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PORSCHE SMART MOBILITY GmbH 

 
Avtalevilkår 

for My Porsche Portal, Porsche Connect Store og Porsche Connect Services samt Porsche Products 
(heretter kalt Vilkår) 

 
 

Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, DE-70435 Stuttgart 
(heretter kalt Porsche Smart Mobility eller Vi) gir Kundene (a) My 

Porsche Portal (heretter omtalt som Portal), (b) Porsche Connect 

Store (heretter kalt Store), (c) kjøretøyrelaterte tjenester, spesielt 

informasjonstjenester (heretter kalt Porsche Connect Tjenester) 

(Portalen, Store og Porsche Connect Tjenester heretter sammen 
referert til som Tjenester) og (d) mulige ytterligere produkter og 
tjenester (heretter kalt Porsche Produkter).  
 
Disse Vilkår gjelder for din bruk av Portalen, Store, bestilling og bruk 
av Porsche Connect Tjenester samt kjøp og mulig bruk av Porsche 
produkter som kunde av Porsche Smart Mobility (dvs. en ansvarlig 
bruker, sekundærbruker og interessent innenfor rammen av disse 
Vilkår). Porsche Smart Mobility tilbyr et utvalg av ulike tjenester og 
produkter. For slike kan ytterligere vilkår gjelde i visse tilfeller.  
 

1. Porsche ID-kontrakt 

 
1.1 For å gi Kunden tjenester og utvalgte Porsche Produkter, er inngåelse 

av en Porsche ID-kontrakt mellom Kunden og Porsche Smart Mobility 
nødvendig. Porsche ID-Kontrakt er inngått (a) i forbindelse med kjøp av 
kjøretøy ved å innlemme disse Vilkår i en separat kjøpsavtale, (b) 
aksept gjennom registrering via Portalen eller (c) aksept på 
tidspunktet for bestilling av én eller flere Porsche Connect Tjenester i 
Store som en rammeavtale for levering, bruk og bestilling av 
tjenester. Porsche ID-Kontrakten alene (dvs. uten bestilling av Porsche 
Connect Tjenester eller kjøp av Porsche Produkter) pålegger ikke 
Kunden plikt for kjøp og/eller betalingsforpliktelser. 
 

1.2 Innholdet i Porsche ID-Kontrakten bestemmes av disse Vilkår, i hvert 
enkelt tilfelle etter siste versjon på tidspunktet for inngåelse av 
Porsche ID-Kontrakten. Hvis Porsche Smart Mobility endrer disse 
Vilkår etter inngåelsen av en Porsche ID-Kontrakt, vil endringene gjelde 
fra og med aksept av Kunden.  
 

1.3 Kunden plikter (a) å gi nøyaktig og sannferdig informasjon om sin 
person på tidspunktet for registrering i Portalen og (b) i tilfelle 
endringer gjøre de nødvendige endringer i Portalen uten ugrunnet 
opphold dersom slik informasjon er obligatorisk for utførelsen av 
Porsche ID-kontrakten. Slik obligatorisk informasjon er merket når det 
kreves i Portalen og Store. 
 

2. Primær- og sekundærbrukere, interessent 

 

2.1 Primærbrukere i forbindelse med et Connect-kjøretøy (dvs. en 

Porsche der Porsche Connect Tjenester kan bli benyttet) er den 
kunden som (a) eier, (b) bruker av bilen og/eller (c) et medlem av en 
brukergruppe som er uttrykkelig tillatt av Porsche Connect som 
primærbruker (særlig leietakere eller ansatte som tilbys firmabil). Et 
Connect-able kjøretøy har bare én primærbruker. For en primærbruker 
er det fullstendige omfanget av funksjonene i Portalen, Store og de 
bestilte Porsche Connect Tjenestene tilgjengelig.  

 
2.2 Sekundærbruker i forhold til et Connect-kjøretøy er en Kunde, som 

ikke er en primærbruker, men som er autorisert som en 
sekundærbruker av primærbrukeren og som har inngått en Porsche 
ID-Kontrakt. Omfanget av funksjonene i Portalen, Store og de bestilte 
Porsche Connect Tjenestene, avhenger av omfanget av rettigheter gitt 
av primærbrukeren og/eller systemet til den sekundære brukeren.  
 

2.3 En Interessent er en kunde som verken er primær- eller 

sekundærbruker i forhold til minst ett Connect-kjøretøy (spesielt en 
potensiell kjøper av et Connect- kjøretøy). Det blir gitt begrenset 
tilgang, om noen i det hele tatt, til Portalen med begrenset omfang av 
funksjoner til en interesserte (særlig bestilling og konfigurasjonen av 
Porsche Connect Tjenester er ikke mulig).  
 

