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 RESTVERDI GARANTI 
 

Velkommen i Tesla-familien! Ditt kjøretøy som angitt over (“Kjøretøyet”) kvalifiserer til vår Gjensalgsverdigaranti (“Garantien”). 

Tesla Motors Norway AS (“Tesla”) garanterer at ditt kjøretøy vil ha en gjensalgsverdi etter 3 år minst tilsvarende den garanterte 

gjensalgsverdi som angitt over. Denne verdien tilsvarer 50% av veiledende innkjøpspris for 60kWh Model S på det tidspunkt du 

kjøpte Kjøretøyet, pluss 43% av opprinnelig innkjøpspris for samtlige tilvalg, herunder oppgradering til 85kWh batteripakke og 

vinterdekk, dersom disse ble kjøpt samtidig med bilen (inkl. MVA, men ikke andre skatter, avgifter og tilbehør). I perioden mellom 

36 og 37 måneder fra Ikrafttredelsesdato for garantien, kan velge om du vil selge kjøretøyet til Tesla til garantert gjensalgsverdi. 

Denne garantien er underlagt følgende betingelser: 

 

BETINGELSER 

 Kjøretøyet er finansiert gjennom Teslas offisielle finansieringsprogram for kjøretøyer gjennom DNB Bank ASA. Kjøretøyet 

må fortsatt være finansiert med dette programmet og din konto må ha vært opprettholdt uten mislighold i minst 36 

måneder.  

 Det er dokumentert at Kjøretøyet er vedlikeholdt av Tesla eller assosiert selskap i henhold til Teslas anbefalte 

vedlikeholdsplan. Du må ikke ha foretatt deg noe som medfører at den begrensede nybilgarantien for Kjøretøyet er 

bortfalt.  

 Kjøretøyet vil bli inspisert av Tesla og den garanterte gjensalgsverdien vil justeres i forhold til skade, overdreven slitasje 

og bruk, basert på Teslas standard for normal bruk, og for en kjørelengde på mer enn 25.000 km pr år. Overskytende 

kjørelengde vil redusere den garanterte gjensalgsverdien med en sats på kr 2,- pr kilometer. Om du kjøpte vinterdekk 

sammen med kjøp av bilen må alle dekk følge bilen og være i lovlig stand. 

 For å kunne benytte Teslas Garanti må du ta kontakt med oss og innlevere Kjøretøyet for inspeksjon og kjøp i 

løpet av perioden på 36 til 37 måneder fra Ikrafttredelsesdato for Garantien. Før eller i forbindelse med vårt kjøp av 

Kjøretøyet må du fremlegge eierbevis ("vognkort" del 1 og 2) og signere nødvendige dokumenter for overføring av 

Kjøretøyet til Tesla. Du har ansvar for å gjøre opp eventuelle utestående forpliktelser overfor långiver, herunder hovedstol, 

forsinket betaling, bøter og andre skyldige beløp til långiver og eventuell sikkerhet som er stilt for Kjøretøyet. Dersom slike 

forpliktelser ikke er oppgjort kan Tesla trekke det skyldige beløpet fra gjensalgsprisen og betale långiver.  

 Du kan ikke på noe som helst tidspunkt overdra Garantien til utenforstående. Det er bare Eieren som angitt over, og ingen 

andre, heller ikke arvinger eller etterfølgere, som har rettigheter i henhold til denne Garantien. Garantien gjelder bare for 

ovennevnte Kjøretøy. Tesla og eventuelle rettsetterfølgere kan overføre Garantien eller deler av denne til en tredje part 

uten forhåndssamtykke fra deg. Garantien vil automatisk opphøre av seg selv etter 37 måneder etter 

Ikrafttredelsesdato for Garantien.  

 
OPPLYSNINGER OM EIER OG KJØRETØY 
 

 

Eiers navn og adresse Ikrafttredelsesdato for garantien Garantert gjensalgsverdi (kr) 

Navn 
Adresse 
 

[Leveringsdato] kr[beregn] 

Kjøretøyets ID-nummer 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

År Merke/modell Utstyrsnivå Farge 

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


