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Porsche Smart Mobility GmbH 

 
Regulamin  

My Porsche Portal, Porsche Connect Store oraz Usług Porsche Connect a także Produktów Porsche 
(zwany dalej Regulaminem) 

 
 

Porsche Smart Mobility GmbH, Porscheplatz 1, DE-70435 Stuttgart 
(zwana dalej Porsche Smart Mobility lub My) udostępnia Klientom 

(a) Portal Porsche Connect (zwany dalej Portalem), (b) Porsche 

Connect Store (zwany dalej Sklepem), (c) usługi dla pojazdów, 

szczególnie usługi informacyjne (zwane dalej Usługami Porsche 

Connect) (Portal, Sklep oraz Usługi Porsche Connect zwane będą 

dalej  Usługami) oraz (d) produkty i usługi oferowane potencjalnie w 

przyszłości (zwane dalej Produktami Porsche). 

 
Niniejszy Regulamin obowiązuje wobec osób korzystających z Portalu, 
Sklepu oraz zamawiających i korzystających z Usług Porsche 
Connect, a także wobec zakupu i ewentualnego korzystania z 
Produktów Porsche przez Klientów Porsche Smart Mobility (w 
charakterze użytkownika głównego, użytkownika dodatkowego oraz 
strony zainteresowanej w rozumieniu niniejszego Regulaminu). 
Porsche Smart Mobility oferuje szereg usług i produktów. W 
niektórych przypadkach mogą obowiązywać dodatkowe warunki. 
 

1. Umowa Porsche ID 
 

1.1 W celu świadczenia Usług i dostawy wybranych Produktów Porsche na 
rzecz Klienta wymagane jest zawarcie Umowy Porsche ID pomiędzy 
Klientem a Porsche Smart Mobility. Umowa Porsche ID zawarta 
zostaje (a) w związku z zakupem pojazdu poprzez uwzględnienie 
niniejszego Regulaminu w oddzielnej umowie kupna pojazdu, (b) 
poprzez jej akceptację przy pomocy rejestracji w Portalu lub (c) 
poprzez jej akceptację w momencie zamówienia jednej lub kilku Usług 
Porsche Connect w Sklepie, jako ramowa umowa o świadczenie, 
korzystanie i zamawianie Usług. Umowa Porsche ID, jako taka (tzn. 
bez zamówienia Usług Porsche Connect oraz bez zakupu Produktów 
Porsche) nie nakłada na Klienta obowiązku dokonania zakupu i/lub 
płatności. 
 

1.2 Treść Umowy Porsche ID określa niniejszy Regulamin zawsze w 
najnowszej wersji obowiązującej w momencie zawarcia Umowy 
Porsche ID. Jeżeli Porsche Smart Mobility wprowadzi zmiany w  
niniejszym Regulaminie po zawarciu Umowy Porsche ID, zmiany te 
wejdą w życie w momencie ich akceptacji przez Klienta. 
 

1.3 Klient ma obowiązek (i) w trakcie rejestracji w Portalu dostarczyć 
swoje dane osobowe, które będą poprawne i zgodne z prawdą oraz 
(b) w przypadku jakichkolwiek zmian takich danych – poprawić takie 
dane w Portalu, jeżeli wymagane są one w celu wykonania Umowy 
Porsche ID. Takie obowiązkowe informacje oznaczone są odpowiednio 
w Portalu oraz w Sklepie. 
 

2. Użytkownicy główni i dodatkowi, zainteresowane strony 

 

2.1 Głównym użytkownikiem pojazdu z opcją Connect (tzn. samochód 

Porsche, w którym można korzystać z Usług Porsche Connect) jest 
Klient, który (a) jest właścicielem, (b) posiadaczem pojazdu i/lub (c) 
członkiem grupy użytkowników, której Porsche Connect udzieliła 

pozwolenia na  korzystanie z pojazdu jako użytkownik główny (w 
szczególności leasingobiorcy lub pracownicy, którym przyznano 
samochód służbowy). Pojazd z opcją Connect ma wyłącznie jednego 
użytkownika głównego. W przypadku użytkownika głównego dostępny 
jest pełen zakres funkcji Portalu, Sklepu oraz zamówionych Usług 
Porsche Connect. 
 

2.2 Użytkownik dodatkowy pojazdu z opcją Connect to Klient, który nie 

jest użytkownikiem głównym, ale który uprawniony jest przez 
użytkownika głównego do korzystania z pojazdu jako użytkownik 
dodatkowy i który zawarł Umowę Porsche ID. Zakres dostępnych 
funkcji Portalu, Sklepu oraz zamówionych Usług Porsche Connect 
uzależniony jest od zakresu uprawnień przyznanych użytkownikowi 
dodatkowemu przez użytkownika głównego i/lub przez system.  
 

