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Porsche Smart Mobility GmbH 
 

Felhasználási Feltételek 
a My Porsche Portál, a Porsche Connect Store és a Porsche Connect Szolgáltatások, valamint a Porsche Termékek 

vonatkozásában 
(a továbbiakban: ÁSZF) 

 

 

A Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Németország (a továbbiakban: Porsche Smart Mobility vagy Mi) a 

Felhasználók részére (a) a My Porsche Portált (a továbbiakban: Portál), 

(b) a Porsche Connect Store-t (a továbbiakban: Store), (c) járművel 
kapcsolatos szolgáltatásokat, különösen információs szolgáltatásokat (a 
továbbiakban: Porsche Connect Szolgáltatások) (a Portál, Store és 

Porsche Connect Szolgáltatások a továbbiakban együtt: Szolgáltatások) 

és (d) további lehetséges termékeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban 
Porsche Termékek) nyújt. 

 
A jelen ÁSZF vonatkozik az Ön mint Porsche Connect Felhasználó (az 
elsődleges és másodlagos felhasználó, valamint a jelen ÁSZF 
alkalmazásában érdekelt személynek minősülő személy) által a Portál és 
a Store használatára, valamint a Porsche Smart Mobility Szolgáltatások 
megrendelésére és használatára, valamint a Porsche Termékek 
megvásárlására és esetleges használatára. A Porsche Smart Mobility 
számos különböző szolgáltatást és terméket kínál. Egyes esetekben 
ezekre további feltételek vonatkozhatnak. 
 
1. Porsche ID szerződés 
 
1.1. A Szolgáltatások és a kiválasztott Porsche Termékek 

Felhasználónak történő nyújtása érdekében egy Porsche ID 
szerződés megkötése szükséges a Felhasználó és a Porsche Smart 
Mobility között. A Porsche ID szerződés a következő módon 
kerülhet megkötésre: (a) a jármű megvásárlásával összefüggésben 
a jelen ÁSZF-et magába foglaló külön jármű-adásvételi szerződés 
megkötése útján, (b) a Portálon való regisztrációkor való 
elfogadással, vagy (c) egy vagy több Porsche Connect Szolgáltatás 
Store-ban történő megrendelésével egyidejűleg történő elfogadás 
útján, és az mint a Szolgáltatások nyújtását, használatát és 
megrendelését szabályozó keretszerződés jön létre. A Porsche ID 
szerződés önmagában (Porsche Connect Szolgáltatás 
megrendelése vagy Porsche Termék megvásárlása hiányában) nem 
ró a Felhasználóra semmilyen vételi kötelezettséget és/vagy fizetési 
kötelezettséget. 

 
1.2. A Porsche ID szerződés tartalmát a jelen ÁSZF határozza meg, 

annak a Porsche ID szerződés megkötésének időpontjában hatályos 
állapotának megfelelően. Amennyiben a Porsche ID szerződés 
megkötését követően a Porsche Smart Mobility a jelen ÁSZF-et 
módosítja, úgy a módosítások a Felhasználó által történő elfogadás 
útján válnak hatályossá. 

 
1.3. A Felhasználó köteles (a) a Portálon történő regisztráció során a 

személyére vonatkozóan pontos és valóságnak megfelelő adatokat 
szolgáltatni, és (b) az adatok változása esetén azokat a Portálon 
keresztül késedelem nélkül helyesbíteni, amennyiben az adatok a 
Porsche ID szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezen kötelezően 
szolgáltatandó adatok ilyen jellege a Portálon és a Store-ban 
jelzésre kerül. 

 
2. Elsődleges és másodlagos felhasználók, érdekelt személyek 

 

2.1. Elsődleges felhasználó a Connect-kompatibilis jármű (azaz olyan 

Porsche, amelyekben a Porsche Connect Szolgáltatások elérhetőek) 
azon Felhasználója, aki (a) a jármű tulajdonosa, (b) a jármű 
üzembentartója, és/vagy (c) olyan felhasználói csoport tagja, 
amelyek részére az elsődleges felhasználói státuszt a Porsche 
Connect kifejezetten engedélyezte (különösen bérlők, vagy céges 
autóval rendelkező munkavállalók). A Connect-kompatibilis járműnek 
kizárólag egy elsődleges felhasználója lehet. Az elsődleges 
felhasználó részére a Portál, a Store és a megrendelt Porsche 
Connect Szolgáltatások valamennyi funkciója elérhető. 

