
Příslušenství k prodeji prostřednictvím e-shopu a pravidla pro vracení produktů, Evropa; 15. dubna 2018 

Příslušenství k vozům Tesla: k přímému odběru, k odborné montáži a nástěnné konektory: 

Originální příslušenství k vozům Tesla je dodáváno ve dvou kategoriích.   

• Přímý odběr: Produkty, které kladou minimální nároky na montáž a které lze umístit do vozu 

a opět z něj vyndat podle uvážení vlastníka vozu, patří do kategorie produktů určených k 

přímému odběru. Příslušenství k přímému odběru se zákazníkovi posílá na jeho dodací adresu, 

kterou vyplní během platby. 

o Do kategorie příslušenství k přímému odběru patří: 

▪ Nabíjecí adaptéry 

▪ Ochranné plachty vozu 

▪ Vybavení interiéru do každého počasí  

▪ Sluneční clony 

▪ Střešní nosiče 

▪ Závěsné nosiče  

 

• Odborná montáž: Z technických důvodů, z důvodu bezpečnosti nebo záruky se určitá kategorie 

příslušenství k vozům Tesla po zakoupení zasílá do servisního střediska Tesla podle volby 

zákazníka. Kupní cena těchto produktů zahrnuje dopravu a montáž.  Po doručení příslušenství se 

zvolené servisní středisko spojí se zákazníkem a domluví si s ním montáž. Protože si zákazníci 

zároveň kupují montáž jako součást dodávky, mohou se spolehnout na správné zapojení 

a fungování vybraného příslušenství v jejich voze. 

o Do kategorie příslušenství k odborné montáži patří:  

▪ Karbonový spoiler 

▪ Integrovaný středový panel  

▪ Balíčky kol a pneumatik 

▪ Sady pedálů v provedení Performance 

o Upozorňujeme, že zákazníci budou po zaplacení objednávky vyzváni, aby zadali VIN 

svého vozu a zvolili servisní středisko Tesla podle svých preferencí. Pokud tento údaj 

u produktu k odborné montáži nezadají, může dojít k prodlevě se zpracováním 

objednávky. 

 

• Nástěnné konektory: Nástěnné konektory vyžadují odbornou instalaci kvalifikovaným 

elektrikářem, proto jsou zasílány přímo na zákazníkovu dodací adresu, aby si je zákazníci mohli 

převzít a domluvit se se svým elektrikářem co nejdříve. 

Expediční a dodací lhůty: 

Objednávky na příslušenství skladem jsou zpravidla zpracovány následujícího pracovního dne. Přestože 

se snažíme objednávku expedovat během 24 hodin, může to v závislosti na rozsahu objednávky nebo 

dostupnosti produktů trvat delší dobu. Další podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce 

s expedičními a dodacími lhůtami. 

Upozornění: 



• Zpracování velkých objednávek, balíčků kol a pneumatik a příslušenství k modelu Roadster může 

trvat déle. 

• Vzhledem k objemu objednávky a dostupnosti produktů lze určité položky objednat 

v omezeném množství. To se týká například nástěnných konektorů, kterých lze v rámci jednoho 

požadavku objednat maximálně pět. 

 

Expediční a dodací lhůty: 

Stát Cena dopravy Expediční lhůta Běžná dodací lhůta 

Rakousko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Belgie zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Dánsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Finsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Francie zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Německo zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Irsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Itálie zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Lucembursko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Nizozemsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Norsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Portugalsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Španělsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Švédsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Švýcarsko zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

Velká Británie zdarma do 24 hodin 7-14 pracovních dnů 

 

Montáž příslušenství: 

Příslušenství k přímému odběru lze do vozu jednoduše umístit i z něj opět vyndat a k jeho instalaci není 

nutná návštěva servisního střediska. Pokud však zákazník potřebuje v souvislosti s tímto nebo jiným 

originálním příslušenstvím Tesla technickou podporu, může se obracet na adresu 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. Kdyby zákazník i poté potřeboval další podporu, může si následně 

sjednat termín návštěvy servisu. 

Zákazníky vybízíme, aby si svoje vozy přebírali v předem nakonfigurovaném stavu a aby se s nimi nejprve 

seznámili, než začnou zvažovat personalizaci vozu nebo přikoupení příslušenství. 

Odstoupení od smlouvy:  

Požadavky na odstoupení od smlouvy lze zasílat e-mailem na adresu: OnlineOrdersEMEA@Tesla.com. 

Případně lze vyplnit vzorový formulář odstoupení od smlouvy a zaslat ho na naši doručovací adresu: 

Tesla Czech Republic s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika. 

Pro odstoupení od smlouvy můžete využít vzorového formuláře, který je k dispozici pod tímto odkazem: 

formulář odstoupení od smlouvy 
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Pokud budete chtít raději poslat sdělení o odstoupení od smlouvy poštou, můžete ho zaslat na adresu 

uvedenou ve formuláři pro odstoupení od smlouvy (upozorňujeme, že tento postup je spojen s delší 

dobou zpracování). 

