlig tid för att genomföra reparationer och/eller service. I enlighet med lokal
lagstiftning är du, vid meddelande från Tesla om att reparation och/eller service har slutförts på
ditt fordon, ansvarig för att omedelbart hämta fordonen, för egen bekostnad.

Ändringar och undantag

Ingen person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Tesla-anställd eller ett av Tesla
auktoriserat ombud, kan ändra eller åsidosätta någon del av denna begränsade nybilsgaranti. Tesla
kan vid vissa tillfällen erbjuda sig att betala en del eller hela kostnaden för vissa reparationer som
inte längre täcks av denna begränsade nybilsgaranti för särskilda fordonsmodeller, vilket vissa
länder (där det är relevant enligt lokal lagstiftning) kan hänvisa till som “justeringsprogram” eller
liknande program. Under sådana förhållanden meddelar Tesla alla berörda fordons registrerade
ägare. Du kan även vända dig direkt till Tesla för att få information om tillämpligheten i sådana
program, om tillämpligt, för ditt fordon. Tesla kan även vid vissa tillfällen erbjuda sig att betala en
del av eller hela kostnaden för vissa fordonsreparationer som inte längre täcks av denna
begränsade nybilsgaranti, ad hoc-baserat från fall till fall. Tesla förbehåller sig rätten att, i den mån
det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, göra ovanstående och utföra förändringar på fordon som
tillverkats eller sålts av Tesla och tillämpliga garantier, när som helst, utan att ådra sig något ansvar
att göra samma eller liknande betalning eller förändring för fordon som Tesla tidigare har tillverkat
eller sålt, eller tillämpliga garantier, inklusive denna begränsade nybilsgaranti.

Erhålla garantiservice
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I enlighet med din lokala lagstiftning (som kan variera beroende på land) ska denna begränsade
nybilsgaranti och eventuella tvister eller fordringar som uppstår ur eller i samband med den eller
dess innehåll (inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar) regleras av och tolkas efter
engelsk lag, där Tesla och du underkastas den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i
England och Wales, även om lagarna i ditt land eller din jurisdiktion kan gälla eventuella
avtalstvister och eventuella tvister under konsumentlagstiftning i enlighet med din lokala
lagstiftning. I händelse att någon av bestämmelserna för denna begränsade nybilsgaranti av
behörig domstol anses vara ogenomförbar på grund av att den är ogiltig eller strider mot
eventuell lagstiftning i relevant jurisdiktion, påverkas inte de övriga bestämmelserna och parternas
rättigheter och skyldigheter ska tolkas och uppfyllas som om denna begränsade nybilsgaranti inte
innehåller den särskilda bestämmelsen som ansetts ogiltig, och de ogenomförbara
bestämmelserna ska ersättas av bestämmelser som är giltiga, lagliga och genomförbara och ligger
närmast Teslas avsikt med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.

Ditt nya fordon och dess säkerhetsprodukter uppfyller din lokala fordonslagstiftning. Tesla kräver
att alla fordonsägare, i den utsträckning som tillåts enligt din lokala lagstiftning, först
tillhandahåller Tesla, under den tillämpliga garantiperioden som specificeras i denna begränsade
nybilsgaranti, med skriftlig anmälan av eventuella defekter som du upplever inom rimlig tid så att
Tesla har möjlighet att utföra nödvändiga reparationer, innan du riktar anspråk i enlighet med din
lokala lagstiftning.

Skicka din skriftliga anmälan till:

Tesla Motors Netherlands B.V. Atlasstraat 7–9, 5047 RG Tilburg, Netherlands Att: Fordonsservice

Bifoga följande information:

• Ditt namn och kontaktinformation:
• Chassinummer,
• Namn och ort för Tesla-butik och/eller ditt närmaste Tesla Service Center;
• Fordonets leveransdatum,
• Aktuell körsträcka,
• En beskrivning av defekten och
• Historik: Antalet gånger som du har kontaktat en Tesla-butik eller ett Tesla-ombud i syfte att

lösa problemet eller andra reparationer eller service som inte utförts av ett Tesla Service
Center eller en auktoriserad Tesla-reparationsverkstad.

I händelse av tvist, meningsskiljaktigheter eller kontroverser mellan dig och Tesla gällande denna
begränsade nybilsgaranti, kommer Tesla att utforska alla möjligheter till uppgörelse i godo.

