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Porsche Smart Mobility GmbH 

 
Общи Условия 

за Портала Порше Кънект, Магазина Порше Кънект и Услугите Порше Кънект, както и за Продуктите Порше 
(наричани ОУ) 

 
Porsche Smart Mobility GmbH, Поршеплац 1, DE-70435, Щутгарт, 
Федерална Република Германия (наричано Порше Кънект или 
Ние), телефон 0800 111 3254, e-mail 
smartmobility@bg.porsche.com , уеб страница 
www.porsche.com/connect предоставя на Клиентите (а) Портал 
Порше Кънект (наричан Портал), (b) Магазин Порше Кънект 
(наричан Магазин), (c) услуги, свързани с превозните средства 
и по-специално информационни услуги (наричани Услуги 
Порше Кънект) (Порталът, Магазинът и Услугите Порше 
Кънект са наричани заедно Услугите) и (d) други продукти и 
услуги (наричани Продукти Порше). 
 
Настоящите ОУ се прилагат при използване на Портала, 
Магазина и при резервиране и използване на Услугите Порше 
Кънект, както и при покупка и евентуално използване на 
Продуктите Порше от Клиент на Porsche Smart Mobility (тоест 
първичен ползвател, вторичен ползвател или заинтересована 
страна по смисъла на настоящите ОУ). Porsche Smart Mobility 
предлага селекция от различни услуги и продукти. За тях в 
определени случаи може да се прилагат допълнителни 
условия. 
 

1. Порше ID-Договор 
 

1.1 За да се предоставят на Клиента Услугите и избраните 
Продукти Порше, е необходимо да бъде сключен Порше ID-
Договор между Клиента и Porsche Smart Mobility. Порше ID-
Договорът се сключва (a) във връзка с покупка на превозно 
средство, като в отделния договор за продажба на превозно 
средство се инкорпорират настоящите ОУ, (b) чрез приемането 
му при регистрация в Портала или (c) чрез приемането му при 
резервиране на една или няколко Услуги Порше Кънект в 
Магазина като рамково споразумение за предоставяне, 
използване и резервиране на Услуги. Порше ID-Договорът само 
по себе си (тоест без резервиране на Услуги Порше Кънект и 
без покупка на Продукти Порше) не възлага на Клиента 
никакви задължения за поръчка и/или задължения за 
заплащане. 
 

1.2 Съдържанието на Порше ID-Договора е определено в 
настоящите ОУ, като във всеки случай се взема предвид най-
актуалната им версия по време на сключване на Порше ID-
Договора. Ако Porsche Smart Mobility измени настоящите ОУ 
след сключването на Порше ID-Договора, промените ще са 
валидни, считано от приемането им от Клиента. 
 

1.3 Клиентът е длъжен (а) да предоставя точна и вярна 
информация за себе си по време на регистриране в Портала и 
(b) в случай на съответна промяна, да поправи без неоправдано 
забавяне информацията в Портала, доколкото предоставянето 
на тази информация е задължително за изпълнението на 

Порше ID-Договора. Задължителната информация е отбелязана 
като такава при поискването й в Портала или в Магазина. 

2. Първични и вторични ползватели, заинтересовани страни 
 

2.1 Първичен ползвател на Свързващо се превозно средство 
(Порше, с което могат да се използват Услугите Порше Кънект) 
e Клиентът, който е (a) собственикът, (b) ползвателят на 
превозното средство и/или (c) член на потребителска група, 
който изрично е обозначен като първичен ползвател от Порше 
Кънект (по-специално наематели или работници и служители, 
на които е предоставена служебна кола). Свързващото се 
превозно средство има само един първичен ползвател. 
Пълният спектър функции на Портала, Магазина и 
резервираните Услуги Порше Кънект е достъпен за първичния 
ползвател. 
 

2.2 Вторичен ползвател на Свързващо се превозно средство e 
Клиент, който не е първичен ползвател, но който е 
оправомощен като вторичен ползвател от първичния 
ползвател и който е сключил Порше ID-Договор. Спектърът от 
функции на Портала, Магазина и резервираните Услуги Порше 
Кънект, достъпни за вторичния ползвател, зависи от кръга 
права, предоставени от първичния ползвател и/или система на 
вторичния ползвател. 
 

