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Porsche Smart Mobility GmbH 

 
Όροι και Προϋποθέσεις 

για την Πύλη (Portal) My Porsche, το Κατάστημα Porsche Connect και τις Υπηρεσίες Porsche Connect, καθώς και για τα Προϊόντα Porsche 
(εφεξής καλούνται ως «Ο&Π») 

 
 

H Porsche Smart Mobility GmbH, με διεύθυνση Porscheplatz 1, DE-
70435 Στουτγκάρδη, (εφεξής καλούμενη ως «Porsche Smart 
Mobility» ή «Εμείς») παρέχει στους Πελάτες (α) την Πύλη (Portal) 
My Porsche (εφεξής καλούμενη ως «Πύλη», (β) το Κατάστημα 
Porsche Connect (εφεξής καλούμενο ως «Κατάστημα»), (γ) 
υπηρεσίες σχετιζόμενες με όχημα, ειδικά υπηρεσίες πληροφόρησης 
(εφεξής καλούμενες ως «Υπηρεσίες Porsche Connect») (η Πύλη, 
το Κατάστημα και οι Υπηρεσίες Porsche Connect εφεξής θα 
καλούνται συλλογικά ως «Υπηρεσίες») και (δ) πιθανά επιπλέον 
προϊόντα και υπηρεσίες (εφεξής καλούμενα ως «Προϊόντα 
Porsche»). 
 
Οι παρόντες Ο&Π ισχύουν για τη χρήση της Πύλης, του 
Καταστήματος, καθώς και την κράτηση και τη χρήση των 
Υπηρεσιών Porsche Connect αλλά και την αγορά και την πιθανή 
χρήση των Προϊόντων Porsche ως Πελάτης της Porsche Smart 
Mobility (δηλαδή ως κύριος χρήστης, δευτερεύων χρήστης και ως 
ενδιαφερόμενο μέρος κατά την έννοια των παρόντων Ο&Π). Η 
Porsche Smart Mobility προσφέρει ποικιλία διαφορετικών 
υπηρεσιών και προϊόντων. Εν προκειμένω, πρόσθετες 
προϋποθέσεις δύνανται να ισχύουν σε ορισμένες περιπτώσεις. 
 

1. Σύμβαση Porsche ID 
 

1.1 Προκειμένου να παρέχει στον Πελάτη Υπηρεσίες και επιλεγμένα 
Προϊόντα Porsche, η σύναψη μιας Σύμβασης Porsche ID μεταξύ του 
Πελάτη και της Porsche Smart Mobility είναι απαραίτητη. Η 
Σύμβαση Porsche ID συνάπτεται (α) σε ό,τι αφορά την αγορά 
οχήματος με την ενσωμάτωση των παρόντων Ο&Π στη ξεχωριστή 
σύμβαση αγοράς οχήματος, (β) με αποδοχή μέσω εγγραφής στην 
Πύλη ή (γ) με αποδοχή κατά τον χρόνο της κράτησης μίας ή 
περισσοτέρων Υπηρεσιών Porsche Connect στο Κατάστημα ως 
σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή, τη χρήση και τη κράτηση 
Υπηρεσιών. Η Σύμβαση Porsche ID μεμονωμένα (που σημαίνει 
χωρίς καμία κράτηση Υπηρεσιών Porsche Connect ή χωρίς την 
αγορά Προϊόντων Porsche) δεν επιβάλλει κανενός είδους 
υποχρέωση αγοράς ή/και υποχρέωση πληρωμής του Πελάτη. 
 

1.2 Το περιεχόμενο της Σύμβασης Porsche ID προσδιορίζεται από τους 
παρόντες Ο&Π, σε κάθε περίπτωση στην πιο πρόσφατη έκδοσή 
τους, κατά τον χρόνο της σύναψης της Σύμβασης Porsche ID. Σε 
περίπτωση που η Porsche Smart Mobility τροποποιήσει τους 
παρόντες Ο&Π μετά τη σύναψη μιας Σύμβασης Porsche ID, οι 
αλλαγές θα ισχύουν με την αποδοχή της από τον Πελάτη. 
 