 

Uveďte následující údaje, aby bylo možné přesně a rychle zpracovat váš požadavek: 

• Jméno zákazníka a e-mailovou adresu spojenou s objednávkou 

• Číslo objednávky 

• Popis produktu 

• Množství, kterého se týká zrušení objednávky 

• Nepovinně: důvod odstoupení od smlouvy (slouží k určení způsobilosti na základě práva na 

odstoupení od smlouvy nebo na základě pravidel pro vracení produktů) 

Upozorňujeme, že od smlouvy lze bezplatně odstoupit do okamžiku odeslání. V případě, že je zásilka již 

na cestě a zákazník si přeje odstoupit od smlouvy, hradí přímé náklady na vrácení zboží; podrobnosti 

naleznete v níže uvedené tabulce ceny dopravy za vrácení produktu.  

Vracení příslušenství Tesla: 

Zákazníci si mohou vyzkoušet a prohlédnout zboží během 30-denní lhůty na jeho vrácení; tato možnost 

slouží k zajištění spokojenosti zákazníků s příslušenstvím. Pro vracení produktů platí několik základních 

pravidel, jejichž shrnutí uvádíme níže: 

Vrácení příslušenství určeného k přímému odběru (veškeré příslušenství k přímému odběru kromě 

nástěnných konektorů): 

 

• Vrátit lze pouze produkty zakoupené přímo od společnosti Tesla. 

• Lhůta pro zaslání požadavku na vrácení produktu je 14 kalendářních dnů od jeho dodání (podle 

údajů o sledování zásilky). 

• Požadavky na vrácení produktu lze poslat e-mailem na adresu OnlineOrdersEMEA@Tesla.com, 

příp. lze vyplnit a zaslat formulář odstoupení od smlouvy e-mailem nebo poštou na adresu 

uvedenou ve formuláři (upozorňujeme, že zpracování formuláře zaslaného poštou bude trvat 

déle). 

• Na požadavky na vrácení produktu odpovíme do pěti pracovních dnů. V případě schválení 

požadavku zašleme zákazníkovi přepravní štítek. 

Zákazník musí produkt odeslat zpět do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel 

přepravní štítek; poté tento štítek pozbývá platnosti. 

• Zákazník hradí náklady na dopravu zpět vyjma případů, kdy vrací produkt podle záručních 

podmínek. Níže uvádíme tabulku ceny dopravy za vrácení produktu. 

o Náklady na dopravu zpět budou odečteny z částky, která bude zákazníkovi vrácena. 

Zákazníci jsou povinni jednat při prohlížení produktu a manipulaci s ním s náležitou péčí. Jsme 

oprávněni ponížit vracenou částku o jakýkoli pokles hodnoty produktu, ke němuž dojde 

v důsledku jakékoli manipulace s produktem, která není nezbytně nutná pro zjištění jeho 

povahy, charakteristik a funkčnosti.  
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• Zákazníci mohou po nalepení přepravního štítku předat zásilku s vraceným produktem na 

kontaktních místech kurýrní služby nebo si mohou v mnoha případech sjednat vyzvednutí 

zásilky.   

• Upozorňujeme, že servisní střediska Tesla nemohou přijímat vracené zboží ani zpracovávat 

platby za vrácení zboží. 

• Poté, co Tesla obdrží vracené zboží, bude zákazníkovi vrácena příslušná částka stejným 

způsobem platby, který zvolil při úhradě kupní ceny. 

• Žádáme zákazníky, aby nezasílali společnosti Tesla zpět jakékoli zboží s jiným přepravním 

štítkem, než jaký poskytuje Tesla; pokud tak učiní, zpracování jejich požadavku se může zpozdit. 

Doba, během níž Tesla dodává přepravní štítek zákazníkům v případech, kdy mají nárok na 

vrácení, nemá vliv na jejich právo zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy. 

 

Vrácení příslušenství určeného k odborné montáži: 

• Může se stát, že příslušenství určené k odborné montáži nebude možné vzhledem k jeho povaze 

vrátit (vyjma případů týkajících se záruky na produkt). Vrátit nelze například produkty, které byly 

vyrobeny podle specifikace zákazníka, nebo zjevně personalizované produkty a zboží 

neoddělitelně spojené s jinými předměty. 

• Zákazník odpovídá za úhradu nákladů na (de-)montáž a úhradu jakéhokoli poklesu hodnoty 

příslušenství určeného k odborné montáži, o něž/nějž bude ponížena částka k vrácení (vyjma 

případů týkajících se záruky na produkt). 

Vrácení nástěnných konektorů: 

• Nástěnné konektory Tesla lze vrátit během 14 kalendářních dnů od jejich dodání (podle údajů 

o sledování zásilky). 

• Vrátit lze pouze produkty zakoupené přímo od společnosti Tesla. 

• Pokud bude vrácený produkt použitý nebo poškozený, jsme oprávněni ponížit vracenou částku 

o pokles hodnoty produktu. 

