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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Kushtet dhe Afatet  

për Portalin My Porsche, Dyqanin Porsche Connect dhe Shërbimet Porsche Connect si dhe Produktet Porsche 

(ketu e më poshtë referuar si KA) 

 

 

Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, 

DE-70435 Stuttgart (në vijim referuar si Porsche 

Smart Mobility ose Ne) siguron Klientët me (a) 

Portalin My Porsche (në vijim referuar si Portali), 

(b) Dyqanin Porsche Connect (në vijim referuar si 

Dyqani), (c) shërbime lidhur me automjetet, në 

veçanti shërbime informative (në vijim referuar si 

Shërbimet Porsche Connect) (Portali, Dyqani 

dhe Shërbimet e Porche Connect bashkërisht në 

vijim referuar si Shërbimet) dhe (d) produkte dhe 

shërbime të tjera të mundshme (në vijim referuar 

si Produktet Porsche). 

 

Këto KA zbatohen për përdorimin tuaj të Portalit, 

Dyqanit dhe rezervimin dhe përdorimin e 

Shërbimeve Porsche Connect si dhe për blerjen 

dhe përdorimin e mundshëm e Produkteve 

Porsche si Klientë të Porsche Smart Mobility (që 

është si përdorues kryesor, përdorues dytësor dhe 

një palë e interesuar në kuptimin të këtyre KA). 

Porsche Smart Mobility ofron një përzgjedhje të 

shërbimeve dhe produkteve të ndryshme. Në raste 

të veçanta mund të zbatohen kushte shtesë.  

 

1. Kontrata ID Porsche 

 

1.1 Për t’i siguruar Klientit Shërbimet dhe Produket e 

përzgjedhura Porsche, është e nevojshme lidhja e 

Kontratës ID Porsche midis Klientit dhe Porsche 

Smart Mobility. Kontrata ID Porsche është lidhur 

(a) për blerjen e automjetit duke përfshirë këto KA 

në marrëveshjen e veçantë të blerjes së automjetit, 

(b) me pranim përmes regjistrimit në Portal ose (c) 

me pranim në kohën e rezervimit të një ose disa 

Shërbimeve të ndryshme të Porsche në Dyqan si 

një marrëveshje paraprake për sigurimin, 

përdorimin dhe rezervimin e Shërbimeve. Vetëm 

Kontrata ID Porsche (që do të thotë pa ndonjë 

rezervim të Shërbimeve të Porsche Connect ose pa 

ndonjë blerje të Produkteve Porsche) nuk vendos 

ndonjë detyrim blerjeje dhe/ose detyrim pagese 

mbi Konsumatorin.  

 

1.2 Përmbajtja e Kontratës ID Porsche është 

përcaktuar nga këto KA, në çdo rast, në variantin e 

tyre më të fundit në kohën e lidhje së Kontratës ID 

Porsche. Nëse Porsche Smart Mobility i ndryshon 

këto KA pas lidhjes së Kontratës ID Porsche, 

ndryshimet do të jenë të vlefshme pas pranimit nga 

Klienti. 

 

1.3 Klienti është i detyruar (a) të sigurojë informacion 

të saktë dhe të vërtetë për vetvehten në momentin e 

regjistrimit në Portal dhe (b) në rast ndryshimesh 

përkatëse të korrigjojë pa vonesë atë informacion 

në Portal për aq kohë sa informacioni është i 

detyrueshëm për lidhjen e Kontratës ID Porsche. 

Ky informacion quhet i detyrueshëm kur shënohet 

si i tillë dhe kur kërkohet në Portal dhe Dyqan.  

 

2. Përdoruesit kryesorë dhe dytësorë, palët e 

interesuara 

 

2.1  Përdoruesit kryesorë në lidhje me një automjet të 

aftë për t’u lidhur (që është një Porsche ku mund të 

përdoren Shërbimet Porsche Connect) është 

Klienti i cili është (a) pronari, (b) mbajtësi i 

automjetit dhe/ose (c) një anëtar i grupit të 

përdoruesve që lejohet shprehimisht nga Porsche 

Connect si një përdorues kryesor (në veçanti 

qiramarrësit ose punëmarrësit të cilët janë pajisur 

me një makinë nga shoqëria). Një automjet i aftë 

për t’u lidhur ka vetëm një përdorues kryesor. Për 

një përdorues kryesor, është në dispozicion qëllimi 

i plotë i funksioneve të Portalit, Dyqanit dhe 

Shërbimeve të rezervuara të Porsche Connect. 

 

2.2 Përdoruesit dytësorë në lidhje me një automjet të 

aftë për t’u lidhur është një Klient, i cili nuk është 

një përdorues kryesor por që është i autorizuar si 

një përdorues dytësor nga përdoruesi kryesor dhe i 

cili ka lidhur një Kontratë ID Porsche. Qëllimi i 

funksioneve të Portalit, Dyqanit dhe Shërbimeve të 

rezervuara të Porsche Connect varet nga objekti i 

të drejtave të dhëna nga përdoruesi kryesor dhe/ose 

sistemi për përdoruesin dytësor.  

