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Porsche Smart Mobility GmbH 

 
Vilkår og betingelser 

for My Porsche-portalen, Porsche Connect-butikken og Porsche Connect-funktionerne samt Porsche-produkter 
(i det følgende benævnt V&B) 

 
 

Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, DE-70435 Stuttgart, 
Tyskland (i det følgende benævnt Porsche Smart Mobility eller vi) 

stiller følgende til rådighed for Kunderne (a) My Porsche-portalen (i det 
følgende benævnt Portalen), (b) Porsche Connect-butikken (i det 

følgende benævnt Butikken), (c) funktioner knyttet til køretøjer, især 

informationstjenester (i det følgende benævnt Porsche Connect-

funktioner) (i det følgende benævnt Portal, Butik og Porsche 

Connect-funktioner samlet Funktioner) samt (d) eventuelle andre 

produkter og ydelser (i det følgende benævnt Porsche-produkter). 

 
Disse V&B gælder for Kundens brug af Portalen, Butikken og for 
bestilling og brug af Porsche Connect-funktioner samt for køb og 
eventuel brug af Porsche-produkter som Porsche Smart Mobility-
Kunde (det være sig som primær bruger, sekundær bruger og 
interesseret part som defineret i disse V&B). Porsche Smart Mobility 
tilbyder et udvalg af forskellige funktioner og produkter. Der kan i 
særlige tilfælde gælde yderligere betingelser for disse. 
 

1. Porsche ID-Kontrakt 

 
1.1 For at kunne stille Funktionerne og udvalgte Porsche-produkter til 

rådighed for Kunden, er det påkrævet, at Kunden og Porsche Smart 
Mobility indgår en Porsche ID-Kontrakt. Porsche ID-Kontrakten indgås 
(a) i forbindelse med købet af køretøjet ved indarbejdelse af disse V&B 
i den enkelte købsaftale for køretøjet, (b) ved accept via registrering 
på Portalen, eller (c) ved accept på tidspunktet for bestilling af en eller 
flere Porsche Connect-funktioner i Butikken som en rammeaftale for 
leveringen, brugen og bestillingen af Funktioner. Porsche ID-
Kontrakten alene (dvs. uden eventuel bestilling af Porsche Connect-
funktioner eller uden køb af Porsche-produkter) pålægger ikke Kunden 
nogen købsforpligtelser og/eller betalingsforpligtelser. 
 

1.2 Porsche ID-Kontraktens indhold fastlægges af disse V&B, i hvert 
enkelt tilfælde i den seneste version heraf på tidspunktet for indgåelse 
af Porsche ID-Kontrakten. Såfremt Porsche Smart Mobility ændrer 
disse V&B efter indgåelsen af Porsche ID-Kontrakten, vil ændringerne 
være gældende fra Kundens accept deraf. 
 

1.3 Kunden er forpligtet til (a) at opgive nøjagtige og sandfærdige 
oplysninger om sin person på tidspunktet for registrering på Portalen, 
og (b) i tilfælde af ændringer heri at rette oplysningerne på Portalen 
uden ugrundet ophold, såfremt sådanne oplysninger er lovpligtige for 
Porsche ID-Kontraktens opfyldelse. Disse lovpligtige oplysninger er 
markeret som sådan, når disse udbedes på Portalen og i Butikken. 
 

2. Primære og sekundære brugere, interesseret parter 

 

2.1 En primære bruger i forbindelse med et køretøj med Connect (dvs. 
en Porsche, hvori Porsche Connect-funktioner kan bruges) er den 
Kunde, som er (a) ejer, (b) fører af køretøjet og/eller (c) medlem af 
den brugergruppe, som af Porsche Connect udtrykkeligt er tilladt som 
primære brugere (især leasingtagere eller medarbejdere, der får en 

firmabil stillet til rådighed). Et køretøj med Connect har kun en primær 
bruger. En primær bruger har adgang til alle funktioner både på 
Portalen, i Butikken samt alle bestilte Porsche Connect-funktioner. 
 