Garantiförstärkning och tvistlösning
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Bulgarien

Den begränsade nybilsgarantin ändrar, påverkar eller ersätter inte dina rättigheter enligt den
bulgariska konsumentskyddslagstiftningen. De bestämmelser som rör dina lagstadgade
rättigheter återges nedan:

Konsumentskyddslagen:

Artikel 112

1. (1) I händelse av konsumentvarans bristande överensstämmelse med köpeavtalet, har
konsumenten rätt att rikta ett klagomål, och begära att säljaren ser till att varan stämmer
överens med köpekontraktet. I detta fall kan konsumenten antingen välja reparation eller byte
av varorna mot nya varor, förutsatt att detta inte är omöjligt eller att gottgörelsen som
konsumenten har valt är oproportionerlig i förhållande till den andra gottgörelsen.

2. (2) En gottgörelse bedöms vara oproportionerlig om den medför kostnader för säljaren, som i
jämförelse med den alternativa gottgörelsen är oskäliga, med hänsyn till:

a. värdet som konsumentvaran skulle ha om det inte förelåg någon brist på
överensstämmelse;

b. den bristande överensstämmelsens betydelse;
c. om en alternativ gottgörelse kunde erbjudas konsumenten utan betydande olägenhet

därtill.

Artikel 113

1. (Ny, SG nr. 18/2011) När konsumentvaror inte överensstämmer med köpeavtalet, är säljaren
skyldig att se till att nämnda varor överensstämmer med köpeavtalet.

2. Omnumrerad från paragraf (1), SG nr. 18/2011) Konsumentvaror ska återställas enligt
köpeavtalet inom en månade efter det datum som klagomålet riktades av konsumenten.

3. (Omnumrerat från paragraf (2), ändrad, SG nr. 18/2011) När tidsfristen som omnämns i
paragraf (2) löper ut, har konsumenten rätt att upphäva köpeavtalet och få återbetalat de
belopp som har betalats eller få prisavdrag på konsumentvaran i enlighet med artikel 114 häri.

4. (Omnumrerad från paragraf (3), SG nr. 18/2011) Konsumentvaror ska återställas till
avtalsenlighet utan kostnad för konsumenten. Konsumenten är inte ansvarig för några
kostnader som uppstår för sändning av konsumentvaror eller några kostnader för material och
arbete kopplat till reparation av varan, och får inte innebära betydande olägenhet.

5. (Omnumrerad från paragraf (4), SG nr. 18/2011) Konsumenten kan vidare ansöka om
kompensation för skada som beror på bristande överensstämmelse.

Artikel 114

1. I händelse av bristande överensstämmelse av konsumentvaror med köpeavtalet och när
konsumenten inte är nöjd med uppgörelsen med anledning av klagomålet enligt artikel 113
häri, har konsumenten rätt att välja mellan ett av de följande alternativen:

a. häva avtalet och därvid få de betalda beloppen återbetalade;
b. reducering av priset.

2. Konsumenten har inte rätt att kräva återbetalning av det betalda beloppet eller prisavdrag på
varan när säljaren går med på att ersätta konsumentvarorna med nya eller att reparera
konsumentvarorna inom en månad efter att klagomålet riktades av konsumenten.

3. Konsumenten har inte rätt till att kräva hävning av kontraktet om den bristande
överensstämmelsen av konsumentvarorna, enligt köpeavtalet, är smärre.

Landspecifik konsumentinformation
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Artikel 115

1. Konsumenten kan utöva sin rätt därom inom två år från det datum som konsumentvarorna
levererades.

2. Perioden som omnämns i paragraf (1) ska avbrytas under den tid som krävs för att reparera
eller byta ut konsumentvarorna eller för att nå en lösning på tvisten mellan säljaren och
konsumenten.

3. Utövandet av konsumenträtten enligt paragraf (1) ska inte omfattas av någon preskriptionstid
för att väcka talan om ersättning annat än den perioden som omnämns i paragraf (1).