 



 
 

 
 

Page 2 of 9 
Last updated 06/2018 – Terms and Conditions 

for the My Porsche Portal, the Porsche Connect Store and the Porsche Connect Services as well as Porsche Products 
– Albania – SQ / EN – Version 1.1 

 

2.3 Pala e interesuar është një Klient i cili nuk është 

përdoruesi kryesor dhe as përdoruesi dytësor në 

lidhje me të paktën një automjet të aftë për t’u 

lidhur (në veçanti një blerës i mundshëm i një 

automjeti të aftë për t’u lidhur). Në përgjithësi, 

Portali me një hapësirë të kufizuar funksionesh i 

ofrohet një pale të interesuar (në veçanti rezervimi 

dhe konfigurimi i Shërbimeve Porsche Connect 

nuk është i mundur). 

 

3. Rezervimi i Shërbimeve Porsche Connect 

 

3.1 Shërbimet e individuale ose të ndryshme Porsche 

Connect mund të rezervohen veçmas për një 

automjet të aftë për t’u lidhur për të cilën ekziston 

një Lidhje Automjeti në Portal (shiko nr. 3.4) në 

Dyqan në përputhje me këto KA dhe kushte të 

tjera të zbatueshme përdorimi. Për aq kohë sa një 

dispozitë e këtyre KA bie në kundërshtim me 

kushtet e mëtejshme përkatëse të përdorimit, do të 

mbizotërojnë kushtet e mëtejshme të përdorimit. 

 

3.2  Disponueshmëria, përshkrimi, kushtet dhe çmimet 

e Shërbimeve Porsche Connect janë të detajuara në 

Dyqan dhe mund të specifikohen në kushtet e 

mëtejshme të përdorimit. Disponueshmëria e 

Shërbimeve Porsche Connect varet nga pajisjet e 

automjetit përkatës. 

 

3.3  Shërbimet Porsche Connect të rezervuara nga 

Përdoruesi Kryesor përkatës janë të lidhura me 

automjetin dhe nuk mund të transferohen në një 

automjet tjetër të aftë për t’u lidhur me Connect 

ose të përdoren në një automjet tjetër të aftë për t’u 

lidhur me Connect. Kjo vlen gjithashtu nëse 

Përdoruesi Kryesor i automjetit përkatës të aftë për 

t’u lidhur me Connect është gjithashtu një 

Përdorues Kryesor i një automjeti tjetër të aftë për 

t’u lidhur me Connect në të njëjtën kohë.   

 

3.4  Klientët mund të shikojnë në Portal se cilat 

automjete janë të lidhura me Kontratën e tyre ID 

Porsche (në vijim referuar si Lidhja e Automjetit) 

dhe për cilën Lidhje Automjeti ata janë përcaktuar 

si Përdorues Kryesor dhe Dytësor. Nëse një Lidhje 

përkatëse Automjeti nuk i shfaqet një Përdoruesi 

Kryesor në Portal, Përdoruesi Kryesor mund të 

kërkojë në Portal ose në një Qendër Porsche 

krijimin e Lidhjes përkatëse të Automjetit në 

Portal. Krijimi e një Lidhjeje përkatëse të 

Automjetit mund të bëhet nga Porsche Smart 

Mobility mbi bazën e provave të përshtatshme dhe 

në rastin e një automjeti të përdorur mbi bazën e 

heqjes së Lidhjes përkatëse të Automjetit nga 

Përdoruesi Kryesor i mëparshëm sipas pikës 6.1 

(1). 

 

4. Përdorimi i Shërbimeve 

 

4.1  Klienti nuk mund të përdorë Shërbimet për qëllime 

të paligjshme dhe nuk do të lejojë as palët e treat 

që ta bëjnë këtë. Klienti nuk ka të drejtë të 

përpunojë të dhënat dhe informacionet e marra 

gjatë përdorimit të Shërbimeve për qëllime të 

biznesit ose t’i zbulojë këto të dhëna dhe 

informacione tek ndonjë palë e tretë për qëllime të 

biznesit. 

 

4.2 Klienti pranon që në lidhje me përdorimin e 

Shërbimeve të dhëna të caktuara – mundësisht 

edhe të dhëna personale – do të mblidhen për t’i 

siguruar Shërbimet Klientit. Për shembull, në 

varësi të Shërbimeve të rezervuara të Porsche 

Connect mund të jetë e nevojshme për sigurimin e 

Shërbimeve përkatëse të Porsche Connect për të 

mbledhur gjendjen e pjesëve të caktuara ose për të 

mbledhur të dhëna mbi mjedisin dhe për t’i 

analizuar ato të dhëna. Për këto qëllime, këto të 

dhëna mund t’u transferohen gjithashtu subjekteve 

të tjera të Porsche dhe palëve të tjera të treta që 

janë angazhuar nga Porsche Smart Mobility ose 

subjektet e tjera të Porsche në këtë kontekst.  

