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Tesla Service Plan Agreement plus ranger serviceTESLA SERVICEPLANOVEREENKOMST 
 

Deze Serviceplanovereenkomst (de "Overeenkomst") met Tesla Motors Limited ("Tesla”) verwijst naar de 
gespecificeerde jaarlijkse onderhoudsinspecties van de betreffende Auto voor het geselecteerde plan (het 
"Plan") waarvan de dekking met terugwerkende kracht ingaat op de datum waarop U Uw Auto hebt 
aangeschaft of, voor Aanvullende Plannen, de einddatum van het oorspronkelijke Plan (de 
"Ingangsdatum"). Deze Overeenkomst is onderhevig aan de onderstaande termen, voorwaarden, 
beperkingen, uitzonderingen en definities. Geen enkele persoon heeft het recht om deze Overeenkomst 
aan te passen of afstand te doen van enige voorwaarde uit de Overeenkomst. Deze Overeenkomst is 
uitsluitend bedoeld voor de koper en is alleen geldig voor de auto waarvoor deze aanschaft is.  
 
  
SERVICEPLAN: 
 
Plan Tijdsduur (welke het 

eerst voorkomt)  

Service  

(welke het eerst voorkomt) 

Aanschafprijs 
(inclusief btw) 

Ranger 
Service 

Plan 4 jaar 4 jaar of 80.000 km  Periodieke inspecties gedurende 
4 jaar met de volgende intervallen: 
20.000 km of 1 jaar  
40.000 km of 2 jaar 
60.000 km of 3 jaar 
80.000 km of 4 jaar 

€ 2200,-- € 100,--
per Auto 
per 
bezoek 
 
€ 1,-- / KM 

 
 
U erkent en aanvaardt dat U verantwoordelijk bent voor alle van toepassing zijnde belastingen 
over de aanschafprijs (exclusief btw), Ranger Service of overdrachtskosten zoals wettelijk vereist. 
Dergelijke belastingen zijn niet bij de aanschafprijs van deze Overeenkomst inbegrepen. 
 
U erkent en aanvaardt dat het Overal Plan een onbeperkt aantal bezoeken van Ranger omvat, maar 
niet de diensten van Ranger omvat die buiten de garantie en de onderhoudswerkzaamheden 
vallen. 
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INGANGSDATUM:            

 
AUTO-INFORMATIE:  
 
Naam koper            
       

Naam medekoper          

Adres            
      

Voertuigidentificatienummer          
     

Bouwjaar, model            
   

Kilometerstand          

          

Aanschafdatum          

          

 

INFORMATIE KLANT: TESLA MOTORS LIMITED: 

 

Ondertekend door: :      Ondertekend door:       

 

Naam:        Naam:       

 

  Functie:       

 

Datum:        Datum:       

   

Adres:                                                            Adres:  Tesla Motors Limited  
  Kings Chase, Kings Street 
  Maidenhead, SL6 1DP 
  Verenigd Koninkrijk  
 
Telefoon:                                                             Garantie en ondersteuning  

24/7 gratis (gratis noodhulp onderweg) 
0800 29 027 | +31 (0)13 799 9503 
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De verplichtingen van Tesla binnen deze Overeenkomst worden gedekt door het volledige 
vertrouwen en krediet van Tesla en vallen niet onder de garantie van enig beleid van terugbetaling 
van servicecontracten.  
 
Definities 
 
De volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de daarbij vermelde betekenis: 
• "Overeenkomst" verwijst naar de deze voorwaarden van het Tesla Service Plan tussen u en Tesla. 
• "Aanschafdatum Overeenkomst" verwijst naar de datum waarop u deze Overeenkomst aanvaard 

hebt. 
• "Accu" verwijst naar de lithium-ion hoogspanningsaccu in de Auto. 
•  "Ingangsdatum" verwijst naar de datum waarop uw Auto aan u is afgeleverd, of, voor Aanvullende 

Plannen, de einddatum van uw oorspronkelijke Plan. Wanneer uw aanvraag door Tesla geaccepteerd 
is, geldt de dekking met terugwerkende kracht vanaf deze datum. 

• "Tesla Authorized Service Center" verwijst naar elk Service Center dat door Tesla geautoriseerd is, 
met inbegrip van elke Tesla Store, Service Center en elke door Tesla geautoriseerde externe 
dienstverlener. U vindt een lijst met Tesla Authorized Service Centers op de webpagina 
www.teslamotors.com.  

• "Tesla" verwijst naar Tesla Motors Limited. 
• "Tesla Ranger" verwijst naar de Tesla Ranger mobiele service. 
• "Auto" verwijst naar de auto waarvoor deze Overeenkomst is aangeschaft, met uitzondering van de 

Tesla Roadster. 
• "U" of "Uw" verwijst naar de koper van deze Overeenkomst of, indien van toepassing, een volgende 

eigenaar aan wie de Auto na totstandkoming van deze Overeenkomst is overgedragen.  
 