1.3 Ο Πελάτης υποχρεούται (α) να παρέχει ακριβείς και αληθείς 
πληροφορίες σχετικά με το άτομό του κατά τον χρόνο της 
εγγραφής στην Πύλη και (β) σε περίπτωση σχετικών αλλαγών να 
διορθώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις πληροφορίες 
στην Πύλη, στον βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι 
υποχρεωτικές για την εκτέλεση της Σύμβασης Porsche ID. Οι 

σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες επισημαίνονται ως τέτοιες 
εφόσον απαιτείται από την Πύλη ή το Κατάστημα. 
 

2. Κύριοι και δευτερεύοντες χρήστες, ενδιαφερόμενα μέρη 
 

2.1 Οι κύριοι χρήστες σε σχέση με ένα Συνδέσιμο όχημα (που 
σημαίνει ένα όχημα Porsche στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα 
χρήσης των Υπηρεσιών Porsche Connect) αποτελούν τον Πελάτη ο 
οποίος είναι (α) ο ιδιοκτήτης, (β) ο κάτοχος του οχήματος ή/και (γ) 
μέλος μιας ομάδας χρηστών με τη ρητή έγκριση της Porsche 
Connect ως κύριος χρήστης (σε συγκεκριμένους μισθωτές ή 
υπαλλήλους στους οποίους παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο). Ένα 
Συνδέσιμο όχημα διαθέτει ακριβώς έναν κύριο χρήστη. Για τον 
κύριο χρήστη είναι διαθέσιμο το πλήρες εύρος λειτουργιών της 
Πύλης, του Καταστήματος και των Υπηρεσιών Porsche Connect για 
τις οποίες έχει γίνει κράτηση. 
 

2.2 Ως δευτερεύοντες χρήστες, σε ό,τι αφορά το Συνδέσιμο όχημα, 
νοείται ο Πελάτης, ο οποίος δεν αποτελεί κύριο χρήστη αλλά είναι 
εξουσιοδοτημένος ως δευτερεύων χρήστης από τον κύριο χρήστη 
και έχει συνάψει Σύμβαση Porsche ID. Το εύρος λειτουργιών της 
Πύλης, του Καταστήματος και των Υπηρεσιών Porsche Connect για 
τις οποίες έχει γίνει κράτηση εξαρτάται από το εύρος των 
δικαιωμάτων που παρέχονται από τον κύριο χρήστη ή/και από το 
σύστημα στον δευτερεύοντα χρήστη.  
 

2.3 Ως ενδιαφερόμενο μέρος νοείται ο Πελάτης, ο οποίος δεν είναι 
ούτε κύριος ούτε δευτερεύων χρήστης σε σχέση με τουλάχιστον 
ένα Συνδέσιμο όχημα (ειδικότερα, ένας δυνητικός αγοραστής ενός 
Συνδέσιμου οχήματος). Αν παρέχεται, η Πύλη παρέχεται με 
περιορισμένο εύρος λειτουργιών σε ένα ενδιαφερόμενος μέρος 
(συγκεκριμένα, η κράτηση και η παραμετροποίηση των Υπηρεσιών 
Porsche Connect δεν είναι εφικτή). 
 

3. Κράτηση Υπηρεσιών Porsche Connect 
 

3.1 Για μεμονωμένες ή διάφορες Υπηρεσίες Porsche Connect δύνανται 
να πραγματοποιηθεί κράτηση σχετικά με ένα Συνδέσιμο όχημα για 
το οποίο υπάρχει ένας Σύνδεσμος Οχήματος στην Πύλη (βλ. Όρο 
3.4) στο Κατάστημα σύμφωνα με τους παρόντες Ο&Π και με 
δυνητικούς πρόσθετους ισχύοντες όρους χρήσης. Στον βαθμό που 
κάποιος όρος των παρόντων Ο&Π έρχεται σε αντίθεση με τους 
αντίστοιχους πρόσθετους όρους χρήσης, οι πρόσθετοι όροι χρήσης 
υπερισχύουν. 
 