 

5.  Blerja e Produkteve të Porsche 

 

5.1 Produktet individuale ose të ndryshme të Porsche 

Connect mund të blihen veçmas në Dyqan në 

përputhje me këto KA dhe kushte të tjera të 

përdorimit. Nëse një dispozitë e këtyre K&A bie 

ndesh me kushtet e mëtejshme të përdorimit, do të 

mbizotërojnë kushtet e mëtejshme të përdorimit. 

 

5.2 Disponueshmëria, përshkrimi, (sipas rastit) kushtet 

dhe çmimet e Produkteve Porsche janë të detajuara 

në Dyqan dhe mund të përcaktohen në kushtet e 

mëtejshme të përdorimit. 

 

5.3 Ju lutemi të mbani parasysh që blerja e Produkteve 

Porsche mund të jetë objekt i kushteve të tjera më 

tej. Në varësi të rastit, ne do t’jua tregojmë këtë 

shprehimisht përpara blerjes.  

 

6.  Shitja dhe/ose transferimi i përhershëm i 

automjetit; Transferimi i Kontratës ID Porsche 

 

6.1 Në rast të shitjes ose transferimit të përhershëm të 

një automjeti të aftë për t’u lidhur me Porsche 

Connect tek një palë e tretë (në vijim referuar si 

Blerës i Makinave të Përdorura) Përdoruesi 

Kryesor duhet (1) të fshijë Lidhjen përkatëse të 

Automjetit në Portal dhe (2) të informojë Blerësin 

e Makinës së Përdorur për çdo Shërbim ekzistues 

të Porsche Connect për automjetin përkatës të aftë 

për t’u lidhur me Porche Connect.   
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6.2 Në rast të shitjes ose transferimit të përhershëm të 

automjetit të aftë për t’u lidhur me Porsche 

Connect, Përdoruesi Kryesor – përveç  të drejtave  

të tij/saj për të përfunduar kontratën sipas pikës. 7 

– (1) mund të përfundojë të gjithë Shërbimet e 

Porsche Connect lidhur me automjetin përkatës 

dhe (2) në rast se asnjë automjet tjetër nuk është i 

lidhur me Kontratën ID të Porsche, mund të 

zgjidhë gjithashtu Kontratën ID Porsche në 

tërësinë e saj me anë të një njoftimi prej dy 2 

javësh para përfundimit të muajit. Për aq kohë sa 

një Shërbim Porsche Connect është përfunduar 

para afatit të tij sipas pikës 1, nuk do të bëhet asnjë 

rimbursim (as në mënyrë të përpjeshme) për 

pagesën përkatëse që është kryer. Megjithatë 

blerësi i Makinës së Përdorur mund të përdorë 

afatin e mbetur nëse ai/ajo lidh një Kontratë ID 

Porsche dhe rezervon Shërbimet përkatëse Porsche 

Connect. Përdoruesi Kryesor është i lirë të lidhë 

marrëveshje me Blerësin e Makinës së Përdorur 

për një kompensim të mundshëm në shumën e 

vlerës së mbetur të Shërbimeve Porsche Connect. 

 

6.3 Një transferim i Kontratës ID Porsche me një 

Klient nuk mund të transferohet tek një palë e tretë 

pa miratimin e Porsche Smart Mobility. 

 

7.  Afati dhe Zgjidhja e Kontratës ID Porsche dhe 

Shërbimet Porsche Connect 

 

7.1 Përdoruesi Kryesor dhe Porsche Smart Mobility 

mund të ndërpresin Shërbim Porsche Connect 

ofruar falas dhe pa ndonjë afat minimal të rënë 

dakord (që është Shërbim i Porsche Connect për të 

cilin nuk është rënë dakord për asnjë afat minimal; 

shihni pikën 7.2 më poshtë) me anë të një njoftimi 

prej 2 javësh përpara përfundimit të muajit.  

 

7.2 Përdoruesi Kryesor dhe Porsche Smart Mobility 

mund të përfundojnë një Shërbim Porsche Connect 

me një afat të përcaktuar (që është një Shërbim 

Porsche Connect për të cilin është rënë dakord për 

një afat të caktuar dhe një zgjatje automatike të 

këtij afatit) me një njoftim prej 2 javësh përpara 

përfundimit të afatit, përndryshe afati do të zgjatet 

automatikisht. Kushtet e përdorimit të Shërbimin 

përkatës Porsche Connect mund të rregullojnë 

mënyrat e tjera të përfundimit të shërbimit. 

 

7.3 Klienti dhe Porsche Smart Mobility mund të 

zgjidhin Kontratën ID Porsche në përgjithësi në 

çdo kohë, në rast se asnjë automjet nuk është 

lidhur me Kontratën ID Porsche. 