3. Bestilling av Porsche Connect Tjenester 
 

3.1 Individuelle eller flere Porsche Connect Tjenester kan reserveres 
separat for Connect-kjøretøy der Vehicle Link finnes i Portalen (se 
punkt 3.4) i Store i samsvar med disse Vilkår og eventuelle ytterligere 
gjeldende vilkår for bruk. Dersom en bestemmelse i disse Vilkår 
kommer i konflikt med VB, skal vilkårene i VB ha forrang.  
 

3.2 Tilgjengelighet, beskrivelse, løpetid og priser for Porsche Connect 
Tjenestene er beskrevet nærmere i Store og kan være angitt 
nærmere i Vilkår for bruk. Tilgjengeligheten av Porsche Connect 
Tjenester avhenger av utstyret i de respektive kjøretøyene.  
 

3.3 Porsche Connect Tjenester bestilt av primærbrukeren er bundet til 
kjøretøyet og kan ikke overføres til et annen Connect-kjøretøy eller 
brukes i et annet Connect-kjøretøy. Dette gjelder også dersom 
primærbrukeren til det respektive Connect- kjøretøyet samtidig er 
primærbruker av et annet Connect-kjøretøy.  
 

3.4 Kundene kan se i Portalen om og i tilfelle hvilke kjøretøy som er 
knyttet til sin Porsche ID-Kontrakt (heretter kalt Vehicle Link) og for 
hvilke Vehicle Link de er definert som primær- eller sekundærbrukere 
for. Hvis en Vehicle Link ikke vises til en primærbruker i Portalen, kan 
primærbrukeren be om oppsett av det aktuelle kjøretøyet i Portalen 
eller gjennom et Porsche Center. Oppsettet av Vehicle Link kan gjøres 
betinget av Porsche Smart Mobility mot at det fremlegges bevis. I 
tilfelle av et brukt kjøretøy kan det stilles krav om sletting av Vehicle 
Linken til den forrige primærbrukeren i henhold til nr. 6.1 (1 ). 
 

4. Bruk av Tjenester 

 

4.1 Kunden kan ikke bruke Tjenesten til ulovlige formål, og kan heller ikke 
tillate tredjeparter å gjøre dette. Kunden har ikke rett til å behandle 
data og informasjon som er mottatt gjennom bruk av Tjenesten, for 
forretningsformål eller å informere om slike data og informasjon til 
noen tredjepart for forretningsformål.  
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4.2 Kunden erkjenner at i forbindelse med bruk av Tjenesten, vil visse data 
- potensielt også personopplysninger – bli samlet inn for å levere 
Tjenesten til Kunden. Det kan for eksempel være nødvendig, avhengig 
av den bestilte Porsche Connect Service, for bestemmelsene i 
Porsche Connect Service å samle status for visse deler eller å 
innhente data om miljøet og å analysere slike data. For disse formål, 
kan slike data også overføres til andre Porsche foretak og andre 
tredjeparter som er engasjert av Porsche Smart Mobility eller andre 
Porsche enheter i denne sammenheng. 
 

5. Kjøp av Porsche Produkter 

 

5.1 Individuelle eller flere Porsche Produkt kan kjøpes separat i Store i 
samsvar med disse Vilkår og ytterligere Vilkår for bruk. I den grad en 
bestemmelse i disse Vilkår er i motstrid med Vilkår for bruk, skal 
Vilkår for bruk gjelde.  
 

5.2 Tilgjengelighet, beskrivelse, (som tilfellet kan være) vilkår og pris på 
Porsche Produkt er detaljert i Store og kan være spesifisert i Vilkår for 
bruk.    
 

5.3 Vær oppmerksom på at kjøp av Porsche Produkt kan være underlagt 
andre og mer omfattende forhold. I den grad dette er tilfellet, vil vi 
uttrykkelig angi dette før kjøp.  
 

 

6. Salg og/eller permanent overdragelse av kjøretøyet; 

Overdragelse av Porsche ID-Kontrakt 

 

6.1 Ved salg eller permanent overdragelse av et Connect-kjøretøy til en 
tredjepart (heretter kalt bruktbilkjøperen) må primærbrukeren (1) 
slette Vehicle-Linken i Portalen og (2) informere bruktbilkjøperen om 
eventuelle eksisterende Porsche Connect Tjenester for det respektive 
Connect-kjøretøyet. 
 