3.2 Η διαθεσιμότητα, η περιγραφή, η διάρκεια και οι τιμές των 
Υπηρεσιών Porsche Connect αναφέρονται αναλυτικά στο 
Κατάστημα και δύνανται να προσδιοριστούν σε πρόσθετους όρους 
χρήσης. Η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Porsche Connect 
εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αντίστοιχου οχήματος. 
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3.3 Οι Υπηρεσίες Porsche Connect, για τις οποίες έχει γίνει κράτηση 
από τον σχετικό Κύριο Χρήστη, είναι δεσμευτικές ανά όχημα και 
δεν δύνανται να μεταφερθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλο 
Συνδέσιμο όχημα. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο Κύριος 
Χρήστης του αντίστοιχου Συνδέσιμου οχήματος είναι παράλληλα 
Πρωτεύων Χρήστης και ενός άλλου Συνδέσιμου οχήματος. 
 

3.4 Οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν στην Πύλη εάν και 
ποια οχήματα συνδέονται με τη Σύμβαση Porsche ID τους [εφεξής 
«Σύνδεσμος Οχήματος» (Vehicle Link)], καθώς και για ποιον 
Σύνδεσμο Οχήματος ορίζονται ως Κύριοι ή Δευτερεύοντες Χρήστες. 
Σε περίπτωση που ένας Σύνδεσμος Οχήματος δεν εμφανίζεται σε 
κάποιον Κύριο Χρήστη στην Πύλη, ο Κύριος Χρήστης δύναται να 
αιτηθεί στην Πύλη ή μέσω ενός Κέντρου Porsche (Porsche Center) 
τη ρύθμιση του αντίστοιχου Συνδέσμου Οχήματος στην Πύλη. Η 
ρύθμιση του αντίστοιχου Συνδέσμου Οχήματος δύναται να τεθεί 
από την Porsche Smart Mobility υπό την προϋπόθεση παροχής 
κατάλληλων αποδείξεων και σε περίπτωση μεταχειρισμένου 
οχήματος υπό την προϋπόθεση διαγραφής του αντίστοιχου 
Συνδέσμου Οχήματος από τον προηγούμενο Κύριο Χρήστη 
σύμφωνα με τον Όρο 6.1(1). 
 

4. Χρήση των Υπηρεσιών 
 

4.1 Ο Πελάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για 
παράνομους σκοπούς και ο Πελάτης δεν θα επιτρέψει σε τρίτα 
μέρη να προβούν σε σχετικές ενέργειες. Ο Πελάτης δεν δικαιούται 
να επεξεργάζεται τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών για επιχειρηματικούς 
σκοπούς ή να αποκαλύπτει τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες 
σε τρίτα μέρη για επιχειρηματικούς σκοπούς. 
 

4.2 Ο Πελάτης συνομολογεί ότι, σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών, 
ορισμένα δεδομένα -ενδεχομένως και προσωπικά δεδομένα- θα 
συλλέγονται για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη. Για 
παράδειγμα, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη, ανάλογα με την 
Υπηρεσία Porsche Connect για την οποία έχει γίνει κράτηση, για 
την παροχή της σχετικής Υπηρεσίας Porsche Connect, η συλλογή 
δεδομένων για την κατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων ή η 
συλλογή δεδομένων για το περιβάλλον, καθώς και η ανάλυση των 
σχετικών δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτούς, τα εν λόγω 
δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν επίσης σε άλλα νομικά 
πρόσωπα της Porsche, καθώς και σε άλλα τρίτα μέρη στα οποία 
έχει γίνει ανάθεση από την Porsche Smart Mobility ή από άλλα 
νομικά πρόσωπα της Porsche στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 
 

5. Αγορά Προϊόντων Porsche 
 

5.1 Μεμονωμένα ή περισσότερα Προϊόντα Porsche δύναται να 
αγοραστούν ξεχωριστά στο Κατάστημα σύμφωνα με τους 
παρόντες Ο&Π, καθώς και πρόσθετους όρους χρήσης. Στον βαθμό 
που κάποιος όρος των παρόντων Ο&Π έρχεται σε αντίθεση με τους 
πρόσθετους όρους χρήσης, οι πρόσθετοι όροι χρήσης υπερισχύουν. 
 