 

7.4 Klienti dhe Porsche Smart Mobility mund të 

zgjidhin Kontratën ID të Porsche me anë të një 

njoftimi prej dy 2 javësh përpara përfundimit të 

muajit. Shërbimet Porsche Connect do t’i ofrohen 

gjithsesi Klientit në përputhje me pikat përkatëse 

të zbatueshme të këtyre KA deri në fund të afatit 

përkatës ose përfundimit të tyre sipas pikës. 7.1 – 

7.3. 

 

7.5 Sipas pikes 6.2 si dhe 7.1-7.4 zgjidhja e kontratës 

mund të bëhet me shkrim, me anë të email-it ose 

përmes Portalit si më poshtë: 

Për sa i përket pikës 7.2 me anë të funksionit 

“Përfundim i Zgjatjes Automatike”;  

Përsa i përket pikës 7.3 me anë të funksionit 

“Fshirje e Llogarisë”. 

 

7.6 E drejta e zgjidhjes me shkak qëndron e pacënuar 

nga dispozitat e lartpërmendura. 

 

8. E drejta e konsumatorëve për të hequr dorë nga 

kontrata 
 

Nëse Klienti është një konsumator sipas 

seksionit 13 të Kodit Civil Gjerman (BGB), ju keni 

të drejtën për të hequr dorë nga kontrata për një 

afat prej 14 ditësh nga lidhja e kontratës sipas 

pikës 1.1 dhe 3.1. Një e drejtë tjetër për heqjen 

dorë nga kontrata  mund të zbatohet për Klientët 

që janë konsumatorë sipas seksionit 13 të Kodit 

Civil Gjerman (BGB) për blerjen e Produkteve 

Porsche, sipas pikes 5.1; në këtë rast do të jepet 

informacion i veçantë. Sipas sipas seksionit 13 të 

Kodit Civil Gjerman (BGB) “konsumator” do të 

thotë cdo individ që kryen një transaksion të 

ligjshëm kryesisht për qëllime që janë jashtë 

tregtisë dhe biznesit ose profesionit të tij. 

Konsumatori udhëzohet mbi të drejten e tij për të 

hequr dorë nga kontrata si më poshtë:   
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Udhëzimet për heqjen dorë nga Kontrata 

 

Rregullat e heqjes dorë nga kontrata 

Ju keni të drejtën të hiqni dorë nga kjo kontratë 

brenda 14 ditësh pa patur nevojë të jepni ndonjë 

arsye. Periudha e heqjes dorë do të përfudojë pas 

14 ditësh nga dita e lidhjes së kontratës. Për të 

ushtruar këtë të drejtë, ju duhet të na informoni 

(Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart 

Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 

Berlin, phone number: +49 711 911 75400, 

addresa e email-it: 

smartmobility@al.porsche.com) në lidhje me 

vendimin tuaj për të hequr dorë nga kjo kontratë 

përmes një deklarate  të qartë (p.sh. një letër e 

derguar me postë ose email). Ju mund të përdorni 

modelin e formularit bashkëngjitur, por kjo nuk 

është e detyrueshme. Në mënyrë që të 

konsideroheni brenda afatit të heqjes dorë, 

mjafton që të dërgoni komunikimin për ushtrimin 

e të drejtës për heqjen dorë përpara se afati i 

heqjes dorë të ketë përfunduar. 

 

Pasojat e heqjes dorë  

Nëse ju hiqni dorë nga kjo kontratë, ne do t’ju 

kthejmë të gjitha pagesat që kemi marrë prej 

jush, përfshirë edhe koston e dërgesës (me 

përjashtim të shpenzimeve shtesë ardhur si 

pasojë e zgjedhjes nga ana juaj të një mënyre 

dërgese tjetër në vend të dërgesës më pak të 

kushtueshme të tipit standard të ofruar prej nesh), 

pa vonesë të pajustifikuar, dhe në cdo rast jo më 

vonë se 14 ditë nga dita kur ne informohemi në 

lidhje me vendimin tuaj për heqjen dorë nga kjo 

kontratë. Ne do të marrim përsipër këtë kthim 

duke përdorur të njëjtat mjetet pagese që ju keni 

përdorur për të kryer transaksionin fillestar, 

përvec kur keni rënë dakord ndryshe në mënyrë 

të shprehur; në cdo rast, ju nuk do të pësoni asnjë 

shpenzim që vjen si pasojë e këtij kthimi të 

pagesës. Nëse ju keni kërkuar të filloni kryerjen 

e shërbimeve gjatë përiudhës së heqjes dorë, ju 

duhet të na paguani një shumë që është në 

përpjesëtim me atë që ju është ofruar deri në 

momentin që ju na keni komunikuar heqjen dorë 

nga kjo kontratë, në vend të mbulimit të shumës 

së plotë të kontratës. 