6.2 Ved salg eller permanent overføring av et Connect-kjøretøy, er 
primærbrukeren - i tillegg til hans/hennes oppsigelse av rettigheter 
etter punkt 7 - (1) å avslutte alle Porsche Connect Tjenester 
vedrørende det aktuelle kjøretøy og (2) i tilfeller der kjøretøyet ikke 
lenger er knyttet til Porsche ID-kontrakt, avslutte Porsche ID-kontrakt i 
sin helhet med en 2 ukers varsel ved slutten av måneden. Så lenge en 
Porsche Connect Tjeneste avsluttes før utløpet av sin periode, i 
overensstemmelse med første setning, blir det ingen refusjon (ikke 
engang forholdsmessig) av den respektive betalingen. 
Bruktbilkjøperen kan imidlertid gjøre bruk av gjenværende løpetid hvis 
han/hun inngår en Porsche ID-kontrakt og bestiller Porsche Connect 
Tjenesten. Primærbrukeren står fritt til å inngå en avtale med 
bruktbilkjøperen med hensyn til en mulig erstatning av den 
gjenværende verdien av Porsche Connect Tjenesten. 

 
6.3 Overføring av en eksisterende Porsche ID-kontrakt med en Kunde kan 

ikke overføres til en tredjepart uten godkjenning fra Porsche Smart 
Mobility.  
 

7. Varighet og oppsigelse av Porsche ID-kontrakt og Porsche 

Connect Tjenesten 

 
7.1 Primærbrukeren og Porsche Smart Mobility kan si opp en gratis 

Porsche Connect Tjeneste uten en avtalt minimumsperiode (det er en 
Porsche Connect Tjeneste uten avtalt minimumsperiode, jf. punkt 7.2 
nedenfor) med 2 ukers varsel mot slutten av måneden.  
 

7.2 Primærbrukeren og Porsche Smart Mobility kan si opp en tidsbestemt 
Porsche Connect Tjeneste (dvs. en tidsbestemt Porsche Connect 
Tjeneste med en avtalt automatisk forlengelse av vilkårene) med 2 
ukers varsel mot slutten av perioden, hvis ikke annet er avtalt vil 
perioden bli forlenget automatisk. Vilkårene for bruk av den enkelte 
Porsche Connect Tjeneste kan gi anvisning på avvikende 
termineringsbestemmelser. 

 

7.3 Kunden og Porsche Smart Mobility kan til enhver tid avslutte Porsche 
ID-kontrakt i sin helhet, i tilfelle ingen kjøretøy er knyttet til Porsche ID-
kontrakten.  
 

7.4 Kunden og Porsche Smart Mobility kan avslutte en Porsche ID-kontrakt 
med 2 ukers varsel mot slutten av måneden. Porsche Connect 
Tjenester vil bli ytet til Kunden i henhold til de enkelte gjeldende 
punktene i disse Vilkår fram til slutten av den enkelte perioden eller 
deres oppsigelse etter punkt 7.1 til 7.3. 

 
7.5 Opphør i henhold til punkt 6.2 samt 7.1 til 7.4 kan gjøres skriftlig, via 

e-post eller via Portalen som følger.  
Når det gjelder punkt 7.2 via funksjonen "Opphør av Automatisk 
Forlengelse";  
Når det gjelder punkt 7.3 via funksjonen "Slette Konto".  
 

7.6 Hevingsretten forblir upåvirket av ovennevnte bestemmelser.  
 

8. Angrerett for forbrukere 

 
Hvis Kunden er en forbruker ifølge den norske angrerettloven § 5a), 
kan han/hun ha angrerett for en periode på 14 dager ved inngåelse av 
en kontrakt i henhold til punkt 1.1 og 3.1. Forbruker er i følge 
angrerettloven § 5a) enhver fysisk person som ikke hovedsakelig 
handler som ledd i næringsvirksomhet. I det følgende gis forbrukeren 
opplysninger om hans/hennes angrerett: 
 

Retningslinjer for Angreretten 

 

Angrerett 

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen innen 14 dager uten å 
måtte oppgi noen begrunnelse for dette. Angrerettsfristen utløper 
etter 14 dager regnet fra den dag avtalen ble inngått. For å benytte 
angreretten må du informere oss (Porche Connect Support – c/o 
Porche Connect GmbH – P.O. Box 120144 – DE-10591 Berlin, 
telefonnummer: 80069857, e-postadresse: 
smartmobility@no.porsche.com) om at du ønsker å trekke deg fra 
denne avtalen ved en utvetydig erklæring (for eksempel et brev sendt i 
posten eller pr. e-post). Du kan bruke vedlagte standard 
angrerettskjema, men det er ikke påkrevet. For å overholde 
angrerettsfristen er det tilstrekkelig at du sender erklæringen om å 
benytte angreretten før angrerettsfristen har utløpt. 
 