 
2.2. Másodlagos felhasználó a Connect-kompatibilis jármű azon 

Felhasználója, aki nem elsődleges felhasználó, de akit másodlagos 
felhasználóként az elsődleges felhasználó engedélyez, és aki 
Porsche ID szerződést kötött. A Portál, a Store és a megrendelt 
Porsche Connect Szolgáltatások elérhető funkcióinak köre az 
elsődleges felhasználó és/vagy a rendszer által engedélyezett 
jogosultság terjedelmétől függ. 

 
2.3. Érdekelt személy az olyan Felhasználó, aki sem elsődleges, sem 

másodlagos felhasználója egy Connect-kompatibilis járműnek 
(különösen egy Connect-kompatibilis jármű potenciális vásárlója). 
Adott esetben a Portál funkcióinak limitált köre érhető el az érdekelt 
személy számára (például azonban a Porsche Connect 
Szolgáltatások megrendelése és beállítása nem lehetséges). 

 
3. A Porsche Connect Szolgáltatások megrendelése 
 
3.1. A jelen ÁSZF-el valamint az esetleges további alkalmazandó 

feltételekkel összhangban a Store-on keresztül egy vagy több 
Porsche Connect Szolgáltatás is megrendelhető különállóan egy 
olyan Connect-kompatibilis jármű vonatkozásában, amelyre a 
Portálon a Jármű Kapcsolat (lásd 3.4 pont) beállításra került. 
Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései az esetleges további 
felhasználási feltételek rendelkezéseitől eltérnek, úgy a további 
felhasználási feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
3.2. A Porsche Connect Szolgáltatások elérhetősége, leírása, tartama és 

ára a Store-ban meghatározásra kerül, és azt a további felhasználási 
feltételek tovább részletezhetik. A Porsche Connect Szolgáltatások 
elérhetősége az érintett jármű felszereltségétől függ. 

 
3.3. Az Elsődleges felhasználó által megrendelt Porsche Connect 

Szolgáltatások adott járműhöz kötöttek, és azokat nem lehet más 
Connect-kompatibilis járműbe átvinni vagy azokat másik Connect-
kompatibilis járműben használni. Ez abban az esetben is irányadó, 
ha a Connect-kompatibilis jármű elsődleges felhasználója 
egyidejűleg más Connect-kompatibilis jármű elsődleges 
felhasználója is. 

 



 

 
Page 2 of 8 

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 

– Hungary – HU / EN – Version 1.1 
 

3.4. A Felhasználók a Portálon megtekinthetik, hogy járművei 
kapcsolódnak-e, és amennyiben igen, akkor melyik a Porsche ID 
szerződésükhöz (a továbbiakban: Jármű Kapcsolat), és hogy mely 

Jármű Kapcsolat vonatkozásában minősülnek Elsődleges vagy 
Másodlagos felhasználónak. Amennyiben egy Jármű Kapcsolat a 
Portálon egy Elsődleges felhasználónak nem jelenik meg, úgy az 
Elsődleges felhasználó a Portálon vagy a Porsche Centeren 
keresztül kérheti a Jármű Kapcsolat Portálon történő beállítását. A 
Jármű Kapcsolat beállítását a Porsche Smart Mobility további 
bizonyítékok rendelkezésre bocsátásától, illetve használt jármű 
esetében az előző Elsődleges felhasználó Jármű Kapcsolatának a 
6.1 (1) pontban meghatározottak szerint történő törlésétől teheti 
függővé. 

 
4. A Szolgáltatások használata 
 
4.1. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatásokat jogellenes célokra 

használni, és a Felhasználó ezt harmadik személyeknek sem 
engedélyezheti. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások 
használata során rendelkezésére bocsátott adatokat és 
információkat üzleti célokból kezelni, vagy az ilyen adatokat vagy 
információkat üzleti célokból harmadik személyek rendelkezésére 
bocsátani. 

 
4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával 

összefüggésben bizonyos adatok – potenciálisan személyes adatok 
is – gyűjtésre kerülnek a Szolgáltatások Felhasználónak történő 
nyújtása érdekében. A megrendelt Porsche Connect Szolgáltatástól 
függően például a Porsche Connect Szolgáltatás nyújtásához 
szükséges lehet egyes alkatrészek állapotára vagy a környezetre 
vonatkozó adatok gyűjtése és ezen adatok elemzése. A fenti 
célokból az adatok továbbításra kerülhetnek más Porsche 
társaságok és más, a Porsche Smart Mobility vagy más Porsche 
társaság által a jelen célokból megbízott harmadik személyek 
részére. 