5.2 Η διαθεσιμότητα, η περιγραφή, (κατά περίπτωση) η διάρκεια και οι 
τιμές των Προϊόντων Porsche αναφέρονται αναλυτικά στο 
Κατάστημα και δύνανται να προσδιοριστούν σε πρόσθετους όρους 
χρήσης. 
 

5.3 Λάβετε υπόψη ότι η αγορά των Προϊόντων Porsche δύναται να 
υπόκειται σε άλλες και ευρύτερες προϋποθέσεις. Στον βαθμό που 
ισχύει η συγκεκριμένη περίπτωση, θα το υποδεικνύουμε ρητά πριν 
από την πραγματοποίηση της αγοράς. 
 

6. Πώληση ή/και οριστική μεταβίβαση οχήματος· Μεταβίβαση 
Σύμβασης Porsche ID 
 

6.1 Σε περίπτωση πώλησης ή οριστικής μεταβίβασης ενός Συνδέσιμου 
οχήματος σε τρίτο μέρος (εφεξής καλούμενο ως «Αγοραστής 
Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου»), ο Κύριος Χρήστης πρέπει (1) 

να διαγράψει τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Οχήματος στην Πύλη και (2) 
να ενημερώσει τον Αγοραστή Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου 
σχετικά με τις υφιστάμενες Υπηρεσίες Porsche Connect για το 
αντίστοιχο Συνδέσιμο όχημα. 
 

6.2 Σε περίπτωση πώλησης ή οριστικής μεταβίβασης ενός Συνδέσιμου 
οχήματος, ο Κύριος Χρήστης -επιπλέον των δικαιωμάτων 
καταγγελίας του δυνάμει του Όρου 7- (1) δύναται να καταγγείλει 
όλες τις Υπηρεσίες Porsche Connect που αφορούν το σχετικό 
όχημα και (2) σε περίπτωση που κανένα περαιτέρω όχημα δεν 
συνδέεται με τη Σύμβαση Porsche ID, δύναται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση Porsche ID στο σύνολό της με ειδοποίηση 2 εβδομάδων 
πριν το τέλος του μήνα. Στον βαθμό που η Υπηρεσία της Porsche 
Connect καταγγελθεί πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος της 
σύμφωνα με την περίπτωση (1), δεν θα υπάρξει αποζημίωση (ούτε 
καν αναλογικά) για την αντίστοιχή πληρωμή που 
πραγματοποιήθηκε. Ο Αγοραστής Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου 
δύναται, ωστόσο, να χρησιμοποιήσει την εναπομένουσα περίοδο 
ισχύος, εάν συνάψει μια Σύμβαση Porsche ID και προχωρήσει σε 
κράτηση της αντίστοιχης Υπηρεσίας Porsche Connect. Ο κύριος 
χρήστης είναι ελεύθερος να πραγματοποιήσει διακανονισμό με τον 
Αγοραστή Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου σε ό,τι αφορά τη πιθανή 
αποζημίωση για το ποσό της εναπομένουσας αξίας των Υπηρεσιών 
Porsche Connect. 
 

6.3 Η μεταβίβαση υφιστάμενης Σύμβασης Porsche ID με Πελάτη δεν 
δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο μέρος χωρίς την έγκριση της 
Porsche Smart Mobility. 
 

7. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία της Σύμβασης Porsche ID και 
των Υπηρεσιών Porsche Connect 
 

7.1 Ο Κύριος Χρήστης και η Porsche Smart Mobility δύνανται να 
καταγγείλουν μια άνευ επιβάρυνσης Υπηρεσία Porsche Connect 
χωρίς συμφωνηθείσα ελάχιστη διάρκεια ισχύος (πρόκειται για 
Υπηρεσία Porsche Connect για την οποία δεν έχει συμφωνηθεί 
ελάχιστη διάρκεια ισχύος, ανατρέξτε στον Όρο 7.2 κατωτέρω) με 
ειδοποίηση 2 εβδομάδων πριν το τέλος του μήνα. 
 

7.2 Ο Κύριος Χρήστης και η Porsche Smart Mobility δύνανται να 
καταγγείλουν μια Υπηρεσία Porsche Connect ορισμένου χρόνου 
(πρόκειται για Υπηρεσία Porsche Connect για την οποία έχει 
συμφωνηθεί ορισμένη διάρκεια ισχύος με αυτόματη παράταση της 
σχετικής περιόδου) με ειδοποίηση 2 εβδομάδων πριν το τέλος του 
μήνα, ειδάλλως, η διάρκεια ισχύος θα παραταθεί αυτόματα. Οι όροι 
χρήσης για την αντίστοιχη Υπηρεσία Porsche Connect δύναται να 
ορίζουν της αποκλίνουσες διαδικασίες καταγγελίας. 
 

7.3 Ο Πελάτης και η Porsche Smart Mobility δύνανται να καταγγείλουν 
τη Σύμβαση Porsche ID στο σύνολό της, ανά πάσα στιγμή, σε 
περίπτωση που κανένα όχημα δεν συνδέεται με τη Σύμβαση 
Porsche ID. 
 

7.4 Ο Πελάτης και η Porsche Smart Mobility δύνανται να καταγγείλουν 
τη Σύμβαση Porsche ID με ειδοποίηση 2 εβδομάδων πριν το τέλος 
του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες Porsche Connect θα 
παρέχονται στον Πελάτη σύμφωνα με τα αντίστοιχα ισχύοντα 
άρθρα των παρόντων Ο&Π έως τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου 
ισχύος ή τη καταγγελία τους σύμφωνα με τους Όρους 7.1 έως 7.3 
 

7.5 Η καταγγελία σύμφωνα με τον Όρο 6.2, όπως και τους Όρους 7.1 
έως 7.4 δύναται να πραγματοποιείται εγγράφως, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της Πύλης ως ακολούθως. 
Όσον αφορά τον Όρο 7.2, μέσω της λειτουργίας «Καταγγελία 
αυτόματης παράτασης». 
Όσον αφορά τον Όρο 7.3, μέσω της λειτουργίας «Διαγραφή 
λογαριασμού». 
 

7.6 Το δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο δεν επηρεάζεται από 
τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις. 
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8. Δικαίωμα υπαναχώρησης για καταναλωτές 

 
Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής σύμφωνα το Άρθρο 3 του Νόμου 
2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, έχει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης για περίοδο 14 ημερών σε περίπτωση 
σύναψης σύμβασης δυνάμει των Όρων 1.1 και 3.1. Ένα αποκλίνον 
δικαίωμα υπαναχώρησης δύναται να ισχύει για Πελάτες που είναι 
καταναλωτές κατά τον ορισμό του Άρθρου 3 του Νόμου 
2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών σε ό,τι αφορά 
την αγορά Προϊόντων Porsche, σύμφωνα με τον Όρο 5.1· στην 
προκείμενη περίπτωση θα παρασχεθούν συγκεκριμένες 
πληροφορίες. Ως καταναλωτής, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του 
Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, νοείται 
κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις συμβάσεις που 
καλύπτουν τα Άρθρα 3 έως 4η, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν 
εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Κατωτέρω ο Πελάτης 
ενημερώνεται σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησής του: 
 