 

Modeli i formularit për heqjen dorë  

 

(e plotësoni dhe e dërgoni këtë formular vetëm 

nëse dëshironi të hiqni dorë nga kontrata) 

 

-  Për Porsche Connect Support - c/o Porsche 

Smart Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - 

DE-10591 Berlin, adresa e email-it: 

smartmobility@al.porsche.com: 

-   Unë/Ne (*) jap/japim njoftimin se Unë/Ne (*) 

heq/heqim dorë nga kontrata ime/jonë (*) 

për shitjen e mallrave në vijim (*)/ për 

ofrimin e shërbimeve në vijim (*), 

-      Porositur më (*)/marrë më (*), 

-      Emri i konsumatorit(rëve), 

-      Adresa e konsumatorit(rëve), 

-    Nënshkrimi i konsumatorit(rëve) (vetëm nëse 

ky    formular jepet si njoftim në letër), 

-    Data 

________ 

(*) Të fshihet sipas rastit 

 

9.  Të drejtat për ndreqjen e defekteve 

 

Për ndreqjen e defekteve do të zbatohen dispozitat 

ligjore në fuqi. 

 

10.  Përgjegjësia 

 

10.1 Porsche Smart Mobility nuk mban asnjë 

përgjegjësi për saktësinë dhe vërtetësinë e të 

dhënave dhe informacioneve të dhëna nga palët e 

treta me anë të Shërbimeve, përveç rasteve kur 

këto të dhëna ose informacione janë të gabuara për 

shkak të fajit ose pakujdesisë së vetë. 

 

10.2 Për sa është e lejuar prej ligjit të zbatueshëm, në 

rast pakujdesie të lehtë Porsche Smart Mobility 

është përgjegjëse vetëm për shkelje të detyrimeve 

kontraktuale materiale (detyrimet materiale); këto 

detyrimet që sipas kontratës i takojnë Porsche 

Smart Mobility sipas objektivave dhe qëllimit të 

saj ose përmbushja e këtyre detyrimeve 

konsiderohet e nevojshme për përmbushjen e 

nevojshme dhe të kujdesshme të kontratës mbi të 

cilat Klienti mund mbështetet gjithmonë në 

mënyrë të arsyeshme. Detyrimi është i kufizuar në 

dëmin e parashikuar në kohën e lidhjes së 

kontratës. 

  

10.3 Përgjegjësia personale e përfaqësuesve ligjorë, 

agjentëve dhe punëmarrësve të Porsche Smart 

Mobility për dëmet e shkaktuara nga neglizhenca e 

lehtë është gjithashtu e kufizuar në masën e 

përshkruar në pikën 10.2. 
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10.4 Kufizimi i përgjegjësisë siç përcaktohet më sipër 

nuk do të zbatohet për   dëmet e shkaktuara me 

dashje ose nga pakujdesia e rëndë, faji prej të cilit 

janë shkaktuar lëndime personale dhe nuk do të 

zbatohet as në rastet e përgjegjësisë për produktet 

sipas Aktit Gjerman për Përgjegjësinë ndaj 

Produktit dhe në rast të ndonjë përgjegjësie tjetër 

të detyrueshme. Për më tepër, kufizimi i 

përgjegjësisë nuk do të zbatohet në rast se dhe në 

masën që Porsche Smart Mobility ka marrë 

përsipër të ofrojë një garanci. 

 

11. Mbrojtja e të dhënave  

 

Klienti është i detyruar të informojë drejtuesit e një 

automjeti për të cilin ekziston një Lidhje Automjeti 

për rregulloren e privatësisë të Porsche Smart 

Mobility dhe mundësinë e mbledhjes së të dhënave 

të tyre personale gjatë përdorimit të Shërbimeve 

Porsche Connect. 

 

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në 

rregulloren e privatësisë në https://connect-

store.porsche.com/al/en/privacy. 

 

12. Dispozita përfundimtare 

 

12.1 Për sa Klienti është një tregtar, një person juridik 

sipas të drejtës publike ose një aset i veçantë sipas 

të drejtës publike, gjykatat e Stutgartit, Gjermania 

do të kenë juridiksion ekskluziv për të gjitha 

mosmarrëveshjet që lindin nga marrëveshjet 

kontraktuale të lidhura midis Klientit dhe Porsche 

Smart Mobility.  

 

12.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në 

lidhje me marrëveshjet kontraktuale, zbatohet ligji 

gjerman duke përjashtuar Konventën e Kombeve 

të Bashkuara për Kontratat e Shitjes 

Ndërkombëtare të Mallrave. Dispozitat ligjore që 

kufizojnë zgjedhjen e ligjit dhe në veçanti zbatimi 

i ligjeve të vendit, në të cilin Klienti si konsumator 

ka vendbanimin e tij, mbeten të pacënuara. 

 

12.3 Informacioni lidhur me zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve online për mosmarrëveshjet ku 

janë të përfshirë konsumatorët ose lidhur me 

zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve për 

mosmarrëveshjet ku janë të përfshirë konsumatorët 

mund të gjenden në: https://connect-

store.porsche.com/al/en/impressum/t/about. 