 
5. Porsche Termékek megvásárlása 
 
5.1. A jelen ÁSZF-el valamint az esetleges további alkalmazandó 

felhasználási feltételekkel összhangban a Store-on keresztül egy 
vagy több Porsche Termék is megvásárolható különállóan. 
Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései az esetleges további 
felhasználási feltételek rendelkezéseitől eltérnek, úgy a további 
felhasználási feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
5.2. A Porsche Termékek elérhetősége, leírása, (esetenként) időtartama 

és ára a Store-ban meghatározásra kerül, és azt a további 
felhasználási feltételek tovább részletezhetik. 

 
5.3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Porsche Termékek 

megvásárlására további, jelentős feltételek vonatkozhatnak. Ilyen 
esetben a vásárlást megelőzően ezt kifejezetten jelezzük Önnek. 

 
6. A jármű értékesítése és/vagy végleges átruházása; a 

Porsche ID szerződés átruházása 

 
6.1. A Connect-kompatibilis jármű harmadik személy (a továbbiakban: 

Használt Jármű Vásárló) részére történő értékesítése vagy 
végleges átruházása esetén az Elsődleges felhasználó köteles (1) a 
Portálon a Jármű Kapcsolatot törölni, és (2) a Használt Jármű 
Vásárlót a Connect-kompatibilis járműre vonatkozó valamennyi 
fennálló Porsche Connect Szolgáltatásról tájékoztatni. 

 

6.2. A Connect-kompatibilis jármű értékesítése vagy végleges átruházása 
esetén az Elsődleges felhasználó – a 7. pontban meghatározott 
felmondási joga mellett – jogosult (1) valamennyi, a szóban forgó 
járművel kapcsolatos Porsche Connect Szolgáltatást felmondani, és 
(2) amennyiben a Porsche ID szerződéshez más jármű nincs 
kapcsolva, úgy a Porsche ID szerződés egészét 2 hetes felmondási 
idővel a hónap végére felmondani. Amennyiben valamely Porsche 
Connect Szolgáltatás az arra irányadó időtartam lejárata előtt az 
első mondatnak megfelelően felmondásra kerül, úgy a 
szolgáltatásra vonatkozóan kifizetett díj (annak arányos része) nem 
kerül visszatérítésre. A Használt Jármű Vásárló azonban 
használhatja a szolgáltatást a fennmaradó tartamban, amennyiben 
megköti a szükséges Porsche ID szerződést és megrendeli az adott 
Porsche Connect Szolgáltatást. Az elsődleges felhasználó szabadon 
állapodhat meg a Használt Jármű Vásárlóval a Porsche Connect 
Szolgáltatás fennmaradó értékének megfelelő kompenzációja 
vonatkozásában. 

 
6.3. Egy meglévő Felhasználóval fennálló Porsche ID szerződés a 

Porsche Smart Mobility jóváhagyása nélkül harmadik személyre nem 
ruházható át. 

 
7. A Porsche ID szerződés és a Porsche Connect Szolgáltatások 

hatálya és megszüntetése 
 
7.1. Az Elsődleges felhasználó és a Porsche Smart Mobility jogosult az 

ingyenes, meghatározott minimum időtartam nélküli Porsche 
Connect Szolgáltatást (tehát az olyan Porsche Connect 
Szolgáltatást, amelyre vonatkozóan minimum időtartam nem lett 
megállapítva, lásd erről a 7.2 pontot alább), 2 hetes felmondási 
idővel, a hónap végére felmondani. 

 
7.2. Az Elsődleges felhasználó és a Porsche Smart Mobility jogosultak 

felmondani a határozott időtartamra szóló Porsche Connect 
Szolgáltatást (olyan Porsche Connect Szolgáltatást, amely 
határozott idejű, azonban megállapodásnak megfelelően az 
időtartam lejártával automatikusan meghosszabbodik), 2 hetes 
felmondási idővel, a határozott időtartam végére mondható fel, ha 
és amennyiben a szerződés hatálya egyébként automatikusan 
határozatlan idejűre változna. Az adott Porsche Connect 
Szolgáltatás felhasználási feltételei a jelen pontban 
meghatározottaktól eltérő megszüntetési szabályokat állapíthatnak 
meg. 

