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OPPLYSNINGER OM KUNDE OG KJØRETØY 
 

Kundens navn og adresse Ikrafttredelsesdato Tilbakekjøpspris (eks. MVA) 

[Leasingselskapets navn] 
[Adresse] 
 

[Leveringsdato] Kr [Beregn] 

Tilbakekjøpsdato Kilometergrense 

[36 / 48] måneder fra Ikrafttedelsesdato [75 / 120] 000 

År Merke / modell Utstyrsnivå Kjøretøyets ID-nummer 

2014 Tesla Model S [60/85 kWh; Signatur; Ytelse] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

TILBAKEKJØPSAVTALE 
 
Ovennevnte Kunde (“du”) har kjøpt ovennevnte kjøretøy ("Kjøretøyet”) fra Tesla Motors Norway AS (“oss”, “vi”, “Tesla”) med det 
formål å lease Kjøretøyet til din sluttbruker. Ved å anmode om “Tilbakekjøp” har du ugjenkallelig godtatt betingelsene for 
denne Tilbakekjøpsavtalen ("Avtalen"), hvorved du aksepterer å selge Kjøretøyet til Tesla, og Tesla aksepterer at de vil 
kjøpe Kjøretøyet, på ovenfor angitte Tilbakekjøpsdato. Med de eventuelle justeringer som er beskrevet i denne Avtale skal 
prisen for Kjøretøyet være ovennevnte Tilbakekjøpspris. Avtalen er underlagt følgende betingelser: 
 
BETINGELSER  

 Det er dokumentert at Kjøretøyet er vedlikeholdt av Tesla eller assosiert selskap i henhold til Teslas anbefalte 
vedlikeholdsplan. Du eller din kunde må ikke ha foretatt deg noe som medfører at den begrensede nybilgarantien for 
Kjøretøyet er bortfalt. 

 Ikke senere enn én måned før Tilbakekjøpsdatoen må du ha tatt kontakt med Tesla for å avtale leveringssted og 
tid for inspeksjon av Kjøretøyet. Du skal ha Kjøretøyet i din besittelse og det skal ikke være påført noen heftelser, med 
alle deler, nøkler og dokumenter mottatt ved kjøpet i behold på Tilbakekjøpsdatoen og overføring av Kjøretøyet skal skje 
for din regning i samsvar med gjeldende regler til avtalt Tesla-lokalisering. Skulle lokaliseringen ligge lenger unna enn 150 
km fra leveringsstedet, vil Tesla kompensere rimelige meromkostninger. 

 Før gjennomføring av tilbakekjøpet vil Tesla inspisere Kjøretøyet og Tilbakekjøpsprisen vil justeres i forhold til skade, 
overdreven slitasje og bruk basert på dine standarder for normal bruk, og for en kjørelengde som overstiger den 
Kilometergrense som er angitt over. Overskytende kjørelengde vil redusere Tilbakekjøpsprisen med en sats på kr 2,- pr 
kilometer. Om vinterdekk ble kjøpt sammen med kjøp av bilen må alle dekk følge bilen og være i lovlig stand. Dersom du 
er uenig i Teslas vurdering av skade, aksepterer du at en uavhengig tredjepart, som er godkjent av begge parter, skal 
foreta en uavhengig vurdering av skade/slitasje på Kjøretøyet. Du bærer alle kostnader til slik uavhengig vurdering. Den 
endelige vurdering av skade/slitasje fra den uavhengige parten skal være den endelige og bindende vurdering av 
skade/slitasje på Kjøretøyet. 

 Gjennomføringen av Tilbakekjøpet skal skje innen to (2) uker etter Tilbakekjøpsdatoen, eller til annet tidspunkt som er 
avtalt i fellesskap mellom deg og Tesla. Før eller i forbindelse med Teslas tilbakekjøp av Kjøretøyet må du fremlegge 
bevis for at Kjøretøyet ikke er gjenstand for en løpende leasingavtale og fremlegge bevis på ditt eierskap til Kjøretøyet 
uten heftelser. Du aksepterer å levere inn Vognkortets del 1 og 2 og signere eventuelle dokumenter som kreves for 
overføring av eierskap til Kjøretøyet for å motta betaling av tilbakekjøpsprisen fra Tesla, eventuelt som justert. Du 
aksepterer at du vil samarbeide med Tesla og signere eventuelle tilleggsdokumenter og at du vil ta alle nødvendige skritt 
for å oppfylle formålet med denne Avtalen. 

 Denne Avtalen kan ikke overdras til utenforstående på noe tidspunkt. Du skal ikke transportere eller akseptere transport 
av eiendomsrett til Kjøretøyet til andre enn Tesla eller den som Tesla utpeker. Tesla og eventuelle rettsetterfølgere kan 
overføre Avtalen eller deler av denne til eventuell utenforstående uten forhåndssamtykke fra deg. Ved manglende 
oppfyllelse av Avtalen fra en av partene, kan den annen part kreve oppfyllelse, i tillegg til andre rettsmidler i henhold til lov. 