2.3 Заинтересована страна е Клиент, който не е нито първичен, 
нито вторичен ползвател на Свързващо се превозно средство 
(по-специално потенциален купувач на Свързващо се превозно 
средство). Ако изобщо се предоставят, ограничен кръг 
функции на Портала се предоставя на заинтересованата страна 
(по-специално резервирането и конфигурирането на Услуги 
Порше Кънект не е възможно). 
 

3. Резервиране на Услуги Порше Кънект 
 

3.1 Индивидуални или няколко Услуги Порше Кънект могат да 
бъдат самостоятелно резервирани за Свързващо се превозно 
средство, за което съществува Връзка за превозното средство 
в Портала (вж. № 3.4) в Магазина в съответствие с настоящите 
ОУ и евентуално приложимите допълнителни условия за 
ползване. Доколкото разпоредба от настоящите условия 
противоречи на съответни допълнителни условия за ползване, 
допълнителните условия за ползване имат предимство. 
 

3.2 Наличността, описанието, срокът и цените на Услугите Порше 
Кънект са подробно предоставени в Магазина и могат да бъдат 
посочени в допълнителните условия за ползване. Наличността 
на Услугите Порше Кънект зависи от оборудването на 
съответното превозно средство. 
 

3.3 Услугите Порше Кънект, резервирани от съответния Първичен 
ползвател, се отнасят за конкретното превозно средство и не 
могат да бъдат прехвърляни на друго Свързващо се превозно 
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средство или да бъдат използвани в друго Свързващо се 
превозно средство. Това се прилага и ако Първичният 
ползвател на Свързващо се превозно средство е в същото 
време Първичен ползвател на друго Свързващо се превозно 
средство. 
 

3.4 Клиентите могат да видят в Портала дали и ако да, кои 
превозни средства са свързани с техния Порше ID-Договор и за 
коя Връзка за превозно средство те са посочени като 
Първични или Вторични ползватели. Ако съответната Връзка 
за превозно средство не е видима за Първичния ползвател в 
Портала, Първичният ползвател може да поиска в Портала или 
чрез Порше Центъра да бъде създадена съответната Връзка за 
превозно средство в Портала. Създаването на съответната 
Връзка за превозно средство може да бъде поставено от 
Porsche Smart Mobility в зависимост от предоставяне на 
подходящо доказателство или, в случай на използвано 
превозно средство, изтриване на съответната Връзка за 
превозно средство от предходния Първичен ползвател в 
съответствие с № 6.1 (1). 
 

4. Използване на Услуги 
 

4.1 Клиентът няма право да използва Услугите за незаконни цели, 
както и да позволява трети лица да правят това. Клиентът 
няма право да обработва данните и информацията, получени 
при използване на Услугите за търговски цели или да 
разкрива тези данни и информация на които и да трети лица 
за търговски цели. 
 

4.2 Клиентът признава, че във връзка с използване на Услугите 
определени данни – потенциално лични данни – ще бъдат 
събирани, за да се предоставят Услугите на Клиента. 
Например може да е необходимо, в зависимост от 
резервираната Услуга Порше Кънект и с цел предоставянето 
на съответната Услуга Порше Кънект, да се съберат данни 
относно статуса на определени части или да се съберат данни 
относно околната среда, както и да се анализират тези данни. 
За тези цели, данни могат също да бъдат предоставяни на 
други дружествата от групата Порше и други трети лица, 
които са ангажирани в тази връзка от Porsche Smart Mobility 
или друго дружеството от групата Порше.  
 

5. Покупка на Продукти Порше 
  

5.1 Отделни или няколко Продукта Порше могат да бъдат 
самостоятелно закупени в Магазина в съответствие с 
настоящите ОУ и допълнителните правила за ползване. 
Доколкото разпоредба от настоящите условия противоречи на 
съответни допълнителни условия за ползване, 
допълнителните условия за ползване имат предимство. 
 

5.2 Наличността, описанието, (в дадени случаи) срокът и цените 
на Продуктите Порше са подробно предоставени в Магазина и 
могат да бъдат посочени в допълнителните условия за 
ползване. 
 

5.3 Моля, обърнете внимание, че покупката на Продукти Порше 
може да се подчинява на други и по-широкообхватни условия. 
Доколкото такива са налице, ние изрично ще посочим това 
преди покупката. 
 