 
7.3. A Felhasználó és a Porsche Smart Mobility jogosult a Porsche ID 

szerződés egészét bármikor felmondani, amennyiben a Porsche ID 
szerződéshez egy jármű sem kapcsolódik. 

 
7.4. A Felhasználó és a Porsche Smart Mobility jogosult a Porsche ID 

szerződést 2 hetes felmondási idővel a hónap végére felmondani. A 
Porsche Connect Szolgáltatások azonban a jelen ÁSZF 
rendelkezései alapján az azokra irányadó időtartam lejártáig, vagy 
azok 7.1-7.3 pontokban meghatározottak szerint történő 
megszüntetéséig a Felhasználó részére továbbra is nyújtásra 
kerülnek. 

 
7.5. A 6.2 pont, valamint a 7.1-7.4 pontban meghatározottak szerint 

történő felmondás írásban, e-mail-ben vagy a Portálon keresztül 
történhet az alábbiak szerint. 
A 7.2 pont vonatkozásában az „Automatikus meghosszabbodás 
megszüntetése” funkción keresztül. 
A 7.3 pont vonatkozásában a „Fiók törlése” funkción keresztül. 
Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, úgy a felmondást bármely 
más formában is gyakorolhatja, azonban a Felhasználót terheli 
annak bizonyítása, hogy a felmondás gyakorlásra került, ideértve a 
felmondás közlésének időpontját is. 
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7.6. A fenti rendelkezések az azonnali hatályú felmondás jogát nem 
érintik. 

 
8. A fogyasztók elállási joga 

 
Amennyiben Felhasználó a magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. 
§. értelmében fogyasztónak minősül, a Felhasználót a szerződés 
1.1 és 3.1 pontban meghatározottak szerint történő megkötésétől 
számított 14 napon belül megilleti az elállás joga. Ettől eltérő elállási 
jog illetheti meg azokat a Felhasználókat, akik a magyar Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § alapján fogyasztónak minősülnek a 
Porsche Termékek 5.1 pontban meghatározottak szerinti 
megvásárlása vonatkozásában; erre az esetre külön 
rendelkezéseket teszünk elérhetővé. A magyar Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. §. alapján fogyasztónak minősül az a 
természetes személy, aki a szerződést szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köti meg. 
Az ilyen Felhasználót az alábbiakban tájékoztatjuk az őt megillető 
elállási jogáról: 

 

Elállással kapcsolatos információk 

Elállási jog 

Ön 14 napon belül jogosult a jelen szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az 
elállásra rendelkezésre álló határidő a szerződés megkötésének napjától 
számított 14 nap elteltével jár le. Az elállási jogának gyakorlása 
érdekében Ön köteles tájékoztatni minket (Porsche Connect Support - 
Porsche Smart Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - 10591 Berlin, 
Németország, Telefonszám: +36 800 20 289, e-mail cím: 
smartmobility@hu.porsche.com) az elállási szándékáról egy elállását 
egyértelműen kifejező nyilatkozat (pl. postán vagy e-mail-en megküldött 
levél) útján. Ön jogosult a csatolt nyilatkozatmintát is használni, azonban 
ez nem kötelező. Az elállásra nyitva álló határidő megtartása érdekében 
szükséges, hogy az elállási szándékára vonatkozó nyilatkozatát a 
határidő lejárta előtt megküldje. Az elállási jog gyakorlásának bizonyítása 
Önt terheli. 
 

Az elállás joghatásai 

 
Amennyiben Ön a jelen szerződéstől eláll, úgy az Öntől kapott valamennyi 
kifizetést, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek az Ön által választott, az általunk nyújtott 
legkedvezőbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módból származnak) 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállási szándékáról való 
tudomásszerzésünktől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek. A 
visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező 
módon térítjük vissza, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult más fizetési 
mód alkalmazásához, amely esetében azonban Önt semmilyen többletdíj 
nem terhelheti. Amennyiben Ön kérte, hogy a szolgáltatás nyújtását az 
elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőben megkezdjük, úgy Ön 
köteles a szolgáltatásnak az Ön elállásnak időpontjáig bezárólag általunk 
már teljesített mértékének megfelelő díjazást fizetni. 