Οδηγίες σχετικά με την υπαναχώρηση 
 
Δικαίωμα υπαναχώρησης 
Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση 
εντός 14 ημερών αναιτίως. Η περίοδος ισχύος του δικαιώματος 
υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της 
σύμβασης. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, 
πρέπει να μας ενημερώνετε (Υποστήριξη Porsche Connect - 
Κοινοποίηση προς Porsche Smart Mobility GmbH - Τ.Θ. 120144 - DE-
10591 Βερολίνο, Τηλ.: 008003252149, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (e-mail): smartmobility@gr.porsche.com) σχετικά με 
την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την εν λόγω σύμβαση με 
την παροχή αδιαμφισβήτητης δήλωσης (π.χ. με την αποστολή 
επιστολής μέσω ταχυδρομείου ή e-mail). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το συνημμένο πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης, 
αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να υπαναχωρήσετε από τη 
σύμβαση εντός της προθεσμίας, αρκεί να αποστείλετε την δήλωσή 
σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από 
τη σύμβαση πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του 
δικαιώματος υπαναχώρησης. 
 
Αποτελέσματα υπαναχώρησης 
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας 
επιστρέψουμε κάθε ποσό που μας έχετε καταβάλει, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με την εξαίρεση 
τυχόν επιπλέον εξόδων που προέκυψαν διότι δεν επιλέξατε τον 
πλέον οικονομικό βασικό τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), 
χωρίς περιττές καθυστερήσεις και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 
ημερών από την ημερομηνία που λαμβάνουμε γνώση της 
απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα 
πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο 
τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε εσείς για την αρχική 
συναλλαγή, εκτός εάν έχετε άλλως ρητώς συμφωνήσει. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη λόγω της εν λόγω 
επιστροφής χρημάτων. Εάν έχετε ζητήσει να ξεκινήσει η παροχή 
υπηρεσιών κατά την περίοδο ισχύος του δικαιώματος 
υπαναχώρησης, οφείλετε να μας καταβάλλετε ένα ποσό κατ’ 
αναλογία των υπηρεσιών που σας παρασχέθηκαν έως ότου να μας 
ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα 
σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης. 
 

Πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης από σύμβαση 
 
(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν 
επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση) 
 
– Προς Υποστήριξη Porsche Connect - κοινοποίηση προς 

Porsche Smart Mobility GmbH - Τ.Θ. 120144 - DE-10591 
Βερολίνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 
smartmobility@gr.porsche.com: 

– Δια της παρούσας σας ενημερώνω/-ουμε (*) ότι  υπαναχωρώ/-
ούμε (*) από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων 
προϊόντων(*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*), 

– Με ημερομηνία παραγγελίας (*)/ημερομηνία παραλαβής (*), 
– Όνομα καταναλωτή(-ών), 
– Διεύθυνση καταναλωτή(-ών), 
– Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο 

κοινοποιείται σε έντυπη μορφή), 
– Ημερομηνία 
__________ 
(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση 
 

9. Δικαιώματα περί ελαττωμάτων 
 
Ισχύουν οι εκ του νόμου διατάξεις που αφορούν τα ελαττώματα. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο 
πωλητής υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων.  
 

10. Ευθύνη 
 

10.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη εφαρμοστέα 
νομοθεσία, η Porsche Smart Mobility δεν αποδέχεται καμία ευθύνη 
σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και την αλήθεια των δεδομένων και 
των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών από τρίτα 
μέρη. 
 

10.2 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη εφαρμοστέα 
νομοθεσία, σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η Porsche Smart 
Mobility ευθύνεται μόνο για τις παραβάσεις ουσιωδών συμβατικών 
υποχρεώσεων (κύριων υποχρεώσεων). Κατά συνέπεια, νοείται ότι 
η σύμβαση επιβάλει τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Porsche Smart 
Mobility, σύμφωνα με το αντικείμενο και τους σκοπούς της ή την 
ίδια την εκπλήρωση αυτών που θεωρούνται απαραίτητες για τη 
δέουσα και επιμελή εκπλήρωση της σύμβασης και στις οποίες 
δύναται ευλόγως να βασίζεται ο Πελάτης. Η εν λόγω ευθύνη 
περιορίζεται στην τυπικά προβλεπόμενη ζημιά κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης.  
 