6. Продажба и/или постоянно прехвърляне на превозното 
средство; прехвърляне на Порше ID-Договора 
 

6.1 При продажба или постоянно прехвърляне на Свързващо се 
превозно средство на трето лице (наричано Купувач на 
използвана кола) Първичният ползвател трябва (1) да изтрие 
съответната Връзка за превозно средство в Портала и (2) да 
информира Купувача на използвана кола за съществуващите 

Порше Кънект Услуги за съответното Свързващо се превозно 
средство. 
 

6.2 При продажба или постоянно прехвърляне на Свързващо се 
превозно Първичният ползвател – в допълнение към 
неговите/нейните права за прекратяване съгласно № 7 – (1) 
може да прекрати всички Услуги Порше Кънект, отнасящи се 
за съответното превозно средство и (2) в случай че никое 
превозно средство няма да бъде свързано с Порше ID-Договора, 
може също да прекрати Порше ID-Договора изцяло с 2-
седмично предизвестие до края на месеца. Доколкото Услуга 
Порше Кънект е прекратена преди края на нейния срок 
съгласно с първото изречение, няма да има възстановяване 
(дори пропорционално) на съответните извършени плащания. 
Купувачът на използвана кола обаче може да се възползва от 
оставащия срок, ако той/тя сключи Порше ID-Договор и 
резервира съответната Услуга Порше Кънект. Първичният 
ползвател е свободен да се договори с Купувача на използвана 
кола относно възможно обезщетение в размер на остатъчната 
стойност на Услугите Порше Кънект. 
 

6.3 Прехвърлянето на трето лице на Порше ID-Договор, сключен с 
Клиент, не може да бъде осъществено без съгласието на 
Porsche Smart Mobility. 
 

7. Срок и прекратяване на Порше ID-Договора и Услугите 
Порше Кънект 
 

7.1 Първичният ползвател и Porsche Smart Mobility могат да 
прекратят безплатна Услуга Порше Кънект без уговорен 
минимален срок (това е Услуга Порше Кънект, за която не е 
уговорен минимален срок; вж. № 7.2) с 2-седмично 
предизвестие до края на месеца. 
 

7.2 Първичният ползвател и Porsche Smart Mobility могат да 
прекратят Услуга Порше Кънект с фиксиран срок (това е 
Услуга Порше Кънект, за която е уговорен фиксиран срок с 
автоматично продължаване) с 2-седмично предизвестие до 
края на срока, ако в противен случай срокът би бил 
продължен автоматично. Условията за ползване на 
съответната Услуга Порше Кънект могат да предвиждат 
различни условия за прекратяване. 
 

7.3 Клиентът и Porsche Smart Mobility могат да прекратят Порше 
ID-Договора изцяло по всяко време, ако няма превозно 
средство, което да е свързано с Порше ID-Договора. 
 

7.4 Клиентът и Порше Кънект могат да прекратят Порше ID-
Договора с 2-седмично предизвестие до края на месеца. 
Услугите Порше Кънект във всеки случай ще бъдат 
предоставяни на Клиента съобразно съответните приложими 
точки от тези ОУ до края на съответния срок или 
прекратяването им съгласно № 7.1 до 7.3. 
 

7.5 Прекратяването съгласно № 6.2, както и № 7.1 до 7.4 може да 
бъде осъществено писмено, по имейл или чрез Портала, както 
следва. 
По отношение на № 7.2 – чрез функцията „Прекрати 
автоматично продължаване“; 
По отношение на № 7.3 – чрез функцията „Изтрий профила“ 
 

7.6 Правото на прекратяване поради неизпълнение не се засяга от 
предходните разпоредби. 
 

8. Право на отказ за потребители 
 
Ако Клиентът е потребител съгласно българското право за 
защита на потребителите, той/тя има право да се откаже от 
договора, без да посочва причина за това, в срок от 14 дни при 
сключване на договора съгласно № 1.1 и 3.1. Различно право 
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на отказ може да е приложимо за Клиенти, които са 
потребители по смисъла българското право за защита на 
потребителите при покупка на Продукти Порше съгласно № 
5.1; в този случай ще бъде предоставена специална 
информация. Потребител по смисъла на българското право за 
защита на потребителите означава всяко физическо лице, 
което сключва правна сделка за цели, различни от 
неговата/нейната търговска дейност или професия или 
физическо лице, което е страна по договора, действа извън 
кръга на своите търговски или професионални дейности. По-
долу Клиентът е осведомен за неговото/нейното право на 
отказ: 
 