 

Elállási nyilatkozatminta 

 

(Kérjük, hogy a csak szerződéstől való elállási/felmondási szándék 
esetén töltse ki és juttassa vissza) 
 
– Címzett: Porsche Connect Support - Porsche Smart Mobility GmbH - 

P.O. Box 120144 - 10591 Berlin, Németország, e-mail cím: 
smartmobility@hu.porsche.com 

 
– Alulírott/ak (*) kijelentem/kijelentjük (*), hogy gyakorlom/gyakoroljuk 

(*) elállási/felmondási jogomat/jogunkat (*) az alábbi termék/ek 
adásvételére/az alábbi szolgáltatás nyújtására (*) irányuló szerződés 
tekintetében: 

– Szerződéskötés időpontja (*) /átvétel időpontja (*): 
– Az Ön neve: 

– Az Ön címe: 
– Az Ön aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
– Kelt: 
 ____________________  
(*) Nem szükséges rész törlendő. 

 
9. Hibás teljesítés és szavatossági jogok 

 
9.1. A hibás teljesítésre a jogszabályi feltételek irányadóak. A Porsche 

Smart Mobility hibásan teljesít, ha a Porsche Smart Mobility 
Szolgáltatás vagy a Porsche Smart Mobility Termék a teljesítés 
időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban 
megállapított minőségi követelményeknek. A Porsche Smart Mobility 
a jelen ÁSZF, és az alapjául szolgáló Porsche ID szerződés hatálya 
alatt nyújtott Szolgáltatások vonatkozásában nem köteles 
termékszavatosság biztosítására. 

 
9.2. A jelen 9.2 pontban meghatározottak kizárólag olyan szerződésekre 

alkalmazandóak, melyet fogyasztónak minősülő Felhasználókkal 
kötöttek meg. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó a kötelező 
kellékszavatosság alapján 2 évig gyakorolhatja jogait. A 
kellékszavatosság keretében a Felhasználó az alábbi 
kellékszavatossági jogokat gyakorolhatja a Porsche Smart Mobility-
tel szemben: (i) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a 
választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az - 
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - 
aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy (ii) az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Porsche 
Smart Mobility költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja; 
vagy a (iii) szerződéstől elállhat, ha a Porsche Smart Mobility a 
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének 
megfelelő időn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Felhasználó jogosult 
a választott kellékszavatossági jogról később másikra áttérni, 
azonban az áttéréssel okozott költséget köteles viselni, kivéve, ha 
az áttérésre a Porsche Smart Mobility adott okot, vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. A Felhasználó a hibáról köteles a Porsche 
Smart Mobility-et haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől 
számított két hónapon belül tájékoztatni. A Felhasználó a 
jogszabályban meghatározott kellékszavatossági jogait a szerződés 
teljesítését követő 2 év elteltével nem gyakorolhatja. Ha a 
kellékszavatossági igény a teljesítést követő 6 hónap elteltével kerül 
bejelentésre, a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba a 
teljesítés időpontjában létezett. 

 
9.3. Ha a Porsche Smart Mobility szerződés alapján a Felhasználó 

részére jótállást biztosít, úgy a Felhasználó ugyanazon hiba miatt a 
szavatossági és jótállási jogai közül egyidejűleg csak az egyik jogot 
gyakorolhatja. 

 
10. Felelősség 

 
10.1. A Porsche Smart Mobility nem vállal felelősséget a harmadik 

személyek által a Szolgáltatásokon keresztül rendelkezésre 
bocsátott adatok és információk pontosságáért és 
naprakészségéért. 

 
10.2. Enyhe fokú gondatlanság esetén a Porsche Smart Mobility 

kizárólag a lényeges szerződéses kötelezettségek (legfőbb 
kötelezettségek) megszegéséért felelős; ezért az ilyen, a szerződés 
által a Porsche Smart Mobility-re telepített kötelezettségek, azok 
célkitűzéseire és megfontolásaira, valamint azok teljesítésére 
tekintettel a szerződés megfelelő és gondos teljesítése érdekében 
szükségesnek minősülnek, és ezekre a Felhasználó mindenkor 
alappal hivatkozhat. A jelen felelősség a szerződéskötés 
időpontjában tipikusan előrelátható károkra korlátozódik. 
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10.3. A Porsche Smart Mobility törvényes képviselői, megbízottai és 
munkavállalói enyhe gondatlanságból származó károkért fennálló 
személyes felelőssége a 10.2 pontban meghatározott mértékben 
szintén korlátozásra kerül. 