2.2 Sekundære brugere, i forhold til et køretøj med Connect, er de 

Kunder, som ikke er den primære bruger, men som den primære 
bruger har godkendt som sekundære brugere, og som har indgået en 
Porsche ID-Kontrakt. En sekundær brugers adgang til funktionerne på 
Portalen, i Butikken og de bestilte Porsche Connect-funktioner 
afhænger af omfanget af de rettigheder, som den primære bruger 
og/eller systemet har givet til den sekundære bruger.  
 

2.3 Interesserede parter er de Kunder, som hverken er primære eller 

sekundære brugere i forbindelse med mindst et køretøj med Connect 
(specielt en potentiel køber af et køretøj med Connect). Portalen med 
begrænsede funktioner stilles eventuelt til rådighed for interesserede 
parter (særligt bestilling og konfiguration af Porsche Connect-
funktioner er ikke mulig). 
 

3. Bestilling af Porsche Connect-funktioner 

 
3.1 For så vidt angår køretøjer med Connect, hvortil der er et Vehicle Link 

på Portalen (jf. pkt. 3.4), kan der særskilt bestilles enkelte eller flere 
Porsche Connect-funktioner i Butikken i overensstemmelse med disse 
V&B og eventuelle andre gældende brugervilkår. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i V&B og de 
pågældende andre brugervilkår, har de andre brugervilkår forrang. 
 

3.2 Nærmere oplysninger om Porsche Connect-funktionernes 
tilgængelighed, beskrivelse, vilkår og priser kan ses i Butikken og kan 
være beskrevet nærmere i de andre brugervilkår. Porsche Connect-
funktionernes tilgængelighed afhænger af udstyret i det pågældende 
køretøj. 
 

3.3 De Porsche Connect-funktioner, som bestilles af den pågældende 
Primære Bruger, er knyttet til køretøjet og kan ikke overføres til andre 
køretøjer med Connect eller bruges i et andet køretøj med Connect. 
Dette gælder også, hvis den Primære Bruger af det pågældende 
køretøj med Connect samtidig er den Primære Bruger af et andet 
køretøj med Connect. 
 

3.4 På Portalen kan Kunden se, om og i bekræftende fald hvilke køretøjer 
der er knyttet til dennes Porsche ID-Kontrakt (i det følgende benævnt 
Vehicle Link), og for hvilket Vehicle Link de defineres som Primære 
eller Sekundære Brugere. Såfremt det pågældende Vehicle Link ikke 
vises på Portalen for den Primære Bruger, kan den Primære Bruger 
på Portalen eller gennem et Porsche Center bede om, at det 
pågældende Vehicle Link oprettes på Portalen. Porsche Smart Mobility 
opretter det pågældende Vehicle Link på betingelse af, at 
bestemmelsen om tilstrækkeligt bevis er opfyldt, og i tilfælde af et 
brugt køretøj på betingelse af, at det pågældende Vehicle Link slettes 
af den tidligere Primære Bruger i henhold til pkt. 6.1 (1). 
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4. Brug af Funktionerne 

 
4.1 Det er ikke tilladt for Kunden at bruge Funktionerne til ulovlige formål, 

og Kunden må heller ikke tillade tredjemand at bruge Funktionerne til 
ulovlige formål. Kunden må ikke bruge de oplysninger og den 
information, som Kunden modtager ved brug af Funktionerne, i 
erhvervsmæssigt øjemed eller offentliggøre sådanne oplysninger og 
informationer til tredjemand i erhvervsmæssigt øjemed. 
 

4.2 Kunden anerkender, at der i forbindelse med brugen af Funktionerne 
indsamles bestemte oplysninger - eventuelt også personoplysninger - 
med det formål at stille Funktionerne til rådighed for Kunden. 
Afhængigt af den bestilte Porsche Connect-Funktion kan det for 
eksempel være nødvendigt for leveringen af den pågældende Porsche 
Connect-Funktion at indsamle oplysninger om status på bestemte dele 
eller at indsamle oplysninger om omgivelserne samt at analysere 
sådanne oplysninger. Sådanne oplysninger må til disse formål også 
overføres til andre Porsche-enheder og andre tredjemænd, som er 
engageret af Porsche Smart Mobility eller andre Porsche-enheder i 
den forbindelse. 
 

