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Såfremt oplysninger i teksten henviser til den maskuline form, så er dette ikke ment kønsspecifikt, men 

kun for at gøre teksten nemmere at læse.  

 

Webasto Connect 

Generelle handelsvilkår 

Version november 2019 

 

1. Gyldighedsområde 

1.1. Webasto Connect-programmet („Webasto Connect“) er en service fra Webasto Thermo 

& Comfort SE („Webasto“). De serviceydelser, der leveres af Webasto Connect til deres 

slutkunder („Kunde“), er udelukkende underlagt disse Generelle vilkår og betingelser („Vilkår 

og betingelser“). Afvigelser fra disse vilkår og betingelser er kun gyldig med udtrykkeligt 

skriftligt samtykke fra Webastos side. Nærmere oplysninger om Webasto Connect findes på 

www.webasto-connect.com („Website“). 

1.2. Kunden skal acceptere disse betingelser inden for rammerne af aktivering af Webasto 

Connect-serviceydelser (f.eks. i den mobile app). 

2. Aftalens parter 

2.1. Kundens aftalepartner ved brugen af Webasto Connect-serviceydelser er 

Webasto Thermo & Comfort SE 

Friedrichshafener Str. 9 

82205 Gilching 

Germany 

Postfach 1410, 82199 Gilching, Tyskland 

Tlf.: +49 (89) 8 57 94-0 

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48 

E-mail: info@webasto.com 

www.webasto-connect.com 

3. Tjenesteydelsernes tilvejebringelse og funktioner inden for Webasto Connects 

rammer 

3.1 Webasto Connect stilles til rådighed for Webasto-kerneprodukter, som varmeenheder, 

klimaanlæg og andre produkter, der er del af Webastos forretningsområde, („Produkter“). 

Kunderne kan købe produkterne direkte hos den autoriserede Webasto-forhandler og få dem 

installeret. Til brugen af Webasto Connect service skal kunden få indbygget en såkaldt 

ThermoConnect styreenhed („Styreenhed“). Aftalen om køb og montering af produkterne og 

styreenheden indgås direkte med den autoriserede Webasto-forhandler. 

3.2 Webasto Connect er herved specielt begrænset til Webasto-produkter, der kan erhverves 

eller er erhvervet hos en autoriseret Webasto-forhandler og som denne monterer eller har 

monteret. Webasto Connect gælder kun det pågældende produkt, kunden har erhvervet og 

kan ikke overføres og anvendes til andet udstyr, inklusive tilsvarende produkter fra andre 

kunder. Brugen af Webasto Connect service er kun mulig ved samtidig montering af 

styreenheden (se nr. 3.1). 

http://www.webasto-connect.com/
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3.3 Webasto Connect omfatter følgende funktioner („Tjenester“): 

a) Betjening af parkeringsvarme, uafhængigt af afstand til køretøjet (aktivering og 

deaktivering af varmeren; tidsstyret opvarmning; individuel programmering af 

varmeprocesser; valg mellem opvarmning og ventilering). 

b) Lokaliseringsservice (integreret GPS-funktion; viser hvor din bil befinder sig og hvordan 

du finder derhen, opretter forbindelse til din kort-app eller Google Maps).  

c) Geofencing-funktion (meddelelse, når dit køretøj forlader et fastlagt geografisk område); 

positionsrelaterede hændelser (forbindelse af Webasto Connect med dit Smart Home-

system; udsendelse af signaler, når køretøjet forlader det fastlagte område eller ankommer 

i det igen). 

d) Monitorerings-funktion (aktivering af flere enheder i forskellige køretøjer; visning af 

temperatur for kabinen; aflæsning af batterispændingen).  

e) I nogle lande tilbydes en såkaldt elektronisk logbog, der kan bestilles separat. 

f) Oplysninger om de yderligere serviceydelser kan ses via websitet.  

3.4 Serviceydelserne, som Webasto Connect udbyder, stilles til rådighed af Webasto, der 

understøttes af eksterne serviceleverandører („Serviceyder“). Aftalen indgås dog i alle tilfælde 

kun mellem Webasto og kunden. Serviceydernes egne betingelser gælder ikke over for 

kunden. Serviceyderne tilvejebringer blandt andet følgende serviceydelser for kunden efter 

ordre fra Webasto: 

a) Udvikling og tilvejebringelse af serviceydelser for Webasto Connect; 

b) Opretholdelse af tjenesteydelser, der er forbundet med Webasto Connect: 

c) Kundeservice (second-level-support). 

3.5. Kunden kan benytte Webasto Connect serviceydelserne ved at downloade Webasto 

Connect-app'en („App“) eller, såfremt han har oprettet en tilsvarende konto, via websitet 

my.webasto-connect.com. For at kunne gøre brug af disse tjenester, skal kunden acceptere 

vores betingelser samt behandlingen af sine data iht. erklæring vedrørende databeskyttelse 

og videregivelse af data med det formål at stille Webasto Connect-tjenester til rådighed. 