 

12.4 Përkthimi i KA në gjuhën angleze jepet vetëm për 

lehtësi dhe nuk do të rregullojë KA dhe kontratën 

ID Porsche. 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

 

Terms and Conditions 

for the My Porsche Portal, the Porsche Connect Store and the Porsche Connect Services as well as Porsche Products 

(hereafter referred to as T&C) 

 

 

Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, DE-70435 

Stuttgart (hereafter referred to as Porsche Connect or 

We) provides the Customers with (a) the My Porsche 

Portal (hereafter referred to as Portal), (b) the Porsche 

Connect Store (hereafter referred to as Store), (c) vehicle 

related services, especially information services (hereafter 

referred to as Porsche Connect Services) (Portal, Store 

and Porsche Connect Services hereafter together referred 

to as Services) and (d) possible further products and 

services (hereafter referred to as Porsche Products). 

 

These T&C apply for your use of the Portal, the Store and 

the booking and use of Porsche Connect Services as well 

as the purchase and possible use of Porsche Products as 

Customer of Porsche Connect (that is as a primary user, a 

secondary user and an interested party within the meaning 

of these T&C). Porsche Connect offers a selection of 

different services and products. For such additional 

conditions may apply in certain cases. 

 

1. Porsche ID-Contract 

 

1.1 In order to provide the Customer with the Services and 

selected Porsche Products, the conclusion of a Porsche ID-

Contract entered into between the Customer and Porsche 

Connect is necessary. The Porsche ID-Contract is 

concluded (a) in connection with the vehicle purchase by 

incorporating these T&C into the separate vehicle 

purchase agreement, (b) by acceptance through 

registration on the Portal or (c) by acceptance at the time 

of booking one or several Porsche Connect Services in the 

Store as a framework agreement for the provision, use and 

booking of Services. The Porsche ID-Contract alone (that 

means without any booking of Porsche Connect Services 

or without any purchase of Porsche Products) does not 

impose any purchase obligation and/or payment obligation 

on the Customer. 

 

1.2 The content of the Porsche ID-Contract is determined by 

these T&C, in each case in their most recent version at the 

time of the conclusion of the Porsche ID-Contract. If 

Porsche Connect amends these T&C after the conclusion 

of a Porsche ID-Contract, the changes will be valid as of 

acceptance by the Customer. 

 

1.3 The Customer is obliged (a) to provide accurate and 

truthful information about his/her person at the time of 

registration on the Portal and (b) in case of respective 

changes to correct without undue delay the information on 

the Portal insofar such information are mandatory for the 

performance of the Porsche ID-Contract. Such mandatory 

information are marked as such when requested on the 

Portal and the Store. 

 

2. Primary- and secondary users, interested parties 

 

2.1 Primary users in relation to a Connect-able vehicle (that 

is a Porsche with which Porsche Connect Services may be 

used) is the Customer who is (a) the owner, (b) the keeper 

of the vehicle and/or (c) a member of a user group which 

is explicitly permitted by Porsche Connect as primary user 

(in particular lessees or employees which are provided 

with a company car). A Connect-able vehicle has exactly 

one primary user. For a primary user the complete scope 

of functions of the Portal, the Store and the booked 

Porsche Connect Services is available. 

 

2.2 Secondary users in relation to a Connect-able vehicle is a 

Customer, who is not a primary user but who is authorized 

as secondary user by the primary user and who has 

concluded a Porsche ID-Contract. The scope of functions 

of the Portal, the Store and the booked Porsche Connect 

Services depends on the scope of rights granted by the 

primary user and/or the system to the secondary user.  

 

2.3 Interested party is a Customer who is neither primary nor 

secondary user in relation to at least one Connect-able 

vehicle (in particular a potential purchaser of a Connect-

able vehicle). If at all, the Portal with limited scope of 

functions is provided to an interested party (in particular 

the booking and configuration of Porsche Connect 

Services is not possible). 

 

3. Booking of Porsche Connect Services 

 

3.1 Individual or several Porsche Connect Services may 

separately be booked for a Connect-able vehicle for which 

a Vehicle Link exists in the Portal (see No. 3.4) in the 
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Store in accordance with these T&C and possible further 

applicable terms of use. Insofar a provision of these T&C 

conflicts with the respective further terms of use, the 

further terms of use shall prevail. 

 

3.2 Availability, description, term and prices of the Porsche 

Connect Services are detailed in the Store and may be 

specified in the further terms of use. The availability of 

Porsche Connect Services depends on the equipment of 

the respective vehicle. 

 

3.3 The Porsche Connect Services booked by the relevant 

Primary User are vehicle-bound and may not be 

transferred to another Connect-able vehicle or be used in 

another Connect-able vehicle. This also applies if the 

Primary User of the respective Connect-able vehicle is 

also a Primary User of another Connect-able vehicle at the 

same time. 

 

3.4 Customers may view on the Portal whether and if so 

which vehicles are linked with their Porsche ID-Contract 

(hereafter referred to as Vehicle Link) and for which 

Vehicle Link they are defined as Primary or Secondary 

Users. If a respective Vehicle Link is not displayed to a 

Primary User on the Portal, the Primary User may request 

on the Portal or through a Porsche Center the set-up of the 

respective Vehicle Link on the Portal. The set-up of the 

respective Vehicle Link can be made subject by Porsche 

Connect to the provision of appropriate proof and in case 

of a used vehicle subject to the deletion of the relevant 

Vehicle Link by the previous Primary User according to 

No. 6.1 (1). 