5. Køb af Porsche-produkter 

 

5.1 Kunden kan særskilt købe enkelte eller flere Porsche-produkter i 
Butikken i overensstemmelse med disse V&B og andre brugervilkår. I 
tilfælde af uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i V&B og de 
andre brugervilkår, har de andre brugervilkår forrang. 
 

5.2 Nærmere oplysninger om Porsche-produkternes tilgængelighed, 
beskrivelse, (efter omstændighederne) vilkår og priser kan ses i 
Butikken og kan være nærmere beskrevet i de andre brugervilkår. 
 

5.3 Bemærk venligst, at købet af Porsche-produkter kan være betinget af 
andre og mere omfattende betingelser. Hvis dette er tilfældet, vil vi 
udtrykkeligt gøre opmærksom på dette før købet. 
 

6. Salg og/eller permanent overdragelse af køretøjet; 

overdragelse af Porsche ID-Kontrakten 

 

6.1 I tilfælde af salg eller permanent overdragelse af et køretøj med 
Connect til tredjemand (i det følgende benævnt Brugtbilskøber) skal 
den Primære Bruger (1) slette det pågældende Vehicle Link på 
Portalen og (2) informere Brugtbilskøberen om eventuelle aktuelle 
Porsche Connect-funktioner i forbindelse med det pågældende køretøj 
med Connect. 
 

6.2 I tilfælde af salg eller permanent overdragelse af et køretøj med 
Connect kan den Primære Bruger - udover sine opsigelsesrettigheder i 
henhold til pkt. 7 - (1) opsige alle Porsche Connect-funktioner i 
forbindelse med det pågældende køretøj, og (2) i tilfælde af at der 
ikke er noget yderligere køretøj tilknyttet Porsche ID-Kontrakten, også 
at opsige Porsche ID-Kontrakten i sin helhed med to ugers varsel til 
udgangen af måneden. I det omfang at Porsche Connect-funktioner 
opsiges før udløbet af gyldighedsperioden i henhold til første sætning, 
vil Porsche Connect forholdsmæssig tilbagebetale en del af den 
respektive betaling svarende til den resterende løbetid. 
 

6.3 En bestående Porsche ID-Kontrakt med en Kunde kan ikke overdrages 
til tredjemand uden Porsche Smart Mobilitys godkendelse. 
 

7. Varighed og opsigelse af Porsche ID-Kontrakten og Porsche 

Connect-funktionerne 

 

7.1 Den Primære Bruger og Porsche Smart Mobility kan opsige en gratis 
Porsche Connect-Funktion uden en aftalt mindsteperiode (dvs. en 
Porsche Connect-Funktion, hvor der ikke er aftalt en mindsteperiode; 
jf. for så vidt pkt. 7.2 nedenfor) med to ugers varsel til udgangen af 
måneden. 
 

7.2 Efter en indledende bindingsperiode på 5 måneder, kan den Primære 
Bruger og Porsche Smart Mobility opsige en tidsbegrænset Porsche 
Connect-Funktion (dvs. en Porsche Connect-Funktion, hvor der er aftalt 
en bindingsperiode med automatisk forlængelse) med to ugers varsel 
til udgangen af måneden. I det omfang at Porsche Connect-funktioner 
opsiges før udløbet af gyldighedsperioden i henhold til første sætning, 
vil Porsche Connect forholdsmæssig tilbagebetale en del af den 
respektive betaling svarende til den resterende løbetid. 
Brugervilkårene for den pågældende Porsche Connect-Funktion kan 
indeholde regler for opsigelse, der afviger fra ovenstående. 
 

7.3 Kunden og Porsche Smart Mobility kan på ethvert tidspunkt opsige 
Porsche ID-Kontrakten i sin helhed i tilfælde af, at der ikke er noget 
køretøj tilknyttet Porsche ID-Kontrakten. 
 