Frankrike

Den begränsade nybilsgarantin ändrar, påverkar eller ersätter inte de lagstadgade rättigheter som
du har enligt tillämplig fransk lagstiftning. Tesla har ansvaret för defekter i enlighet med artiklarna
1641 till 1649 i den franska civillagen och i händelse av bristande överensstämmelse av produkten i
enlighet med artiklarna L211-1 till L211.18 i den franska konsumentlagen. De bestämmelser som rör
dina lagstadgade rättigheter återges nedan:

• Artikel L. 211-4 i konsumentlagen: Säljaren måste leverera varar som överensstämmer med
kontraktet och är ansvarig för eventuell brist på överensstämmelse som förekommer vid den
tidpunkt som varorna levererades. Säljaren ansvarar även för all bristande överensstämmelse
som beror på emballering, monteringsinstruktioner, installation, om installation utfördes av
säljaren eller under hans ansvar.

• Artikel L. 211-5 i konsumentlagen: För att överensstämma med avtalet, måste varor: (1) vara
anpassade för de syften som varor av samma typ normalt sett används, och: (i) stämma
överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha samma egenskaper som den
vara som säljaren har förevisat konsumenten som prov eller modell, (ii) ha den kvalitet och
prestanda som vanliga varor av samma typ och som konsumenten rimligen kan förvänta sig,
med hänsyn till varans art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om
varornas särskilda egenskaper som gjorts av säljaren, tillverkaren eller dennes företrädare, i
synnerhet i reklam eller på märkningen; eller (2) stämma överens med de egenskaper som
parterna har kommit överens om eller är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket
konsumenten behöver dem och som han informerade säljaren om vid tidpunkten för avtalets
ingående och som säljaren har godtagit.

• Artikel L. 211-12 i konsumentlagen: Åtgärder till följd av bristande överensstämmelse måste
väckas av köparen inom två år från leveransen av varorna.

• Artikel 1641 i civillagen: En säljare är bunden till en garanti på grund av dolda fel hos den sålda
artikeln som gör att den är olämplig att användas till det syfte som den är avsedd att
användas för, eller som försämrar användningen så att köparen inte skulle ha förvärvat den,
eller endast skulle ha gett ett lägre pris för den, om köparen hade känt till dessa.

• Artikel 1648, paragraf 1 i civillagen: Åtgärder till följd av dolda fel måste tas av köparen inom
en period på två år efter att defekten upptäcktes.

Landspecifik konsumentinformation
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Italien

Den begränsade nybilsgarantin ändrar, påverkar eller ersätter inte dina rättigheter enligt den
italienska konsumentskyddslagstiftningen.

Tesla Motors Netherlands B.V., med huvudkontor på Atlasstraat 7–9, 5047 RG, Tilburg, Netherlands
(“Tesla”) garanterar dig, den ursprungliga köparen (“du”), att Model S-fordonet vid normal
användning är fritt från bristande överensstämmelse under en period om två (2) år med början vid
leveransdatumet.

Den lagstadgade garantin som fastställts i paragraferna 129, 130 och 132 i italienska
konsumentlagen (Lagdekret nr. 206 av den 6 september, 2005) gäller vid försäljning av Model S-
fordonet. Därför har du rätt att få Model S-fordonet återställt till överensstämmelse utan kostnad
för reparation eller utbyte enligt eget val, förutsatt att den begärda gottgörelsen inte är ogörlig
eller oproportionerlig; om någon av gottgörelserna ovan misslyckas, har du rätt till ett lämpligt
prisavdrag eller rätt att säga upp avtalet. Om inte annat bevisas, ska det antas att defekter som
uppstår senast sex (6) månader efter leveransen av Model S-fordonet redan fanns vid
leveransdatumet. Du har inte rätt att utöva ovan nämnda rättigheter om du underlåter att anmäla
den bristande överensstämmelsen inom två (2) månader från det datum som du upptäckte sådan
brist på avtalsenlighet. Under alla omständigheter upphör rätten att lämna in ett klagomål till
domstol i syfte att hävda en brist på överensstämmelse, som ej uppsåtligt dolts av Tesla,
automatiskt tjugosex (26) månader efter att Model S-fordonet levererades.