 

4. Use of Services 

 

4.1 The Customer may not use the Services for illegal 

purposes and the Customer will not permit that third 

parties will do so. The Customer is not entitled to process 

the data and information received during the use of the 

Services for business purposes or to disclose such data and 

information to any third parties for business purposes. 

 

4.2 The Customer acknowledges that in connection with the 

use of Services certain data - potentially also personal data 

- will be collected in order to provide the Services to the 

Customer. It may for example be necessary depending on 

the booked Porsche Connect Service for the provision of 

the respective Porsche Connect Service to collect the 

status of certain parts or to collect data on the environment 

and to analyze such data. For these purposes, such data 

may also be transferred to other Porsche entities and other 

third parties that are engaged by Porsche Connect or other 

Porsche entities in this context. 

 

5. Purchase of Porsche Products 

 

5.1 Individual or several Porsche Products may be separately 

purchased in the Store in accordance with these T&C and 

further terms of use. Insofar a provision of these T&C 

conflicts with the further terms of use, the further terms of 

use shall prevail. 

 

5.2 Availability, description, (as the case may be) term and 

prices of the Porsche Products are detailed in the Store and 

may be specified in the further terms of use. 

 

5.3 Please note that the purchase of Porsche Products may be 

subject to other and farther-reaching conditions. Insofar 

this is the case, we will expressly indicate this prior to the 

purchase. 

 

6. Sale and/or permanent transfer of the vehicle; 

Transfer of the Porsche ID-Contract 

 

6.1 In case of sale or permanent transfer of a Connect-able 

vehicle to a third party (hereafter referred to as Used-Car 

Purchaser) the Primary User has (1) to delete the 

respective Vehicle Link on the Portal and (2) to inform the 

Used-Car Purchaser on any existing Porsche Connect 

Services for the respective Connect-able vehicle. 

 

6.2 In case of sale or permanent transfer of a Connect-able 

vehicle, the Primary User - in addition to his/her 

termination rights pursuant to No. 7 - (1) may terminate all 

Porsche Connect Services concerning the relevant vehicle 

and (2) in case that no further vehicle is linked to the 

Porsche ID-Contract, may also terminate the Porsche ID-

Contract as a whole with a 2 weeks notice to the end of the 

month. Insofar as a Porsche Connect Service is terminated 

before the end of its term pursuant to sentence 1, there will 

be no reimbursement (not even proportionally) of the 

respective made payment. The Used-Car Purchaser may 

however make use of the remaining term if he/she 

concludes a Porsche ID-Contract and books the respective 

Porsche Connect Service. The primary user is free to make 

an arrangement with the Used-Car Purchaser with respect 

to a possible compensation in the amount of the remaining 

value of the Porsche Connect Services. 

 

6.3 A Porsche ID-Contract existing with a Customer may not 

be transferred to a third party without the Porsche 

Connect's approval. 

 

7. Term and Termination of the Porsche ID-Contract and 

the Porsche Connect Services 

 

7.1 The Primary User and Porsche Connect may terminate a 

free of charge Porsche Connect Service without an agreed 

minimum term (that is a Porsche Connect Service for 

which no minimum term is agreed; see insofar No. 7.2 

below) with a 2 weeks notice to the end of the month. 

 

7.2 The Primary User and Porsche Connect may terminate a 

fixed-term Porsche Connect Service (that is a Porsche 

Connect Service for which a fixed term with an automatic 

prolongation of such term is agreed) with a 2 weeks notice 

to the end of the term, if otherwise the term would be 

prolonged automatically. The terms of use for the 

respective Porsche Connect Service may govern deviating 

termination modalities. 
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7.3 The Customer and Porsche Connect may terminate the 

Porsche ID-Contract as a whole at any time, in case no 

vehicle is linked to the Porsche ID-Contract. 

 

7.4 The Customer and Porsche Connect may terminate the 

Porsche ID-Contract with a 2 weeks notice to the end of 

the month. The Porsche Connect Services will in any case 

be provided to the Customer subject to the respective 

applicable numbers of these T&C until the end of the 

respective term or their termination pursuant to No. 7.1 to 

7.3. 

 

7.5 The termination pursuant to No. 6.2 as well as No. 7.1 to 

7.4 may be made in writing, via email or via the Portal as 

follows. 

With respect to No. 7.2 via the function "Terminate 

Automatic Prolongation"; 

With respect to No 7.3 via the function "Delete Account". 

 

7.6 A right of termination for cause remains unaffected by the 

aforementioned provisions. 