7.4 Efter en indledende bindingsperiode på 5 måneder, kan Kunden og 
Porsche Smart Mobility opsige Porsche ID-Kontrakten med to ugers 
varsel til udgangen af måneden. Porsche Connect-funktionerne 
leveres i alle tilfælde til Kunden i henhold til de respektive gældende 
punkter i disse V&B indtil udgangen af den pågældende periode eller 
deres opsigelse i henhold til pkt. 7.1 –7.3. 
 

7.5 Opsigelse i henhold til pkt. 6.2 samt pkt. 7.1 – 7.4 kan ske skriftligt 
pr. e-mail eller på Portalen på følgende måde. 
For så vidt angår pkt. 7.3 via funktionen "Sletning af konto". 
 

7.6 Uanset ovennævnte bestemmelser vil ophævelsesretten fortsat 
gælde. 
 

8. Forbrugerens fortrydelsesret 

 
Såfremt Kunden er forbruger i henhold til forbrugeraftalelovens § 2, 
stk. 1, har Kunden 14 dages fortrydelsesret regnet fra datoen for en 
kontraktindgåelse i henhold til pkt. 1.1 og 3.1. Der kan gælde en 
anderledes fortrydelsesret for Kunder, som er forbrugere i henhold til 
forbrugeraftalelovens § 2 stk. 1 i forbindelse med køb af Porsche-
produkter i henhold til pkt. 5.1; i sådanne tilfælde oplyses der særligt 
herom. En ’forbruger’ i henhold til forbrugeraftalelovens § 2 stk. 1 
betyder en fysisk person, som handler uden for sit erhverv, sin 
virksomhed, sit fag eller sin profession, og som indgår kontrakt med 
en anden part, som handler som led i sit erhverv, sin virksomhed, sit 
fag eller sin profession. I det følgende vejledes Kunden om sin 
fortrydelsesret: 
 

Vejledning om fortrydelsesret 

 

Fortrydelsesret 

Kontrakten kan uden begrundelse fortrydes inden for 14 dage. 
Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter datoen for kontraktens 
indgåelse. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal vi (Porsche 
Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility GmbH - Postboks 
120144 - DE-10591 Berlin, Tyskland, tlf.: 80 705 704, e-mailadresse: 
smartmobility@dk.porsche.com) modtage oplysninger om 
beslutningen om at træde tilbage fra kontrakten ved entydig erklæring 
(fx et almindeligt brev eller en e-mail).  Den vedhæftede 
fortrydelsesformular kan anvendes til formålet, men dette er ikke 
obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen skal meddelelsen 
angående udøvelse af fortrydelsesretten afsendes før udløb af 
fortrydelsesperioden. 
 

Følger af fortrydelse 

Hvis kontrakten fortrydes, refunderer vi alle modtagne beløb, herunder 
leveringsomkostninger (med undtagelse af supplerende omkostninger 
i forbindelse med valg af leveringsmetode udover den billigste tilbudte 
standardlevering), uden ugrundet ophold og senest 14 dage fra den 
dato, hvor vi informeres om beslutningen om fortrydelse af 
kontrakten. Sådan refusion vil ske via samme betalingsmetode, som 
blev anvendt ved den oprindelige ekspedition, medmindre andet 
udtrykkeligt er blevet aftalt; der vil under ingen omstændigheder blive 
tilskrevet gebyr for sådan refusion. Såfremt tjenesterne anmodes 
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påbegyndt i fortrydelsesperioden, opkræver vi et beløb proportionalt 
med det, der er blevet leveret indtil det tidspunkt, hvor fortrydelse af 
kontrakten blev kommunikeret til os, sammenholdt med den fulde 
opfyldelse af kontrakten. 