Virkninger av at angreretten benyttes 

Dersom du trekker deg fra avtalen refunderer vi samtlige innbetalinger 
vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader (med unntak av 
tilleggskostnader dersom ditt valg av leveringsmåte ikke var av den 
rimeligste typen som ble tilbudt av oss som standard leveringsmåte). 
Slik refusjon skjer uten ugrunnet opphold og senest 14 dager regnet 
fra den dag vi ble informert om din beslutning om å benytte 
angreretten. Vi vil gjennomføre slik refusjon ved bruk av samme 
betalingsmåte som du brukte for din innbetaling, med mindre du 
uttrykkelig har samtykket til annet. Du vil under enhver omstendighet 
ikke bli påført utgifter som følge av slik refusjon. Hvis du ba oss om å 
påbegynne ytelsen av tjenestene mens angrerettsfristen løp skal du 
betale til oss et beløp for det som er ytet deg frem til du erklærte 
ovenfor oss at du trakk deg fra avtalen, som beregnes 
forholdsmessig i lys av hvor stor del av den totale kontrakten som ble 
oppfylt. 

 

 

Angrerettskjema 

(Fyll ut og returner dette skjemaet kun dersom du ønsker å trekke deg 
fra avtalen) 
 
– Til Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility GmbH 

- P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlin, e-postadresse: 
smartmobility@no.porsche.com: 



 

 
Page 3 of 3 

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 

– Norway – NO – Version 1.1 

– Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår 
avtale om kjøp av følgende tjenester (spesifiser på linjene 
nedenfor):_________________________________ 

– Avtalen ble inngått den (dato):_____________________ 
– Forbrukeren/forbrukernes navn:_____________________ 
– Forbrukeren/forbrukernes adresse:___________________ 
– Signatur (kun hvis dette skjemaet leveres i 

papirform):_________________________ 
– Dato:_______________________ 

 

9. Rettigheter ved mangler 

 

Lovens bestemmelser om mangler gjelder.  
 

10. Ansvar 
 

10.1 Porsche Smart Mobility påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller 
aktualiteten av data og informasjon gitt via Tjenestene fra tredjeparter.  
 

10.2 Ved uaktsomhet er Porsche Smart Mobility kun ansvarlig for brudd på 
vesentlige kontraktsforpliktelser; dvs. slike forpliktelser som 
kontrakten anses å pålegge Porsche Smart Mobility i henhold til sine 
mål og formål, eller hvis oppfyllelsen av anses å være nødvendig for 
gjennomføring av kontrakten, og kan med god grunn være til å stole 
på permanent av Kunden. Ansvaret er begrenset til skader som var 
forutsigbare på tidspunktet for avtaleinngåelsen. 

 
10.3 Det personlige ansvaret til lovbestemte representanter, agenter og 

ansatte i Porsche Smart Mobility for skader forårsaket av uaktsomhet 
er begrenset til det omfang som er angitt i punkt 10.2. 

 
10.4 Ansvarsbegrensningen som beskrevet ovenfor gjelder ikke for skader 

forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet, eller 
uaktsomhetsansvar som forårsaker personskader, eller for ansvar 
under den norske produktansvarsloven eller andre tilfeller av 
ufravikelig lovpålagt ansvar. Videre skal det ikke gjelde i den grad 
Porsche Smart Mobility har ytet en garanti. 

 
11. Personvern 

For førere av et kjøretøy der Vehicle Link er installert, er Kunden 
forpliktet til å informere om Porsche Smart Mobilitys retningslinjer for 
personvern og muligheten for innhenting av personopplysninger ved 
bruk av Porsche Connect Services. 
 
Ytterligere informasjon finner du i personvernerklæringen under 
https://connect-store.porsche.com/no/no/privacy 
 

12. Avsluttende bestemmelser 

 
12.1 I den grad Kunden ikke er forbruker, er Oslo, Norge, det eksklusive 

verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med de avtaler som 
inngått mellom Kunden og Porsche Smart Mobility. 

 
12.2 For alle tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, gjelder 

norsk rett, med unntak for bestemmelser i norsk rett som 
gjennomfører FN’s konvensjon om løsørekjøp (CISG). De 
lovbestemmelser som begrenser adgangen til lovvalg og ufravikelige 
lovbestemmelser i landet der Kunden som forbruker har sitt bosted, 
anses ikke fraveket. 
 
 

12.3 Informasjon om nettbasert tvisteløsning for forbrukertvister eller om 
alternativ tvisteløsning for forbrukertvister finner du her: 
https://connect-store.porsche.com/no/no/impressum/t/about  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