2.3 Strona zainteresowana to Klient, który nie jest użytkownikiem 
głównym ani użytkownikiem dodatkowym co najmniej jednego pojazdu 
z opcją Connect (w szczególności jest to potencjalny nabywca 
pojazdu z opcją Connect). Stronie zainteresowanej może zostać 
udostępniony jedynie Portal z ograniczonym zakresem funkcji (w 
szczególności nie będzie możliwe zamówienie i skonfigurowanie Usług 
Porsche Connect). 
 

3. Zamawianie Usług Porsche Connect 
 

3.1 Poszczególne Usługi Porsche Connect lub ich zestawy można 
zamawiać osobno dla pojazdów z opcją Connect, dla których w 
Portalu utworzono Link Pojazdu (zob. punkt 3.4) w Sklepie, zgodnie z 
niniejszym Regulaminem i innymi obowiązującymi warunkami 
korzystania. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy 
niniejszym Regulaminem i warunkami korzystania, pierwszeństwo mają 
warunki korzystania. 
 

3.2 Informacje na temat dostępności, opisu, okresu obowiązywania oraz 
cen Usług Porsche Connect opublikowano w Sklepie. Mogą być one 
również zawarte w warunkach korzystania. Dostępność Usług Porsche 
Connect uzależniona jest od wyposażenia danego pojazdu. 
 

3.3 Usługi Porsche Connect zamówione przez danego Użytkownika 
Głównego przypisane są do danego pojazdu i nie można ich przenieść 
na inny pojazd z opcją Connect ani z nich korzystać w innym pojeździe 
z opcją Connect. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku, 
gdy Użytkownik Główny danego pojazdu z opcją Connect jest w tym 
samym czasie Użytkownikiem Głównym innego pojazdu z opcją 
Connect. 
 

3.4 Klienci mogą sprawdzić w Portalu, czy i jakie pojazdy są przypisane 
do ich Umowy Porsche ID (zwanej dalej Linkiem Pojazdu) i dla 

których Linków Pojazdu zostali oni zdefiniowani jako Użytkownicy 
Główni lub Użytkownicy Dodatkowi. Jeżeli dany Link Pojazdu nie 
wyświetli się Użytkownikowi Głównemu w Portalu, Użytkownik Główny 
może zażądać założenia Linku Pojazdu za pośrednictwem Portalu lub 
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Centrum Porsche. Porsche Smart Mobility może uzależnić utworzenie 
danego Linku Pojazdu od przedstawienia odpowiednich dowodów a 
także, w przypadku pojazdów używanych - od usunięcia danego Linku 
Pojazdu przez poprzedniego Głównego Użytkownika zgodnie z 
punktem 6.1(1).  
 

4. Korzystanie z Usług 

 

4.1 Klientowi zabrania się korzystania z Usług w celach niezgodnych z 
prawem oraz zezwalania na takie korzystanie osobom trzecim. Klient 
nie ma prawa do przetwarzania danych i informacji otrzymanych w 
trakcie korzystania z Usług w celach biznesowych ani do ujawniania 
takich danych i informacji osobom trzecim w celach biznesowych. 
 

4.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z Usług 
niektóre dane, w tym potencjalnie także dane osobowe, mogą być 
gromadzone w celu świadczenia takich Usług na rzecz Klienta. Na 
przykład, w zależności od rodzaju zamówionej Usług Porsche 
Connect, może okazać się konieczne podanie danych na temat 
statusu określonych części lub zebranie danych na temat ochrony 
środowiska, a także analiza takich danych. W tym celu dane takie 
mogą być przekazane innym podmiotom Porsche oraz osobom 
trzecim, które zostały w tym celu zaangażowane przez Porsche Smart 
Mobility lub inne podmioty Porsche. 
 

5. Zakup Produktów Porsche 

 

5.1 W Sklepie można nabyć poszczególne Produkty Porsche lub ich 
zestawy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami 
korzystania. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy 
niniejszym Regulaminem i warunkami korzystania, pierwszeństwo mają 
warunki korzystania. 
 

5.2 Informacje na temat dostępności, opisy, oraz (odpowiednio) 
informacje dotyczące okresu obowiązywania oraz cen Produktów 
Porsche Connect zstały opublikowane w Sklepie. Mogą być one 
również zawarte w warunkach korzystania. 
 