A. Verantwoordelijkheden van Tesla 
 
Tesla stemt ermee in om vier periodieke inspecties uit te voeren bij een Tesla Authorized Service Center 

of door een Tesla Ranger (behoudens bepaalde uitzonderingen, inclusief, zonder beperking, dat Tesla 

Ranger-service mogelijk niet onmiddellijk in uw omgeving beschikbaar is) in de intervallen (welke het 

eerst voorkomt) vermeld in de kolom "Service" van de sectie Plan Selecteren van deze Overeenkomst.    

 
Onafhankelijk van de datum waarop deze Overeenkomst is aangeschaft of ingaat, moeten 
onderhoudsinspecties uitgevoerd worden binnen 1600 kilometer of 30 dagen van de opgegeven 
onderhoudsintervallen voor Uw geselecteerde Plan.  Als periodieke inspecties niet binnen deze tijd zijn 
uitgevoerd, worden deze uitgesloten en zal geen vervangende onderhoudsinspectie worden toegevoegd 
als vervanging van deze uitgesloten onderhoudsinspecties. De periodieke onderhoudsinspecties 
omvatten het volgende (door Tesla te wijzigen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving, en naar eigen goeddunken): 

 Inspectie van de Auto;  

 Vervanging tijdens de inspectie van alle normale onderhoudsitems en gebruiksgoederen, met 
uitzondering van de Accu en banden;  

 Uitlijnen van de wielen* en 

 Omwisselen van de banden*.  
 
* Moet bij een Tesla Service Center worden uitgevoerd, kan niet door een Tesla Ranger worden 
uitgevoerd. Als het periodieke onderhoud door een Tesla Ranger wordt uitgevoerd, kunt U deze service 
zonder extra kosten en na voorafgaande kennisgeving laten inplannen bij een Tesla Authorized Service 
Center.   
 
Een vervangende auto zal aan U beschikbaar worden gesteld als Uw periodieke onderhoud door een 
Tesla Authorized Service Center wordt uitgevoerd en wanneer Tesla verwacht dat werkzaamheden meer 
dan vier uur in beslag nemen. Bij service door een Tesla Ranger wordt geen vervangende auto 
beschikbaar gesteld. 
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Zie sectie G. Beperkingen van aansprakelijkheid voor meer informatie. 
 
B. Uw verantwoordelijkheden 
 
De Gebruiksaanwijzing bevat specifieke aanbevelingen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van 
de Auto. Indien daar om verzocht, moet een bewijs van de vereiste service worden overlegd, met inbegrip 
van kwitanties waarop de datum en de kilometerstand van de Auto op het moment van het onderhoud 
worden vermeld, en/of alle gegevens over aan de Auto uitgevoerd onderhoud (al dan niet uitgevoerd door 
een Tesla Authorized Service Center of Tesla Ranger).  
 
U moet het Tesla Authorized Service Center of de Tesla Ranger toestemming geven voor demontage, 
toegang tot de gegevens van de Auto en de kosten voor deze diensten zodat Tesla de periodieke 
inspectie kan uitvoeren. 
 
C. Service krijgen 
 
Om Uw periodieke inspectie te laten uitvoeren, moet U Uw Auto naar een Tesla Authorized Service 
Center brengen of contact opnemen met Tesla om de Tesla Ranger-service in te laten plannen (indien 
deze beschikbaar is in Uw regio). Zorg dat u het Voertuig Identificatie Nummer ("VIN") en de 
kilometerstand van de Auto beschikbaar hebt en breng Tesla op de hoogte van het bestaan van deze 
Overeenkomst voordat enige dienst wordt verricht.   
 
De kosten (indien aanwezig) van het vervoer van uw Auto zijn niet in deze Overeenkomst 
opgenomen en U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van vervoer van uw Auto naar het 
Tesla Authorized Service Center. De kosten van de Tesla Ranger-service worden berekend 
volgens het van toepassing zijnde in deze Overeenkomst gespecificeerde Plan.  
 
D. Uitsluitingen (wat valt niet onder deze Overeenkomst) 
 
Deze Overeenkomst is alleen geldig voor de onderhoudsdiensten als vermeld in deze Overeenkomst en 
geeft geen dekking voor bepaalde onderdelen, zoals de Accu en banden, of enige schade of defect aan 
de Auto, ongeacht of deze in de Beperkte Garantie voor Uw nieuwe Auto is inbegrepen. Bovendien wordt 
eventuele schade of defect, direct of indirect veroorzaakt door, als gevolg van of voortvloeiend uit enig 
onderhoud dat niet is uitgevoerd volgens de periodieke onderhoudsintervallen in de 
gebruikersdocumentatie van Uw Auto, niet onder deze Overeenkomst gedekt.   
 