3.6 Webasto Connect og de tilknyttede serviceydelser er valgfrit tilbehør til det pågældende 

produkt og er ikke absolut nødvendig for dets funktion og brug. Kundens rettigheder over for 

den autoriserede Webasto-partner, hvor han oprindeligt har erhvervet Webasto-produktet, 

berøres ikke af de valgmuligheder der stilles til rådighed inden for Webasto Connects rammer. 

Serviceydelserne fra Webasto Connect stilles til rådighed via en trådløs forbindelse til det 

køretøj, hvor produktet anvendes. 

3.7. Webasto Connect-serviceydelserne står til rådighed for kunden i et bestemt tidsrum, 

hvorefter Webasto Connect skal forlænges af kunden, såfremt kunden fortsat vil gøre brug af 

serviceydelserne. (se hertil nr. 4). 

4. Priser og betaling 

4.1. De priser, betalingsbetingelser og mulige ekstragebyrer, der gælder i forbindelse med 

Webasto Connect, findes på websitet. Såfremt ikke andet er angivet, skal alle prisangivelser 

forstås inklusive den gældende momssats. Momssatsen retter sig efter kundens købssted. 

4.2. Webasto Connect-serviceydelser tilbydes kunden ved første gangs brug vederlagsfrit i et 

vist tidsrum. Tidsrummet fremgår af Webasto Connect-websitet.  Denne vederlagsfrie periode 

https://my.webastoconnect.com/
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begynder med aktivering af brugeren på styreenheden og den automatiske forbindelse med 

internettet.  

4.3 Rettidigt inden at prøveperioden udløber, informeres kunden om dette. Kunden skal betale 

for Webasto Connect via websitet Webasto Connect, såfremt de fortsat skal gøre brug af 

service. Betalingen skal ske forud og kan foretages via de betalingsmetoder, der er angivet på 

websitet. Senere prisændringer er underlagt bestemmelserne i afsnit 13 i disse betingelser. 

Ekstra tjenester eller serviceydelser beregnes separat. 

4.4. Når betalingen er godkendt, frigives tjenesterne til fortsat brug. Kunden modtager derefter 

via sin konto på websitet (såfremt det findes) eller via e-mail en faktura med kvittering for 

betalingen.  

4.5 Hvis kunden ikke forlænger abonnementet for tjenesterne inden udløb, forbeholder 

Webasto sig retten at beregne et reaktiveringsgebyr, inden brug af tjenesterne kan fortsættes. 

4.6. Betalingen håndteres af tredje part for Webasto. Vi optræder i den forbindelse som 

ekspedient af betalingen i samarbejde med serviceydere som Paypal eller Stripe. Kundens 

aftalepartner med henblik på Webasto Connect service er og forbliver Webasto, og der indgås 

ingen separat aftale mellem kunden og den pågældende tredje part, evt. skal kunden dog 

acceptere separate betalingsbetingelser fra tredje part for at kunne afslutte 

betalingsprocessen. 

5. Aktivering og brug af Webasto Connect 

5.1. Den trådløse forbindelse til produktet eller til styreenheden oprettes via et eSIM-kort, der 

er integreret i styreenheden. eSIM-kort anvendes udelukkende til dette formål og omfatter 

ingen aftale med en udbyder af mobiltelefoni. Kunden modtager et individuelt ID-nummer 

sammen med Webasto-produktet. Apparat-ID (eller „QR-koden“) anvendes til at forbinde 

app'en med enheden og for at få adgang via my.webasto-connect.com. 

5.2. Tredje personer, som f.eks. kundens familiemedlemmer, kan ligeledes få adgang til 

styreenheden og derved produktet, såfremt disse tredje personer har downloadet app'en til 

deres mobiltelefon og kunden som hovedbruger af tjenesterne har aktiveret denne tredje 

person for adgangen til det pågældene produkt. Kunden kan altid tilbagekalde aktivering af 

kunden.  

5.3. Desuden er det muligt at aktivere flere enheder i forskellige køretøjer via app'en. For at 

tillade tredje personers adgang skal tjenesternes hovedbruger autorisere og aktivere den 

pågældende person aktivt, autorisationen kan altid tilbagekaldes. 

5.4. eSIM-kortet må kun anvendes til brug af Webasto Connect og de tilknyttede 

serviceydelser. Forandring, mangfoldiggørelse, misbrug eller enhver anden ugyldig brug af 

eller interaktion med eSIM-kortet er forbudt. 