 
10.4. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásból származó károkért, valamint a 
személyi sérülésért fennálló, illetve a Német Termékfelelősségi 
Törvényben meghatározott felelősségre, valamint bármely más ki 
nem zárható felelősségre. Nem vonatkozik továbbá a 
felelősségkorlátozás azon körben és mértékben, melyekre a 
Porsche Smart Mobility jótállást vállalt. 

 
10.5.  Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, úgy a fentiek szerinti, 

Porsche Connect szerződésszegése esetére vonatkozó 
felelősségkorlátozások a fogyasztó jogait kizáró vagy korlátozó 
körben hatálytalanok.  

 
11. Adatvédelem 

 
11.1. A Felhasználó köteles azon járművek vezetőit, amelyre nézve 

Jármű Kapcsolat van hatályban, a Porsche Smart Mobility 
adatvédelmi tájékoztatójáról, valamint a Porsche Connect 
Szolgáltatások használatával összefüggésben a személyes adataik 
gyűjtésének lehetőségéről tájékoztatni. 

 
11.2. További információk elérhetőek az adatvédelmi tájékoztatóban az 

alábbi oldalon:  

https://connect-store.porsche.com/hu/en/privacy 

 
12. Záró rendelkezések 

 
12.1. Amennyiben a Felhasználó nem fogyasztó, úgy a Felhasználó 

és a Porsche Smart Mobility közötti szerződésekből származó 
valamennyi jogvita eldöntése Stuttgart, Németország  mint 
kizárólagosan kikötött fórum bíróságai joghatósága alá tartozik. 

 
12.2. A jelen szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos 

valamennyi jogvitára a német jog irányadó, ide nem értve az 
Egyesült Nemzetek Egyezményét az Áruk Nemzetközi Adásvételi 
Szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény). A jogválasztás 
szabadságának korlátozására, valamint a Felhasználó, mint 
fogyasztó tartózkodási helyének országában irányadó kötelező 
jogszabályi rendelkezések alkalmazására vonatkozó rendelkezések 
hatályát a jelen rendelkezések nem érintik. Ha a Felhasználó 
fogyasztó, a német jog kikötése nem érinti a fogyasztó jogszabály 
alapján fennálló fogyasztói jogait, amely a fogyasztót a magyar 
polgári jog és fogyasztóvédelmi jog szabályai alapján illetik meg. 

 
12.3. Fogyasztói jogvita esetén Ön jogosult a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testülethez 
fordulni, (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina 
krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-
mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 
(1) 488 21 31); fogyasztói jogviták online rendezésére vonatkozó 
információk a következő oldalon találhatóak meg: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.ho
me.show&lng=HU 

 

12.4. A jelen ÁSZF, és az alapjául szolgáló Porsche ID szerződés  
elektronikus úton kerül megkötésre. Az ÁSZF, és az alapjául 
szolgáló Porsche ID szerződés a Porsche Connect Szolgáltatások 
aktiválása és a Porsche Termékek megvásárlása útján kerül 
megkötésre. A jelen ÁSZF, és az alapjául szolgáló Porsche ID 
szerződés megkötése írásbelinek minősül, és a Felhasználónak 
lehetősége van az ÁSZF, és az alapjául szolgáló Porsche ID 
szerződést az adathordozóján vagy más elektronikus médiumon 
tárolni, ahhoz hozzáférni vagy azt többszörözni. A Porsche Smart 
Mobility biztosítja a kötelező szerződéses jognyilatkozata 
megküldését megelőzően a beviteli hibák javításához szükséges 
technikai lépéseket. Az ÁSZF angol fordítása csak tájékoztató 
jelleggel került elkészítésre és az a nyelvi verzió nem irányadó az 
ÁSZF-re, illetőleg az alapjául szolgáló Porsche ID szerződésre. Az 
ÁSZF, és az alapjául szolgáló Porsche ID szerződés megkötésére 
felkínált nyelv a magyar. 
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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). 
 

4. Use of Services 
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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. 

 
5.2  Insofar a provision of these T&C conflicts with the further terms of 

use, the further terms of use shall prevail. 
 

5.3 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. 
 