5.3 Prosimy pamiętać, że zakup Produktów Porsche może podlegać 
dodatkowym, bardziej obostrzonym warunkom. W takim przypadku 
udzielimy wyraźnych informacji przed dokonaniem zakupu. 
 

6. Sprzedaż i/lub trwałe przeniesienie tytułu własności do 

pojazdu; Przeniesienie Umowy Porsche ID 

 

6.1 W przypadku sprzedaży lub trwałego przeniesienia tytułu własności do 
pojazdu z opcją Connect na rzecz osoby trzeciej (zwanej dalej 
Kupującym Pojazd Używany), Użytkownik Główny ma obowiązek (1) 
usunąć dany Link Pojazdu w Portalu oraz (2) powiadomić Kupującego 
Pojazd Używany o wszelkich istniejących Usługach Porsche Connect 
przypisanych dla danego pojazdu z opcją Connect. 
 

6.2 W przypadku sprzedaży lub trwałego przeniesienia tytułu własności do 
pojazdu z opcją Connect, Użytkownik Główny oprócz unieważnienia 
swoich praw wynikających z punktu 7 (1) może zrezygnować ze 
wszystkich Usług Porsche Connect przypisanych do danego pojazdu 
oraz (2) jeżeli żadne inne pojazdy nie są przypisane do Umowy 
Porsche ID, może również rozwiązać Umowę Porsche ID w całości, za 
2-tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. W 
przypadku rezygnacji z Usługi Porsche Connect przed końcem okresu 
jej świadczenia zgodnie ze zdaniem pierwszym, Porsche Connect 
proporcjonalnie zwróci odpowiednią część płatności odpowiadającej 
pozostałemu okresowi.  
 

6.3 Umowy Porsche ID zawartej z Klientem nie można przenieść na osoby 
trzecie bez zgody Porsche Smart Mobility.  
 

7. Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie Umowy Porsche ID 

oraz Usług Porsche Connect 

 

7.1 Użytkownik Główny oraz Porsche Smart Mobility mogą wypowiedzieć, 
bez dodatkowych opłat, Usługę Porsche Connect bez uzgodnienia 
minimalnego okresu obowiązywania (tzn. w przypadku Usługi Porsche 
Connect, dla której nie uzgodniono minimalnego okresu 
obowiązywania, zob. punkt 7.2 poniżej) z zachowaniem 2-
tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
 

7.2 Użytkownik Główny oraz Porsche Smart Mobility mogą wypowiedzieć 
Usługę Porsche Connect świadczoną przez czas określony (tzn. 
Usługę Porsche Connect dla której uzgodniono czas określony z 
automatycznym przedłużeniem) z zachowaniem 2-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu świadczenia, 
jeżeli w przeciwnym razie zostałaby ona automatycznie przedłużona 
na czas nieokreślony. W przypadku automatycznego przedłużenia, 
punkt 7.1 stosuje się odpowiednio. Warunki korzystania z danej Usługi 
Porsche Connect mogą określać odmienne sposoby rozwiązania. 
 

7.3 Klient i Porsche Smart Mobility mogą wypowiedzieć Umowę Porsche 
ID w całości, w dowolnym czasie, jeżeli do Umowy Porsche ID nie jest 
przypisany żaden pojazd. 
 

7.4 Klient i Porsche Smart Mobility mogą wypowiedzieć Umowę Porsche 
ID z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca. Usługi Porsche Connect będą w każdym razie świadczone 
na rzecz Klienta z zastrzeżeniem mających zastosowanie punktów 
niniejszego Regulaminu do końca danego okresu świadczenia lub ich 
wypowiedzenia zgodnie z punktem 7.1 do 7.3. 
 

7.5 Wypowiedzenie zgodnie z punktem 6.2 jak i z punktem 7.1 do 7.4 
może mieć formę pisemną i może być wysłane pocztą elektroniczną 
lub za pośrednictwem Portalu w następujący sposób: 
W przypadku punktu 7.2 – przy użyciu funkcji „Zakończ automatyczne 
przedłużanie”; 
W przypadku punktu 7.3 – przy użyciu funkcji „Usuń konto”. 
 

7.6 Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawo do rozwiązania z 
ważnych przyczyn. 
 

