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TESLA MODEL Y LEVERINGS SJEKKLISTE 
 
Dato for levering:  
 
Tesla`s representant: 
 
Utvendig sjekkliste 

Valider VIN # 
Rett og matcher alt papirarbeid 

 

Valider farge- og hjulalternativer  
Lakk bekymringer 
Drypp, renn, riper, støv under klart strøk etc. (Merk områder spesifikt) 

 

Felger/dekk (hvert hjul) Kontroller om det er riper eller hakk i felgene, 
sjekk om det er uvanlig slitasje og ødelagte mønster i dekket.  

 

Nummerplateholder foran og bak, skikkelig festet og sitter i vater  
Luke/Frunk/Dører/ladeport 
Åpne og lukk uten problemer mekanisk/Via -knapp/berøringsskjerm/app 

 

Alle dørhåndtakene sitter i flukt og fungerer som de skal  
Lukke dører 
Ingen skrangling når du lukker dører (rull ned vinduer og sjekk for 
skrangling) 

 

Dørkledning 
Riper, bulker, justering (merk områder spesielt) 

 

Alt tilbehør under Frunk, alle matter er til stede  
Hengefeste, ligger krok i bagasjen. Test å sett det av / på  
Speil (feilfri) 
Ingen uvanlig høye lyder ved klapping og utfolding 

 

Lys 
Slå på og av, nødlys, bremselys, tåkelys, fjernlys etc. 

 

Kontroller under bilen for riper og bulker på batteriplaten (lasting og 
lossing av bil) 

 

Frontlyktene er i flukt og justert riktig  
Baklys-justering  
Bakluke dør er justert  
Frunk luke er justert  
Justering av støtfanger foran/bak  
Justering av dører  
Ladeport justering og betjening (sjekk funksjon med berøring, skjerm og 
app)  

 

Frontrutejustering, sprekker etc.  
Vindusviskere, justering og gange funksjon  
Panoramaglass 
Justering, sprekker, fettflekker etc. 

 

Bakrutejustering, sprekker etc.  
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Innvendig sjekkliste 

Dør gummi lister er i flukt med innvendige 
paneler (ingen bue eller hengende) 

 

Alle setene er defektfrie 
skjøter, sømmer, overganger, brettet, flekker, 
riper, etc. 

 

Dashboard er defektfritt 
Flekker, riper, justering etc. 

 

Touch-skjerm 
All sveiping og berøringsaktivering fungerer for 
hvert alternativ. Se etter riper, sprekker og 
eventuelle problemer med LCD 

 

Alle gulvmatter er tilstede 
Sjåfør, passasjer, bak og frunk 

 

Senterkonsoll 
Flekker, riper, justering etc. 

 

Ratt 
Justering inn og ut og opp og ned, flekker, riper, 
etc. 

 

Innvendige dørpaneler 
Riktig farge, god justering og uten defekter 

 

Alle vinduer fungerer opp og ned fra førersetet 
og individuelt (automatisk opp og ned) 

 

Alle dører låses opp med knappetrykk  
Luke/Frunk/Dører/ladeport Åpne og lukk uten 
problemer mekanisk/Via -
knapp/berøringsskjerm/app  

 

Alle baksetene slåes ned når knappene trykkes i 
bagasjerommet 

 

Baksetene rettes opp igjen manuelt uten 
problemer  

 

Alle innvendige lys fungerer 
Front-x2 bak-x2, føtter-x2, Inside dør-x4, Puddle 
Lights-x4, Hazards, Frunk and bagasje 

 

Hanskerom Se etter justering og sjekk åpne / 
lukking 

 

Nød releases på frunk. Kontroller at de to nød 
håndtakene foran fungerer som de skal  

 

Ladekabler 
Siden Tesla endrer det som følger med bilen 
regelmessig, må du kontrollere at du har 
ladeapparatet i bilen slik at du kan lade når du 
kommer hjem (hvis du installerer en 
veggkontakt, vennligst sjekk 
installasjonsvideoen min) 
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Teknisk sjekkliste 

Touch-skjerm 
Kontroller alle funksjonene til 
berøringsskjermen, all sveiping og 
berøringsaktivering fungerer for hvert 
alternativ. Se etter riper, sprekker og eventuelle 
problemer med LCD -farger etc. 

 

Du mottar 2-nøkkelkort, og de  skal fungerer på 
begge B-stolper 

 

Bluetooth -tilkoblinger fungerer (par telefonen 
din og ektefellen din) 

 

Last ned og aktiver appen din. Test all 
appfunksjonalitet for å kontrollere at alt 
fungerer fra appen 

 

Alle USB/USB-C-portene fungerer som de skal. 
Test med telefonen din. NB! Husk å ta med en 
ladeledning. Trådløs ladning? 

 

Sjekk alle nettbaserte apper og navigasjon  
Ryggekamera 
Fungerer bakover og gjennom ikonet på 
berøringsskjermen 
Ingen fargeproblemer, klar og fungerer 
konsekvent når du setter bilen i revers 

 

Stemmekommandoer 
Test ved å navigere til din hjemmeadresse. Prøv 
å ringe kontakt etter telefonsynkronisering. 

 

Sjekk streamingtjenester (hvis aktuelt)  
Musikk 
Kontroller at alle høyttalere avgir lyd ved å 
endre balanse i lydinnstillinger Ingen lydklipp 
etc. DAB, Spotify, Bluetooth via telefonen, etc. 

 

Ventilasjons - systemet  
Sjekk viftehastighet (alle nivåer) 
Alle ventiler, avriming (foran og bak) 

 

Oppvarmede seter 
Sjekk alle seter fungerer (av/på fra skjerm og 
app) 

 

El - seter 
Kontroller at alle setene fungerer som de skal 
også minnefunksjonen 

 

AutoPilot (hvis aktuelt) Du vil IKKE kunne teste 
denne funksjonaliteten før den er kalibrert. Ring 
Tesla med en gang hvis du har problemer. (tar 
omtrent 20 kilometer å kalibrere.  

 

TACC (Traffic Aware Cruise Control) 
Valider TACC fungerer som det skal. Dette vil 
hjelpe deg med å kontrollere at alle sensorer, 
GPS og kameraer fungerer som de skal. (Hvis 
aktuelt) 
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Annet: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Dette er en lang liste, men det er på ingen måte altomfattende. Du vil vite det med en gang du 
begynner å gå gjennom bilen, og du vil vite om bilen er i god akseptabel stand. Denne listen er en 
guide for å hjelpe deg med å få en god leveringsopplevelse og å merke deg alt som kan være galt 
med bilen din. Sørg for at leveringsspesialisten gir deg god tid til å gjennomgå bilen, ikke hast. Nyt 
denne opplevelsen og husk at INGEN bil er perfekt og det vil være feil. Tanken her er å sørge for at du 
går mer informert bort og legger merke til problemer slik at Tesla vil ta seg av alt etter at du har 
bestemt deg for å ta den flotte bilen din hjem ..... Ha det gøy og nyt denne opplevelsen, ikke glem å 
ta bilder under/etter levering og legge dem ut, slik at vi alle kan ta turen med deg! Håper denne 
listen er nyttig .... 
 
 
 
 