 

8. Right of withdrawal for consumers 

 

If the Customer is a consumer according to Sec. 13 of the 

German Civil Code (BGB), he/she has a right of 

withdrawal for a period of 14 days in case of the 

conclusion of the contract pursuant to No. 1.1 and 3.1. A 

deviating right of withdrawal may apply for Customers 

that are consumers within the meaning of Sec. 13 German 

Civil Code (BGB) for the purchase of Porsche Products, 

pursuant to No. 5.1; in such case a specific information 

will be provided. Consumer pursuant to Sec 13 of the 

German Civil Code (BGB) means every natural person 

who enters into a legal transaction for purposes that 

predominantly are outside his/her trade, business or 

profession. In the following, the Customer is instructed on 

his/her right of withdrawal: 

 

Instructions on withdrawal 

 

Right of withdrawal 

You have the right to withdraw from this contract within 

14 days without giving any reason. The withdrawal period 

will expire after 14 days from the day of the conclusion of 

the contract. To exercise the right of withdrawal, you must 

inform us (Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart 

Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlin, 

phone number: +49 711 911 75400 , e-mail address: 

smartmobility@al.porsche.com) of your decision to 

withdraw from this contract by an unequivocal statement 

(e.g. a letter sent by post or e-mail). You may use the 

attached model withdrawal form, but it is not obligatory. 

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to 

send your communication concerning your exercise of the 

right of withdrawal before the withdrawal period has 

expired. 

 

Effects of withdrawal 

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to 

you all payments received from you, including the costs of 

delivery (with the exception of the supplementary costs 

resulting from your choice of a type of delivery other than 

the least expensive type of standard delivery offered by 

us), without undue delay and in any event not later than 14 

days from the day on which we are informed about your 

decision to withdraw from this contract. We will carry out 

such reimbursement using the same means of payment as 

you used for the initial transaction, unless you have 

expressly agreed otherwise; in any event, you will not 

incur any fees as a result of such reimbursement. If you 

requested to begin the performance of services during the 

withdrawal period, you shall pay us an amount which is in 

proportion to what has been provided until you have 

communicated us your withdrawal from this contract, in 

comparison with the full coverage of the contract. 

 

Model withdrawal form 

 

(complete and return this form only if you wish to 

withdraw from the contract) 

 

– To Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart 

Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 

Berlin, e-mail address: 

smartmobility@al.porsche.com: 

– I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw 

from my/our (*) contract of sale of the following 

goods (*)/for the provision of the following service 

(*), 

– Ordered on(*)/received on (*), 

– Name of consumer(s), 

– Address of the consumer(s), 

– Signature of the consumer(s) (only if this form is 

notified on paper), 

– Date 

__________ 

(*) Delete as appropriate 

 

9. Defect rights 

 

The statutory provisions regarding defects apply. 

 

10. Liability 

 

10.1 Porsche Connect accepts no liability for the accuracy and 

actuality of data and information provided via the Services 

by third parties, except when such is due to its fault or 

negligence. 

 

10.2 To the fullest extent permitted by applicable law, in case 

of slight negligence Porsche Connect is liable only for 

violations of material contractual obligations (cardinal 

obligations); hence such obligations the contract is deemed 

to impose on Porsche Connect according to its objectives 

and purpose or the very fulfilment of which are deemed to 

be necessary for due and careful completion of the 

contract and may with good reason be permanently relied 

on by the Customer. This liability is limited to the 

typically foreseeable damage at the time of entering into 

the contract.  
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10.3 The personal liability of statutory representatives, agents 

and employees of Porsche Connect for damages caused by 

slight negligence is also limited to the extent described in 

No. 10.2. 

 

10.4 The limitation of liability as set out above shall not apply 

to damages caused intentionally or by gross negligence, 

culpably caused personal injuries nor to any liability under 

the German Product Liability Act and in case of any 

further mandatory liability under the applicable laws. 

Furthermore, it shall not apply if and to the extent Porsche 

Connect has assumed a guaranty. 

 

11. Data protection 

 

The customer is obliged to inform drivers of a vehicle for 

which a Vehicle Link exists on the privacy policy of 

Porsche Connect and the possibility of the collection of 

their personal data during the use of Porsche Connect 

Services. 

 

Further information can be found in the privacy policy 

under https://connect-store.porsche.com/al/en/privacy 

 

12. Final provisions 

 

12.1 To the extent that the Customer is a merchant, a legal 

person under public law or a special assets 

(Sondervermögen) under public law, Stuttgart, Germany is 

the exclusive forum for all disputes arising from 

contractual agreements entered into between the Customer 

and Porsche Connect. 

 

12.2 For all disputes arising from or in relation to this 

contractual agreement, German law applies under the 

exclusion of the United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods (CISG). The statutory 

provisions limiting the choice of law and in particular the 

application of statutory laws of the country, in which the 

Customer as a consumer has its habitual residence, remain 

unaffected. 

 

12.3 Information regarding the online dispute resolutions for 

consumer disputes or regarding alternative dispute 

resolution for consumer disputes can be found here: 

https://connect-store.porsche.com/al/en/impressum/t/about 

 

12.4 The English translation of the T&C is provided for 

convenience only and shall not govern the T&C and the 

underlying Porsche ID-Contract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