8. Prawo konsumenta do odstąpienia  

 
Osoby będące konsumentami zgodnie z postanowieniami artykułu 27  
Ustawy o prawach konsumenta, mają prawo odstąpić od umowy w 
ciągu 14 dni od jej zawarcia w przypadku zawarcia umowy zgodnie z 
punktem 1.1 oraz 3.1. W przypadku Konsumentów, którzy są 
konsumentami w rozumieniu artykułu 221 Kodeksu cywilnego  w 
związku z zakupem Produktów Porsche zgodnie z punktem 5.1 może 
obowiązywać inne prawo do odstąpienia. W takim przypadku Klient 
zostanie odpowiednio poinformowany. Zgodnie z artykułem 221 
Kodeksu cywilnego  za konsumenta uważa się osobę fizyczną 
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową. Poniżej przedstawiono 
sposób wykonania prawa do odstąpienia przez Konsumenta: 
 

Instrukcje dotyczące odstąpienia 

 

Prawo do odstąpienia 

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez 
podania przyczyny. Termin ostateczny do odstąpienia upływa po 14 
dniach od momentu podpisania umowy w przypadku Usług oraz w 
przypadku dostawy Produktów Porsche licząc od dnia, w którym 
konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik oraz wskazana 
przez konsumenta, wejdzie w fizyczne posiadanie Produktu Porsche. 
W celu wykonania prawa do odstąpienia klient musi powiadomić nas 
(Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility GmbH - P.O. 
Box 120144 - DE-10591 Berlin, tel.: 00800 3211425, adres e-mail: 
smartmobility@pl.porsche.com) o swojej decyzji w sprawie 
odstąpienia od niniejszej umowy w sposób jednoznaczny (np. w formie 
pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może, ale 
nie ma obowiązku, skorzystać z załączonego formularza odstąpienia 
od umowy. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłać 
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powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem 
wyznaczonego na to terminu. 
 

Skutki odstąpienia 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Klientowi 
wszystkie otrzymane od niego płatności, obejmujące koszty dostawy 
(z wyjątkiem kosztów dodatkowych, w przypadku gdy Klient wybrał 
rodzaj dostawy inny, aniżeli najtańsza standardowa dostawa 
oferowana przez nas) niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w ciągu 
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o decyzji Klienta o 
odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu takiego dokonamy przy 
pomocy tej samej formy płatności, z jakiej Klient skorzystał realizując 
transakcję chyba, że Klient wyrazi zgodę na inną formę płatności; w 
jakimkolwiek wypadku żadne opłaty z tytułu takiego zwrotu nie będą 
obciążać Klienta. Jeżeli Klient zleci rozpoczęcie świadczenia usług w 
okresie odstąpienia, Klient będzie mieć obowiązek zapłacić nam za 
usługi świadczone przez nas do momentu powiadomienia nas o 
odstąpieniu od niniejszej umowy przez Klienta, proporcjonalnie do 
pełnego okresu obowiązywania umowy. 

 

Formularz odstąpienia 

 
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci 
odstąpienia od umowy) 
 
– Do: Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility 

GmbH - P.O.Box 120144 - DE-10591 Berlin, adres e-mail: 
smartmobility@pl.porsche.com: 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym 
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*)/o 
świadczenie następującej usługi(*): 

– Data złożenia zamówienia (*)/odbioru(*): 
– Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów): 
– Adres konsumenta (konsumentów): 
– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko, jeśli formularz jest 

przesłany w wersji papierowej): 
– Data: 
__________ 

(*) Niepotrzebne skreślić 
 

9. Prawa wynikające z wad 

 

Zastosowanie mają ustawowe przepisy dotyczące wad. 
 

10. Odpowiedzialność 
 

10.1 Porsche Smart Mobility nie ponosi odpowiedzialności za poprawność 
czy ważność danych i informacji dostarczanych przez osoby trzecie 
za pośrednictwem Usług, chyba że szkoda wynikła z winy Porsche 
Smart Mobility. 
 
 
 

11. Ochrona danych 

 
Klient ma obowiązek poinformować kierowców pojazdu, dla którego 
utworzono Link Pojazdu, o polityce prywatności Porsche Smart 
Mobility oraz o tym, że podczas korzystania z Usług Porsche Connect 
mogą być zbierane ich dane osobowe. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności  
https://connect-store.porsche.com/pl/pl/privacy 
 

12. Postanowienia końcowe 

 
12.1 Jeżeli Klient jest detalistą, osobą prawną lub funduszem 

inwestycyjnym (Sondervermögen) zgodnie z prawem publicznym, 
wszelkie spory wynikające z porozumień umownych pomiędzy 
Klientem i Porsche Smart Mobility rozstrzygane będą w Sztutgardzie, 
Niemcy. 
 

12.2 Informacje na temat rozstrzygania sporów konsumenckich w trybie 
online lub innych opcji rozstrzygania sporów konsumenckich można 
znaleźć tutaj: 
https://connect-store.porsche.com/pl/pl/impressum/t/about 

  

 