5.4 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". 
If the Customer is a consumer, he or she may exercise termination 
in any other form, but the Customer will have the burden of proving 
that termination occurred, including the time of the communication 
of the statement of termination.  
 

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. 8.1. of the 
Hungarian Civil Code (Ptk), 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. 8.1. 
Hungarian Civil Code (Ptk) for the purchase of Porsche Products, 
pursuant to No. 5.1; in such case a specific information will be 
provided. Consumer pursuant to Sec 8.1. of the Hungarian Civil 
Code (Ptk) means every natural person who enters into a legal 
transaction for purposes that 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 - 
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c/o Porsche Smart Mobility GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 
Berlin, phone number: +36 800 20 289, e-mail address: 
smartmobility@hu.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. The 
burden of proof of exercising the right of withdrawal is on you. 
 

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@hu.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 and warranty 

 

9.1 The statutory provisions regarding defects apply. The performance 
by Porsche Smart Mobility is defective, if at the time of the 
performance the Porsche Connect Service or Porsche Product does 
not meet the quality requirements set forth in the contract or by the 
law. Porsche Smart Mobility does not provide any statutory product 
warranty relative to the services subject to these T&C and the 
underlying Porsche ID-Contract. 
 

9.2 This No 9.2 applies only to contracts with Customers who are 
consumers. In the event of a defect, the Customer is entitled to a 
statutory warranty for a period of 2 years. Under the statutory 
warranty, the Customer is entitled to exercise the below warranty 
rights against Porsche Smart Mobility: (i) to request either repair or 
replacement, unless compliance with the chosen warranty right is 

impossible or it results in disproportionate expenses as compared 
to the alternative remedies; or (ii) to request a proportional 
reduction from the price, to repair the defect yourself or to have it 
repaired at Porsche Smart Mobilitys' expense, or (iii) to rescind the 
contract if Porsche Smart Mobility refuses to provide repair or 
replacement or is unable to fulfill that obligation in adequate time, or 
if repair or replacement no longer serves your interest. The 
Customer may switch to another warranty right later, but he or she 
must bear any costs arising out of such change, unless - due to the 
conduct of Porsche Smart Mobility or otherwise - the change was 
necessary. The Customer must inform Porsche Smart Mobility of 
the defect immediately, but no later than 2 months from the 
discovery of the defect. The Customer may not exercise his/her 
statutory warranty rights after 2 years from the performance of the 
agreement. If the statutory warranty claim is made more than 6 
months after the performance of the agreement, the Customer 
must prove that the defect existed at the time of performance. 
 

9.3 If Porsche Smart Mobility provides to the Customer any guarantee 
rights based on a contract, the Customer may only exercise his/her 
warranty/guarantee rights one at a time concerning the same 
defect. 
 

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, culpably caused 
personal injuries nor to any liability under the German Product 
Liability Act 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. 
 

10.5 If the Customer is a consumer, then the limitations of liability set out 
above shall not apply to the extent those limit or restrict the 
consumer's rights in case of the breach of the contract by Porsche 
Smart Mobility. 
 

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. 
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Further information can be found in the privacy policy under  
https://connect-store.porsche.com/hu/en/privacy 
 
 
 
 

12. Final provisions 

 
12.1 To the extent that the Customer is not a consumer, 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. If the Customer is a consumer, the stipulation of 
German law does not affect statutory consumer protection rights 
under Hungarian civil and consumer protection laws. 
 

12.3 In case of consumer disputes, you may have recourse to a 
conciliation panel of the Budapest Chamber of Commerce and 
Industry (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina 
krt. 99. III. em. 310. Postal address: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-
mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telephone: 
06 (1) 488 21 31); regarding the online dispute resolutions for 
consumer disputes, see also the following RLL web page: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.ho
me.show&lng=HU 
 

12.4 This T&C and the underlying Porsche ID-Contract is concluded in 
electronic form. The T&C and the underlying Porsche ID-Contract 
will be concluded upon activation of the Porsche Connect Services 
and purchase of Porsche Products. The T&C and the underlying 
Porsche ID-Contract is considered to be made in writing and the 
Customer will be able to store it and access and reproduce the T&C 
and the underlying Porsche ID-Contract on your data carrier or 
electronic medium. Porsche Smart Mobility provides the technical 
means for identifying and correcting input errors by electronic 
processing before making any legally binding statement. 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. 
The language offered for the conclusion of the T&C and the 
underlying Porsche ID-Contract is Hungarian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 