 

Standardfortrydelsesformular 
 
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten 
gøres gældende) 
 
– Til Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility GmbH 

- Post boks 120144 - DE-10591 Berlin, Tyskland, e-mailadresse: 
smartmobility@dk.porsche.com: 

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre 
fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) 
købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende 
tjenesteydelser (*), 

– Bestilt den (*)/modtaget den (*), 
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)  
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) 

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun 
hvis formularens indhold meddeles på papir) 

– Dato 
__________ 
(*)Det ikke relevante udstreges 

 

9. Rettigheder ved mangler 

 

Lovbestemmelserne vedrørende mangler er gældende. 
 

10. Erstatningsansvar 
 

10.1 Porsche Smart Mobility påtager sig intet ansvar for, at de oplysninger 
og informationer, der tilvejebringes af tredjemand via Funktionerne, er 
helt nøjagtige og de senest opdaterede. 
 

10.2 I tilfælde af simpel uagtsomhed er Porsche Smart Mobility kun 
ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser 
(hovedforpligtelser); dvs. sådanne forpligtelser, som kontrakten anses 
for at pålægge Porsche Smart Mobility i henhold til dennes 
målsætninger og formål eller, hvis opfyldelsen heraf anses for at være 
nødvendig for behørig og omhyggelig gennemførelse af kontrakten, 
og som med god grund til stadighed kan påberåbes af Kunden. 
Erstatningsansvaret begrænses til typiske skader, der kan forudses 
på tidspunktet for kontraktens indgåelse.  
 

10.3 Hos Porsche Smart Mobility er lovpligtige repræsentanters, agenters 
og medarbejderes personlige ansvar for skader forårsaget af simpel 
uagtsomhed også begrænset i det omfang, som er beskrevet i pkt. 
10.2. 
 

10.4 Ansvarsbegrænsningen anført ovenfor gælder ikke for skade 
forårsaget med forsæt eller ved grov uagtsomhed, culpøst forårsaget 
personskade eller eventuelt ansvar i henhold til gældende 
produktansvarslovgivning og i tilfælde af eventuelt yderligere 
ufravigelig erstatningsansvar. Desuden gælder den ikke, såfremt og i 
fald Porsche Smart Mobility har påtaget sig en garanti. 
 

11. Beskyttelse af personoplysninger 

 
Kunden er forpligtet til at oplyse førere af et køretøj, hvortil et Vehicle 
Link eksisterer, om Porsche Smart Mobilitys politik vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger og muligheden for, at deres 
personoplysninger indsamles ved brug af Porsche Connect-
funktionerne. 
 
For yderligere oplysninger henvises til politikken til beskyttelse af 
personoplysninger på følgende link https://connect-
store.porsche.com/dk/da/privacy 

 
12. Afsluttende bestemmelser 

 
12.1 I det omfang at Kunden er forhandler eller juridisk person i henhold til 

offentlig ret, er Stuttgart, Tyskland, eneværneting for alle tvister, der 
opstår som følge af eller i forbindelse med kontrakter indgået mellem 
Kunden og Porsche Smart Mobility. 

 
12.2 Tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne 

kontrakt, skal afgøres i henhold til tysk ret, dog med undtagelse af 
den Internationale Købelov (CISG) som ikke finder anvendelse. 
Lovbestemmelserne, der begrænser lovvalget og i særdeleshed 
anvendelsen af de lovbestemmelser i det land, hvor Kunden som 
forbruger har sit sædvanlige hjemsted, er fortsat gældende. 
 

12.3 Hvis Kunden ønsker at klage over Funktioner eller Porsche-produkter 
kan Kunden meddele os (Porsche Connect Support - c/o Porsche 
Smart Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlin, 
telefonnummer: 80 705 704, e-mailadresse: 
smartmobility@dk.porsche.com) om dennes klage ved en utvetydig 
meddelelse (f.eks. et brev sendt med posten eller e-maill). Hvis 
Kunden er en forbruger er det også mulig at klage til Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 
DK-2500 Valby, Danmark (find mere information på www.forbrug.dk). 
EU-Kommissionens online klageportal i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet kan også benyttes. Det er særlig relevant, hvis du 
er forbruger med bopæl i et andet EU-land. En klage kan indgives via 
følgende link: http://ec.europa.eu/odr . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