Norge

Den föregående begränsade nybilsgarantin begränsar eller ersätter inte dina rättigheter enligt
norsk konsumentlagstiftning, inklusive konsumentköplagen. De obligatoriska rättigheterna som du
har enligt konsumentköplagen, gäller oavsett och utöver, och ersätter i vissa fall, rättigheterna som
har fastställts i denna garanti. Centrala bestämmelser i konsumentköplagen anges nedan:

Defekter – konsumentköplagen, paragraferna 15-18

Säljaren ansvarar för alla defekter i bilen som fanns vid leveranstillfället, jfr. konsumentköplagen,
paragraf 18. Alla defekter som uppträder inom sex månader efter leverans av bilen, antas ha
funnits där vid leveranstillfället.

Konsumentköplagens paragraferna 15–18 fastställer vad som är en defekt. Standardersättning av
förbrukningsdelar och normalt slitage, m.m. anses inte vara defekter.

Om ett klagomål görs och det visar sig att det inte finns någon defekt som är säljarens ansvar, kan
säljaren begära betalning för nödvändiga undersökningar som utfördes för att fastställa om bilen
var defekt, och begära betalning för eventuella reparationer av bilen, förutsatt att säljaren
uttryckligen meddelade dig om att du måste stå för sådana utgifter.

Klagomål – konsumentköplagen, paragraf 27

Du måste rikta ett klagomål till säljaren gällande en defekt inom en rimlig tid efter att den
upptäcktes. Tidsgränsen för att rikta ett klagomål är aldrig mindre än två månader från det att du
upptäckte eller borde ha upptäckt defekten.

Om inte annat anges i den begränsade nybilsgarantin, ansvarar säljaren för att reparera defekter
på bilen som uppstår vid normal användning: (i) under en femårsperiod från det att bilen
levererades till dig, eller (ii) tills dess att bilen har körts 100 000 kilometer (beroende på vilket
som kommer först).

Påföljder vid överträdelser – konsumentköplagen, paragraf 26-33

I händelse att bilen har en defekt som inte beror på omständigheter som du råder över, är det
normala fallet att säljaren rättar till/reparerar defekten i enlighet med Konsumentköplagen,
paragraf 29. Sådan reparation ska göras inom rimlig tid och utan att du ådrar dig kostnader eller
betydande olägenheter.

Landspecifik konsumentinformation
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Om en reparation hindrar dig från att använda bilen i mer än en vecka, kan du begära en
ersättningsbil om det anses vara rimligt i relation till dina egna behov och kostnaderna och
olägenheterna för säljaren.

Om säljaren inte reparerar defekten inom en rimlig tid, kan du ha rätt till att begära följande
gottgörelser för bristfälligt utförande:

• Leverans av en ersättningsbil – jfr. konsumentköplagen, paragraf 29 och 30.
• Reducering av priset – jfr. konsumentköplagen, paragraf 31.
• Upphävande (annullering) – jfr. konsumentköplagen, paragraf 32.
• Skador – jfr. konsumentköplagen, paragraf 33, jfr. kapitel 11.

Du kommer inte att fråntas din rätt att kräva skadestånd genom att utöva din rätt till annan
gottgörelse, eller om sådana andra rättigheter inte kan utövas.

Ditt klagomål i förhållande till defekten i enlighet med konsumentköplagen måste riktas mot
säljaren (handlaren) eller biltillverkaren.

Tesla vill även göra dig uppmärksam på sitt erbjudande om ett avtal om schemalagd service.

Tvistlösning

Den norska skiljedomslagen kap. 4 ger dig möjligheten att inleda rättstvist på din egen hemort,
eller där säljarens permanenta företag är registrerat, om avtalet ingicks där. I det fallet kan
rättstvisten inledas där bilen levererades.

Polen

Den begränsade nybilsgarantin ändrar, påverkar eller ersätter inte dina rättigheter enligt den
polska konsumentskyddslagstiftningen, inklusive enligt den polska lagen gällande särskilda villkor
för konsumentförsäljning och ändringar i civillagen av den 27 juli 2002.

San Marino

Särskilt godkännande av klausuler av köparen

Som köpare av ett Model S-fordon accepterar du uttryckligen följande klausuler i den begränsade
nybilsgarantin:

• Begränsningar och friskrivningsklausuler;
• Undantag och begränsningar:
• Garantibegränsningar;
• Ytterligare begränsningar och undantag;
• Ogiltig garanti;
• Skador;
• Betalning av reparationsskatt; och
• Garantilagstiftning och tvistlösning.
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