Инструкции за отказ 
 
Право на отказ 
Имате право да се откажете от настоящия договор в срок от 14 
дни, без да посочвате каквато и да е причина. Срокът за отказ 
изтича 14 дни след деня на сключване на договора. За да 
упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите 
(Порше Кънект Съпорт – за Porsche Smart Mobility GmbH – 
Пощенска кутия 120144 – DE-10591, Берлин, Федерална 
Република Германия, телефон: 00800 111 3254, имейл: 
smartmobility@bg.porsche.com ) за Вашето име, адрес, телефонен 
номер, факс, имейл и за решението си да се откажете от този 
договор чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, 
изпратено по пощата или имейл). Можете да използвате 
прикачената примерна форма за отказ, но това не е 
задължително. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да 
изпратите съобщението относно упражняването на право на 
отказ преди срокът за отказ да е изтекъл. 
 
Последици от отказа 
Ако се откажете от този договор, ние ще Ви възстановим 
всички плащания, направени от Вас, включително разходите 
за доставка (с изключение на допълнителните разходи, 
произтичащи от избора на Ви на вид доставка, различен от 
най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от нас) без 
необосновано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 
дни от деня, в който сте ни уведомили за решението си да са 
откажете от договора. Ние ще възстановим плащанията Ви, 
използвайки същия метод на плащане, какъвто сте използвали 
Вие при първоначалното плащане, освен ако изрично сте се 
съгласили за друго метод; във всеки случай Вие няма да 
понесете начисляване на каквито и да такси във връзка с 
възстановяването на плащания. Ако сте пожелали 
изпълнението на услугите да започне в срока за отказ, следва 
да ни заплатите сума, пропорционална на това, което сте 
получили до деня, в който сте ни уведомили за отказа си от 
договора, в сравнение с пълното изпълнение на договора. 
 

Примерна форма за отказ 
(попълнете и върнете това само ако искате да се откажете от 
договора) 
– До Порше Кънект Съпорт – за Porsche Smart Mobility GmbH 

– Пощенска кутия 120144 - DE-10591 Берлин, Федерална 
Република Германия, имейл: smartmobility@bg.porsche.com: 

– Аз/Ние (*) с настоящото уводомявам(е), че аз/ние (*) се 
отказвам(е) от моя/нашия (*) договор за продажба на 
следните стоки (*)/ за предоставяне на следната услуга 
(*), 

– Поръчани на(*)/получени на (*), 
– Имена на потребител(и), 
– Адреса на потребител(и), 
– Подпис на потребител(и) (само ако настоящата форма е 

изготвена писмено), 
– Дата 
__________ 
(*) Изтрийте излишното 

 
9. Права при недостатъци 

 
Законовите разпоредби относно недостатъците са приложими. 

10. Отговорност 
 

10.1 Porsche Smart Mobility не носи отговорност за точността и 
актуалността на данни и информация, предоставени чрез 
Услугите от трети лица. 
 

10.2 В случаите на лека небрежност Porsche Smart Mobility отговаря 
само да нарушение на съществени договорни задължения 
(основни задължения); счита се, че договорът налага такива 
задължения на Porsche Smart Mobility, когато това следва от 
неговите цели или когато самото изпълнение на тези 
задължения е необходимо за надлежното и грижливо 
изпълнение на договора и Клиентът има основателна причина 
трайно да разчита на това изпълнение. Тази отговорност е 
ограничена до обичайно предвидимата вреда към момента на 
сключване на договора. 
 

10.3 Личната отговорност на законните представители, 
пълномощниците и служителите на Porsche Smart Mobility за 
вреди, причинени от лека небрежност също е ограничена в 
рамките на описаното в № 10.2. 
 

10.4 Ограничаването на отговорността съгласно горните 
разпоредби не се прилага за вреди, причинени умишлено или 
при груба небрежност, както и в случай на смърт или телесна 
повреда, причинена на потребител от действие или 
бездействие от страна на Порше Кънект, както и за 
отговорността съгласно българския Закон за защита на 
потребителите, както и за други случаи на императивно 
уредена отговорност. В допълнение ограничението не се 
прилага, доколкото Порше Кънект е поело гаранция. 
 