E. Duur van de Overeenkomst 
 
Dit document is een aanvraag voor dekking onder een Overeenkomst. Na acceptatie door Tesla wordt 
deze aanvraag de Overeenkomst en geldt de dekking met terugwerkende kracht vanaf de Ingangsdatum. 
De Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht volgens het van toepassing zijnde Plan 
zoals hierin geselecteerd.  Indien Uw aanvraag niet wordt aanvaard, ontvangt u van Tesla restitutie van 
de aanschafprijs van de Overeenkomst. Geen enkele clausule in dit document vormt een garantie dat 
deze aanvraag wordt aanvaard.  Paragrafen B t/m J blijven na beëindiging of afloop van deze 
Overeenkomst onverminderd van kracht.        
 
F. Territorium 
 
Deze Overeenkomst is van toepassing op een Auto verkocht door Tesla in de Tesla Europese 
garantieregio die uitsluitend vervoerd of gereden is in de Tesla Europese garantieregio. In het kader van 
deze Overeenkomst wordt de Tesla Europese Garantieregio gedefinieerd als de lidstaten van de 
Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino en Monaco. Als Uw Auto 
verkocht, vervoerd of gereden is buiten de Tesla Europese Garantieregio gedurende meer dan 30 
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opeenvolgende dagen of gedurende 30 dagen in enige periode van 60 dagen, dan zijn garanties of 
dekking, waaronder deze Overeenkomst, niet van toepassing. 
 
G. Beperkingen van aansprakelijkheid 
 
Impliciete en expliciete garanties en voorwaarden die voortvloeien uit de toepasselijke lokale, staats-of 
provinciale wetten of federale wet of anderszins wettelijk of in eigen vermogen, indien van toepassing, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid of 
handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, of die welke door een verloop van 
de verkoop of het gebruik van de handel, worden afgewezen voor zover toegelaten door de wet, of in 
duur beperkt tot de looptijd van deze Overeenkomst. Onder deze Overeenkomst of impliciete garanties is 
uitsluitend het vervangen van onderdelen, indien noodzakelijk, gedekt. De aansprakelijkheid is beperkt tot 
de redelijke prijs voor de vervanging van een gedekt onderdeel, maar maximaal tot de adviesprijs af 
fabriek voor dat onderdeel. Vervanging kan indien nodig geschieden met onderdelen van gelijkwaardige 
kwaliteit, met inbegrip van onderdelen van andere fabrikanten of gereviseerde onderdelen.   
 
In geen geval kan de aansprakelijkheid voor een eventuele claim onder deze Overeenkomst hoger dan 
de reële marktwaarde van de gespecificeerde onderhoudsdiensten zijn zoals deze onmiddellijk 
voorafgaand aan het verrichten van dergelijke diensten geldt. Bovendien kan de som van alle 
vergoedingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet hoger zijn dan de verkoopwaarde van de op grond 
van deze Overeenkomst uit te voeren diensten. 
 
Tesla geeft geen toestemming aan derden om in haar naam toezeggingen te doen of verplichtingen aan 
te gaan uit hoofde van deze Overeenkomst. Een beslissing over het vervangen van onderdelen en 
vervanging door nieuwe of gereviseerde onderdelen is uitsluitend aan Tesla voorbehouden. 
 
Tesla vergoedt geen diensten die worden verricht door andere partijen dan een Tesla Authorized Service 
Center of een Tesla Ranger. Tesla is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van 
gevolgschade met betrekking tot Uw Auto zoals onder meer transport van en naar een Tesla Service 
Center, waardeverlies, verlies van tijd, inkomensderving, verlies van het gebruik van de Auto, verlies van 
persoonlijke of commerciële eigendomsrechten, ongemak, stress of psychische klachten, commercieel 
verlies (inclusief, maar niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten), sleepkosten, kosten 
openbaar vervoer, kosten voor een huurauto, telefoonkosten, brandstofkosten, overnachtingskosten, 
schade aan de sleepwagen, en ander kosten zoals voor telefoon, fax en e-mail. 
 
Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden altijd, ongeacht of een claim onder garantie valt, 
onrechtmatig (of nalatig) is, in strijd met de voorwaarden is, feitelijk verkeerd voorgesteld/misleidend is 
(bewust of onbewust) of anderszins in strijd is met de wet of onredelijk is, ook al zou Tesla geïnformeerd 
zijn over de kans op dergelijke schade.  
 
H. Beslechting van geschillen en arbitrage-overeenkomst 
 
Voor zover door de lokale wetgeving toegestaan verlangt Tesla dat u, gedurende de periode waarop 
deze Overeenkomst betrekking heeft, na kennisgeving van enig probleem dat U ervaren hebt, Tesla 
binnen een redelijke termijn toestaat te reageren voordat u een beroep doet op onze 
geschillenprocedure.  
 
