
 

 

TESLA ASSISTANCE EUROPA 

 
WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING? 
De dekking gaat in op de dag dat de auto aan de eerste eigenaar wordt geleverd of in gebruik wordt genomen, 
geleast of geregistreerd als bedrijfswagen of demo-voertuig, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet, in Andorra, 
België, Bulgarije Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, 
IJsland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, 
Zweden en Zwitserland (de regio Europa) en biedt gedurende vier jaar of 80.0000 km dekking, al naar gelang welk 
van de twee zich het eerst voordoet. De auto moet worden gedekt door de Garantie nieuwe auto en moet zich in de 
regio Europa bevinden op het moment dat om Tesla Assistance wordt verzocht. 
 
WIE VALT ONDER DE DEKKING? 
Alle bestuurders die toestemming hebben van de eigenaar van een Tesla-auto die door een Garantie nieuwe auto 
wordt gedekt. Deze service is overdraagbaar bij de wederverkoop van de auto voor de resterende tijd van de 
dekkingsperiode, op voorwaarde dat Tesla op de hoogte is gesteld en er voldoende bewijs is geleverd van de 
eigendomsoverdracht. Indien de auto niet rechtstreeks bij Tesla is gekocht (maar bijvoorbeeld als gebruikte auto is 
gekocht), is het de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar om Tesla hiervan op de hoogte te stellen en 
voldoende bewijs te leveren van de eigendomsoverdracht. 
 
WAT VALT ONDER DE DEKKING? 
Bij een lekke band is gratis transport naar het dichtstbijzijnde Tesla Service Center, een lokale bandenreparateur of 
uw huis inbegrepen op voorwaarde dat deze locaties zich binnen een straal van 80 km van de locatie van de auto 
bevinden. U bent verantwoordelijk voor de transportkosten als deze locaties zich buiten deze straal bevinden, of voor 
de kosten van transport vanaf een dergelijke locatie naar een verdere locatie. In geval van een storing in de werking 
van de auto, is de transportservice naar het dichtstbijzijnde Tesla Service Center of naar uw huis gratis, op 
voorwaarde dat deze locaties zich binnen een straal van 80 km van de locatie van de auto bevinden. U bent 
verantwoordelijk voor de transportkosten als deze locaties zich buiten deze straal bevinden, of voor de kosten van 
transport vanaf een dergelijke locatie naar een verdere locatie (€2,50 per extra kilometer). Het is uw 
verantwoordelijkheid om sleepdiensten de juiste instructies te geven, zoals vermeld op uw Tesla Assistance-kaart en 
om ervoor te zorgen dat uw auto op de juiste manier getransporteerd wordt, met behulp van een autoambulance (of 
indien nodig een dolly). Er zullen geen transportdiensten worden geleverd voor auto's die zijn achtergelaten en een 
bestuurder in het bezit van een geldig rijbewijs dient ten tijde van de servicehandelingen bij de auto aanwezig te zijn. 
 
WAT VALT NIET ONDER DE DEKKING? 
Tesla Assistance is geen garantie en wordt niet verleend in het kader van enige garantie, maar is een service 
bedoeld om ongemak te minimaliseren wanneer uw auto niet werkt. Tesla Assistance wordt onder bepaalde 
omstandigheden niet verleend, waaronder, maar niet beperkt tot, ontoegankelijke wegen of locaties (zoals 
parkeergarages en off-road-locaties) en gevaarlijke omstandigheden (inclusief natuurrampen of omgevingsfactoren), 
en is beperkt tot één service-oproep per incident. Tesla behoudt zich het recht voor om de service en vergoedingen 
verleend aan een eigenaar of bestuurder te beperken wanneer Tesla, naar eigen goeddunken, van mening is dat 
claims buitensporig zijn qua frequentie of incidenttype. Tesla behoudt zich ook het recht voor om bepaalde Tesla 
Assistance-services op elk willekeurig moment te herzien of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of 
terugbetaling. Tesla's aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de kosten van de genoemde voordelen. Kosten 
met betrekking tot alternatieve wegenwachtdiensten die u zelf heeft ingeroepen, service buiten de regio Europa, of 
transport, 
reparatie, vervanging van onderdelen enz. als gevolg van een ongeval/aanrijding, onoordeelkundig gebruik van de 
auto of nalatigheid, racen, vandalisme of enige andere uitsluitingen of beperkingen zoals beschreven in de Garantie 
nieuwe auto, zijn uitgesloten van de voordelen. De kosten hiervoor zijn uw verantwoordelijkheid en bedragen 
minimaal € 150 of € 150 per incident, zoals van toepassing afhankelijk van de locatie van de auto. Ook uitgesloten 
zijn services voor winterbanden, het monteren en verwijderen van sneeuwkettingen, en alle kosten, boetes, schade 
of belastingen in verband met inbeslaglegging of anderszins wegslepen ten gevolge van vermeende of verdachte 
schending van enige wetten of regelingen. De hierboven beschreven prijzen en services waren actueel ten tijde van 
de publicatie en zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
 
Alle stilzwijgende en uitdrukkelijke garanties en voorwaarden voortvloeiende uit toepasselijke nationale of regionale 
wetgeving of billijkheid, zijn van deze garantie uitgesloten voor zover de wetgeving dit toestaat, of in duur beperkt tot 
de dekkingsperiode. Tesla kan een onafhankelijke dienstverlener inschakelen voor het verlenen van 
wegenwachtdiensten en wijst alle aansprakelijkheid voor alle handelingen of enige nalatigheid van dergelijke 
dienstverleners af. Tesla wijst hierbij alle indirecte, incidentele, speciale en gevolgschade af voortvloeiende uit of 
verband houdend met Tesla Assistance, inclusief, maar niet beperkt tot, waardeverlies van de auto, verlies van tijd, 
inkomstenderving, verlies van persoonlijk of commercieel eigendom, verlies van het gebruik van de auto, ongemak, 



stress of psychische klachten, commercieel verlies (inclusief gederfde winst of inkomsten), kosten van openbaar 
vervoer, autohuur, brandstof of overnachting, schade aan de sleepwagen en andere kosten zoals voor telefoon, fax, 
transmissies en verzendkosten. De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden altijd, ongeacht of een claim 
valt onder garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of grove nalatigheid), breuk van garantie of 
voorwaarde, verkeerde voorstelling van zaken (bewust of onbewust) of anderszins volgens de wet of billijkheid, zelfs 
wanneer Tesla op de hoogte is gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schade of als dergelijke schade 
redelijkerwijs te verwachten is 

 


