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KLANT & VOERTUIG INFORMATIE 

 

Klant Naam & Adres Garantie Effectieve Datum Verkoopprijs (Inclusief BTW) 

Naam 
Adres 
 

[Leveringsdatum] €[Bereken] 

Voertuig Identificatie Nummer Looptijd Jaarkilometrage 

XXXXXXXXXXXXXXXX Maanden [xx] [xx.xxx] 

Jaar Model Uitvoering Kleur 

2016 Tesla Model S/X [XX kWh; Signature; Performance] Kleur 

 

Tesla Gegarandeerde Restwaarde 
 

Welkom bij de Tesla Familie! Uw voertuig zoals hierboven geïdentificeerd (“Voertuig”) komt in aanmerking voor onze 
gegarandeerde restwaarde ("Tesla Gegarandeerde Restwaarde"). De Tesla Gegarandeerde Restwaarde houdt in dat 
Tesla Motors Netherlands B.V. (“Tesla”) u de optie biedt om uw Voertuig na hierboven gespecificeerde looptijd aan 
Tesla te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs ("Verkoopprijs"). In de periode van de laatste 30 dagen van uw 
contract, vanaf de Garantie Effectieve Datum (zoals hierboven gespecificeerd), heeft u de optie om uw Voertuig aan 
Tesla te verkopen voor de Verkoopprijs. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Tesla Gegarandeerde 
Restwaarde: 
 

VOORWAARDEN 

 Uw Voertuig komt in aanmerking voor de Tesla Gegarandeerde Restwaarde doordat u de aankoop van uw 
Voertuig heeft gefinancierd middels een door Tesla geverifieerde financieringsovereenkomst. Het Voertuig dient 
gefinancierd te blijven middels die financieringsovereenkomst en u dient gedurende de gehele looptijd van het 
contract aan uw verplichtingen uit hoofde van die financieringsovereenkomst te voldoen. 

 Het Voertuig dient te worden onderhouden door Tesla of aan haar gelieerde ondernemingen zoals bepaald in 
Tesla’s aanbevolen onderhoudsschema. U mag geen actie hebben ondernomen die de Nieuwe Voertuig 
Beperkte Garantie nietig of vernietigbaar maakt. 

 Het Voertuig zal worden geïnspecteerd door Tesla en de Verkoopprijs zal worden aangepast indien blijkt dat 
sprake is van schade, excessief gebruik of slijtage naar maatstaven van Tesla’s standaarden voor normaal 
gebruik. Indien er meer kilometers zijn gereden dan de jaarkilometrage zal de Verkoopprijs worden verminderd 
met een bedrag van €0,20 (inclusief BTW) per kilometer. 

 Om Tesla’s Gegarandeerde Restwaarde uit te kunnen oefenen, dient u contact met ons op te nemen en het 
Voertuig aan ons te leveren voor inspectie en aankoop gedurende de periode van de laatste 30 dagen van uw 
contract, vanaf de Garantie Effectieve Datum. Voor of tegelijk met onze aankoop, en levering door u, van het 
Voertuig dient u het bewijs dat u de eigenaar bent van het Voertuig en registratiebewijs van het Voertuig aan 
ons te overhandigen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle uitstaande verplichtingen met het 
financieringsbedrijf te vereffenen zodat Tesla de onbezwaarde eigendom van het Voertuig verkrijgt. 

 De Tesla Gegarandeerde Restwaarde is een persoonlijk recht dat enkel aan u als oorspronkelijk eigenaar 
toekomt en kan niet worden toegekend of overgedragen aan een ander, op welk moment dan ook. Geen andere 
persoon (waaronder mede wordt verstaan enig erfgenaam of opvolger onder algemene of bijzondere titel) zal 
enig recht toekomen onder de Tesla Gegarandeerde Restwaarde. De Tesla Gegarandeerde Restwaarde is 
alleen van toepassing op het Voertuig en niet op enig vervangend voertuig of ander voertuig. Tesla mag de 
Tesla Gegarandeerde Restwaarde (of enig recht of enige verplichting daaronder) toekennen of overdragen aan 
een derde, met welke overdracht u hierbij instemt, en Tesla mag aan een derde het recht verschaffen het 
Voertuig (terug) te kopen. De Tesla Gegarandeerde Restwaarde vervalt van rechtswege na verloop van de 

hierboven gespecificeerde looptijd, vanaf de Garantie Effectieve Datum. 