Mocht u een beroep willen doen op onze geschillenprocedure, stuur dan uw schriftelijke kennisgeving 
aan: 
 
Tesla Motors Limited  
Kings Chase, Kings Street 
Maidenhead, SL6 1DP 
Verenigd Koninkrijk 
ter attentie van: Afdeling Service 
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Geef de volgende informatie: 
• Deze Overeenkomst en Begindatum;  
• Uw naam en contactgegevens; 
• Voertuigidentificatienummer; 
• Naam en locatie van de dichtstbijzijnde Tesla Store en/of het Tesla Service Center; 
• De afleveringsdatum van de auto; 
• De actuele km-stand; 
• Een omschrijving van het defect; 
• Een korte beschrijving van de pogingen die u hebt ondernomen om de kwestie met een Tesla 

Authorized Service Center of een Tesla-vertegenwoordiger op te lossen, en van eventuele 
reparaties die niet door het Tesla Authorized Service Center of een door Tesla Ranger zijn 
uitgevoerd. 

 
Bij geschillen over de afhandeling van de rechten tussen U en Tesla die betrekking hebben op deze 
Overeenkomst, zal Tesla alles in het werk stellen om tot een bevredigende oplossing te komen. 
 
I. Deze Overeenkomst overdragen 
 
Neem contact op met Tesla en verstrek het volgende: 
1. Een brief met het verzoek aan Tesla deze Overeenkomst aan de nieuwe eigenaar over te dragen. 
2.  € 100 overdrachtskosten. 
3. Deze Overeenkomst. 
4. Schriftelijk bewijs dat alle verplichte onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
5. Een kopie van de documentatie die de overdracht en de kilometerstand ten tijde van de verkoop 

aantoont. 
6. Indien van toepassing, documenten ter verificatie van de overdracht van deze Overeenkomst. 
 
Voorwaarden: 
1. Deze Overeenkomst kan niet op een andere auto worden overgedragen. De Overdracht kan 

uitsluitend aan een andere eigenaar (privépersoon) van dezelfde Auto worden overgedragen. 
2.  De Auto moet beschikbaar zijn voor een inspectie. 
3.  De overdracht moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de verkoop van de Auto. 
4.  U mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een autodealer of aan de klant van een 

autodealer. 
5.  Alle onderliggende garanties moeten eveneens aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen. 
 
J. Gehele Overeenkomst; Ondeelbaarheid; Afstandsverklaring; Toepasselijk recht.   
 
Deze Overeenkomst en alle tijdens de service uitgevoerde werkopdrachten vormen de volledige 
Overeenkomst tussen U en Tesla met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle 
voorgaande overeenkomsten, verklaringen, beloftes, afspraken en onderhandelingen, zowel schriftelijk 
als mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan, en alle bepalingen en voorwaarden opgenomen 
op werkorders van Tesla, ongeacht wanneer deze geleverd zijn.  Deze Overeenkomst en alle werkorders 
kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd, ondertekend door daartoe bevoegde vertegenwoordigers 
van beide partijen.  

 
In het geval dat enige bepaling van deze Overeenkomst of een werkorder door een bevoegde rechter 
wordt beschouwd als niet afdwingbaar, omdat deze ongeldig is of in strijd is met enige wet van enig 
rechtsgebied, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast, en de rechten en 
plichten van de partijen zullen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd alsof de Overeenkomst of een 
dergelijke werkorder de bijzondere bepalingen waardoor deze niet afdwingbaar werd, niet bevat en de 
onuitvoerbare bepalingen worden vervangen door wederzijds aanvaardbare bepalingen die, zijnde geldig, 
rechtmatig en afdwingbaar, het dichtst in de buurt komen bij de bedoeling van partijen die ten grondslag 
lag aan de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.   
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Een verklaring van afstand van één van de voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst in één of 
meer situaties betekent niet dat afstand van deze gehele Overeenkomst wordt gedaan.  Een verklaring 
van afstand is alleen geldig wanneer deze op schrift is gesteld en ondertekend is door bevoegde 
vertegenwoordigers van beide partijen.   
 
Deze Overeenkomst is onderworpen aan lokale wet- en regelgeving die per land verschilt. Bij eventuele 
geschillen zullen kwesties worden getoetst en afgehandeld volgens Engels recht. Zowel U als Tesla zijn 
gebonden aan de niet-exclusieve rechtspraak van de rechtbank van Engeland en Wales, hoewel de 
wetten van uw land of rechtsgebied van toepassing kunnen zijn op elke onrechtmatige claims en claims 
onder alle statuten inzake consumentenbescherming, zoals voorzien onder uw lokale wetgeving.  

 
 
 
 