• Žádosti o vrácení konektorů zašlete e-mailem na adresu OnlineOrdersEMEA@Tesla.com, 

případně lze vyplnit vzorový formulář odstoupení od smlouvy a zaslat ho na adresu: Tesla Czech 

Republic s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika 

• Na žádosti o vrácení konektorů odpovíme do pěti pracovních dnů. 

• Po schválení žádosti zašleme předplacený přepravní štítek. 

o Zákazník musí produkt odeslat zpět do 14 kalendářních dnů, v opačném případě tento 

štítek pozbývá platnosti (a nárok na vrácení produktu zaniká). 

• Náklady na dopravu nabíjecího zařízení, které zákazník vrací podle záručních podmínek, hradí 

společnost Tesla. 

• Za úhradu nákladů na dopravu spojených s ostatními druhy vracení produktu odpovídá zákazník. 

Níže je uvedena tabulka ceny dopravy za vrácení produktu. 

o Vracená částka je zákazníkovi ponížena o uvedené náklady na dopravu. 

• Zákazníci mohou po nalepení přepravního štítku předat zásilku s vraceným produktem na 

kontaktních místech kurýrní služby nebo si mohou v mnoha případech sjednat vyzvednutí 

zásilky. 
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• Upozorňujeme, že servisní střediska Tesla nemohou přijímat vracené zboží ani zpracovávat 

platby za vrácení zboží. 

• Poté, co Tesla obdrží vracené zboží, bude zákazníkovi vrácena příslušná částka stejným 

způsobem platby, který zvolil při úhradě kupní ceny. 

• Žádáme zákazníky, aby nezasílali společnosti Tesla zpět jakékoli zboží s jiným přepravním 

štítkem, než jaký poskytuje Tesla; pokud tak učiní, zpracování jejich požadavku se může zpozdit. 

Doba, během níž Tesla dodává přepravní štítek zákazníkům v případech, kdy mají nárok na 

vrácení, nemá vliv na jejich právo zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy. 

Příslušenství nezpůsobilé k vrácení: 

• Produkty, které nebyly při jejich vrácení vhodným způsobem zabaleny nebo které nebyly 

vráceny v jejich původním rozsahu, tj. se všemi původními komponenty 

• Otevřené balení na opravu laku 

• Bezdrátové stažení softwaru 

Jak vrátit příslušenství Tesla: 

• Požadavek na vrácení příslušenství zašlete e-mailem na adresu OnlineOrdersEMEA@Tesla.com, 

případně lze vyplnit vzorový formulář odstoupení od smlouvy a zaslat ho na adresu: Tesla Czech 

Republic s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika. 

Uveďte následující údaje, aby bylo možné přesně a rychle zpracovat váš požadavek:  

• Jméno zákazníka a e-mailovou adresu spojenou s objednávkou 

• Číslo objednávky 

• Číslo produktu 

• Popis produktu 

• Množství, kterého se týká vrácení 

• Důvod vrácení (slouží k určení způsobilosti prostřednictvím práva na odstoupení od smlouvy 

nebo na základě pravidel pro vracení produktů) 

 

Tabulka ceny dopravy za vrácení produktu: 

Stát Cena dopravy 
v případě vrácení 
produktu 

Rakousko 20 EUR 

Belgie 20 EUR 

Dánsko 200 DKK 

Finsko 20 EUR 

Francie 20 EUR 

Německo 20 EUR 

Irsko 20 EUR 

Itálie 20 EUR 

Lucembursko 20 EUR 
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Nizozemsko 20 EUR 

Norsko 200 NOK 

Portugalsko 20 EUR 

Španělsko 20 EUR 

Švédsko 200 SEK 

Švýcarsko 20 CHF 

Velká Británie 20 GBP 

ostatní státy EU 20 EUR 

 

Zákaz dalšího prodeje 

Společnost Tesla a její přidružené společnosti prodávají své produkty přímo koncovým spotřebitelům. 

Jsme oprávněni jednostranně zrušit jakoukoli objednávku, o které se budeme domnívat, že byla učiněna 

za účelem dalšího prodeje těchto produktů nebo že byla učiněna jinak ve zlé víře. Vaši objednávku 

můžeme zrušit také v případě, že po zadání objednávky přestaneme produkt vyrábět nebo pokud 

zjistíme, že jednáte ve zlé víře. 

Chyby v ceně 

V případě chyby v ceně vás na ni upozorníme a umožníme vám buď pokračovat v transakci za správnou 

cenu, nebo vaši objednávku bezplatně zrušit. 

Dotazy 

Jakékoli případné dotazy k postupu vracení produktů prosím směřujte na adresu 

OnlineOrdersEMEA@Tesla.com.  

Záruka ze zákona 

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že žádné ustanovení těchto podmínek nemění, nemá vliv ani 

nenahrazuje vaše práva jakožto spotřebitele z tzv. zákonné záruky podle příslušných právních předpisů. 
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