10.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη εφαρμοστέα 
νομοθεσία, η προσωπική ευθύνη των εκ του νόμου εκπροσώπων, 
αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Porsche Smart Mobility για 
ζημίες που προκλήθηκαν από ελαφρά αμέλεια, περιορίζεται επίσης 
στον βαθμό που περιγράφεται στον Όρο 10.2. 
 

10.4 Ο περιορισμός της ευθύνης, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν ισχύει για 
ζημίες που προκλήθηκαν με πρόθεση ή από βαριά αμέλεια, ούτε σε 
υπαιτίως προκληθείσες σωματικές βλάβες ούτε σε οποιαδήποτε 
περίπτωση ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 για την 
Προστασία των Καταναλωτών και σε περίπτωση οποιασδήποτε 
περαιτέρω αναγκαστικού δικαίου ευθύνης. Επιπλέον, δεν ισχύει σε 
περίπτωση και στον βαθμό που η Porsche Smart Mobility έχει 
αναλάβει εγγύηση. 
 

11. Προστασία Δεδομένων 
 
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους οδηγούς ενός 
οχήματος για το οποίο υφίσταται Σύνδεσμος Οχήματος για την 
πολιτική απορρήτου της Porsche Smart Mobility και τη πιθανότητα 
συλλογής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη χρήση των 
Υπηρεσιών Porsche Connect. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου 
στο https://connect-store.porsche.com/gr/en/privacy  
 

12. Τελικές διατάξεις 
 

12.1 Στον βαθμό που ο Πελάτης είναι έμπορος, ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, η Στουτγκάρδη, στη Γερμανία συνιστά το 
αποκλειστικό φόρουμ για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από 
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τις συμβατικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του Πελάτη 
και της Porsche Smart Mobility. 

 
12.2 Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την 

παρούσα συμβατική συμφωνία, εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο 
υπό την εξαίρεση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 
τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών (CISG). Οι εκ του νόμου 
διατάξεις που περιορίζουν την επιλογή δικαίου και συγκεκριμένα 
την εφαρμογή των νόμων της χώρας στην οποία ο Πελάτης, ως 
καταναλωτής, έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν επηρεάζονται. 
 

12.3 Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για 
καταναλωτικές διαφορές ή σε σχέση με εναλλακτική επίλυση 
διαφορών για καταναλωτικές διαφορές, μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://connect-store.porsche.com/gr/en/impressum/t/about  

 
12.4 Η αγγλική μετάφραση των Ο&Π παρέχεται αποκλειστικά προς 

διευκόλυνση και δεν θα διέπει τους Ο&Π και την υποκείμενη 
Σύμβαση Porsche ID. 
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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 Smart Mobility 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 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 
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). 
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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 Art. 3 of the L. 
2251/1994 on Consumers Protection, 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 
Art. 3 L. 2251/1994 on Consumers Protection for the purchase of 
Porsche Products, pursuant to No. 5.1; in such case a specific 
information will be provided. Consumer pursuant to Art. 3 of L. 
2251/1994 on Consumers Protection means every natural person 
who, as regards contracts covered by articles 3 up to 4(h) acts for 
purposes that are outside his/her trade, business, artisan or 
professional activity. 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: 008003252149, e-mail address: 
smartmobility@gr.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 



 

 
Page 7 of 7 

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 

– Greece – GR / EN – Version 1.1 

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@gr.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. According to 
Articles 534 ff. of the Greek Civil Code, the seller is liable for actual 
defects and lack of agreed qualities. 
 

10. Liability    

 
10.1 To the maximum extent permitted by applicable law Porsche Smart 

Mobility accepts no liability for the accuracy and actuality of data and 
information provided via the Services by third parties. 
 

10.2 To the maximum extent permitted by applicable law 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 To the maximum extent permitted by applicable law 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, culpably caused personal 
injuries nor to any liability under L. 2251/1994 on Consumers 
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/gr/en/privacy. 
 

12. Final provisions 

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

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/gr/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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