11. Защита на личните данни 
 
Клиентът е задължен да информира шофьорите на превозно 
средство, за което съществува Връзка за превозно средство, за 
политиката за лични данни на Porsche Smart Mobility и 
възможността техни лични данни да бъдат събирани при 
използването на Услугите Порше Кънект. 
 
По-подробна информация може да бъде открита в политиката 
за лични данни на https://connect-
store.porsche.com/bg/en/privacy 
 

12. Заключителни разпоредби 
 

12.1 Доколкото Клиентът е търговец или юридическо лице или има 
юридическа правосубектност по публичното право, съдът в  
Щутгарт, Германия е изключително компетентен да разгледа 
всички спорове, произтичащи от договорни споразумения, 
сключени между Клиента и Porsche Smart Mobility. 

 
12.2 За всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящия 

договор, се прилага германското право без Конвенцията на 
Обединените нации за международната продажба на стоки 
(CISG). Законовите разпоредби, ограничаващи избора на право 
и по-конкретно приложението на законите на страната, в 
която Клиентът като потребител има своето обичайно 
местопребиваване, не са засягат. 
 

12.3 Информация относно онлайн разрешаване на спорове за 
потребителски спорове или относно алтернативно 
разрешаване на спорове може да бъде открита на 
https://connect-store.porsche.com/bg/en/impressum/t/about  
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12.4 Английският превод на ОУ е предоставен само за удобство 
и не е водещ за ОУ или свързания с тях Порше ID-Договор. 
Цялата информация по тези ОУ и свързания с тях Порше 
ID-Договор е предоставена на български. 
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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, 
Federal Republic of Germany (hereafter referred to as Porsche 
Smart Mobility or We),phone: 0800 111 3254, e-mail: 
smartmobility@bg.porsche.com, web page: 
www.porsche.com/connect 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 Smart 
Mobility (that is as a primary user, a secondary user and an interested 
party within the meaning of these T&C). Porsche Smart Mobility 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 Smart Mobility 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 Smart Mobility 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 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 Smart Mobility to the provision of 
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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 Smart Mobility 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 Smart Mobility's 
approval. 
 

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

7.1 The Primary User and Porsche Smart Mobility 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 Smart Mobility 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. 
 

7.3 The Customer and Porsche Smart Mobility 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 Smart Mobility 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 Bulgarian consumer 
protection law, he/she has a right of withdrawal without stating any 
reason 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 
the Bulgarian consumer protection law) for the purchase of Porsche 
Products, pursuant to No. 5.1; in such case a specific information will 
be provided. Consumer pursuant to Bulgarian consumer protection 
law means every natural person who enters into a legal transaction for 
purposes other than for carrying out his/her business or professional 
activity or a natural person that as a party to the agreement acts 
outside the scope of his/her 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, Federal republic of Germany, phone number: 00800 111 
3254, e-mail address: smartmobility@bg.porsche.com) of your name, 
address, phone number, fax and e-mail and 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 
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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, Federal Republic of 
Germany, e-mail address: smartmobility@bg.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 Smart Mobility accepts no liability for the accuracy and 
actuality of data and information provided via the Services by third 
parties. 
 

10.2 In case of slight negligence Porsche Smart Mobility is liable only for 
violations of material contractual obligations (cardinal obligations); 
hence such obligations the contract is deemed to impose on Porsche 
Smart Mobility 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.  
 

10.3 The personal liability of statutory representatives, agents and 
employees of Porsche Smart Mobility 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, or in case of dead or 
personal injury caused to a consumer by action or omission on the 
part of Porsche Smart Mobility  nor to any liability under the Bulgarian 
Law on Consumer Protection and in case of any further mandatory 
liability. Furthermore, it shall not apply if and to the extent Porsche 
Smart Mobility 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 Smart Mobility 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/bg/en/privacy 
 

12. Final provisions 
 

12.1 To the extent that the Customer is a merchant or, a legal entity or has 
legal personality under public law, Stuttgart, Germany is the exclusive 
forum for all disputes arising from contractual agreements entered 
into between the Customer and Porsche Smart Mobility. 

 
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/bg/en/impressum/t/about 

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

convenience only and shall not govern the T&C and the underlying 
Porsche ID-Contract. All information in these and T&C the underlying 
Porsche ID-Contract has been provided in Bulgarian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