5.5. Får kunden kendskab til eller grund til at antage, at tredje personer har fået uautoriseret 

adgang til tjenesterne eller styreenheden, skal kunden omgående informere Webasto via de 

kontaktdata, der er angivet under my-webasto-connect, så eSIM-kortet kan spærres. Webasto 

forbeholder sig retten til at opsige aftalen iht. afsnit 8 i disse handelsvilkår, når kunden ikke 

overholder sine pligter. 
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6. Fejl og mangler 

6.1. Kunden er forpligtet til at kontakte Webasto omgående, så snart han har konstateret en 

fejl eller mangel i forbindelse med Webasto Connect. Webasto hæfter ikke for skader eller tab, 

der opstår pga. en fejl eller mangel pga. for sen meddelelse fra kundens side, bortset fra i de 

tilfælde, hvor en ansvarsfraskrivelse er forbudt ved lov. 

7. Retten til at hæve aftalen 

7.1. Er kunden en naturlig person, der indgår en retshandel først og fremmest til formål, der 

ikke er forbundet med en erhvervsmæssig eller selvstændig handling, (forbruger), så er 

kunden berettiget til at hæve aftalen, i Tyskland Bürgerliches Gesetzbuch (borgerlig lov, BGB) 

§ 312g, § 355 og i andre lande iht. gældende lov tilsvarende. 

7.2. Retten til at hæve aftalen om serviceydelser: 

Regler vedrørende retten til at hæve aftalen 

Retten til at hæve aftalen 

Inden for to uger er du berettiget til at hæve aftalen uden at angive årsager. 

For at kunne udøve retten til at hæve aftalen, skal du meddele os (Webasto Thermo & Comfort 

SE, Friedrichshafener Str. 9, 82205 Gilching, Tyskland, e-mail: info@webasto.com, tlf.: +49 

(89) 8 57 94-0, fax: +49 (89) 8 57 94-4 48) din afgørelse at hæve aftalen udtrykkeligt i skriftform 

(f.eks. pr. post, fax eller e-mail). For din meddelelse kan du også anvende det 

tilbagekaldelsesformular, der er vedhæftet disse handelsvilkår, men dette er ikke ufravigeligt. 

For at overholde denne modsigelsesfrist, er det nok at sende din modsigelsesmeddelelse 

inden modsigelsesfristens udløb. 

Modsigelsens følger 

Hvis du har tilbagekaldt aftalen, vil vi inden for to uger efter vi har modtaget din tilbagekaldelse 

erstatte alle betalinger, som du har brug for for at benytte serviceydelser fra Webasto Connect 

til dette tidspunkt. 

For tilbagebetalingen anvendes den samme betalingsmåde, som du oprindeligt har brugt til 

betaling, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet. I så fald beregner vi aldrig omkostninger 

for tilbagebetalingen.  

Vigtige informationer: 

Hvis du har gennemført tilbagekaldelse af aftalen, har du ikke længere adgang til 

serviceydelserne fra Webasto Connect. Købs- og inkorporeringsaftalen vedr. Webasto-

produktet og styreenheden, der er indgået mellem dig og den autoriserede Webasto-

forhandler, er ikke berørt af tilbagekaldelsen.  

Slut på regler vedrørende retten til at hæve aftalen 

7.3. Retten til at hæve aftalen gælder ikke i følgende tilfælde: 

a) Aftaler om levering af varer, der er individuelt designet og produceret iht. kravene og 

kundens individuelle specifikationer og behov, 

b) Aftaler om levering af varer, hvis disse varer pga. af deres beskaffenhed blandes 

uadskilleligt med andre varer, 
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c) Aftaler om serviceydelser, hvor kunden udtrykkeligt har bedt ordregiveren om et besøg 

hos kunden for at udføre nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder; dette 

gælder ikke for yderligere serviceydelser, der udføres under besøget som kunden 

udtrykkeligt har bestilt, eller for varer, der leveres under besøget og som er nødvendige 

for reparation eller vedligeholdelse. 

8. Opsigelse 

8.1. Både Webasto og kunden er berettiget at opsige aftalen uden varsel af vigtige årsag. 

Opsigelsen skal altid fremsættes skriftligt. Webasto kan opsiger aftalen ekstraordinært, når 

kunden f.eks. har overtrådt de aftalte aftalebetingelser eller efter købet af Webasto Connect-

tjenester til et land, hvor Webasto ikke kan stille serviceydelserne til rådighed. 

8.2. Efter opsigelsen af en tjeneste eller hele aftalen, uanset årsag, er Webasto forpligtet at 

erstatte andelen af den allerede ydede betaling, der ikke bruges af kunden fra den dag, hvor 

opsigelsen træder i kraft. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger og gebyrer, der er 

udestående i forbindelse med Webasto Connect og service der opstår til opsigelsen bliver 

aktiv. Ved ekstraordinær opsigelse fra Webastos side pga. kontraktbrud fra kundens side er 

Webasto ikke forpligtet til at erstatte de betalinger, kunden allerede har ydet i forvejen. 

9. Garantirettigheder, opdateringer 

9.1. Garantifristen orienterer sig ved aftalens løbetid med kunden via Webasto Connect-

serviceydelser, og begynder med frigivelse af service.  

9.2. Kunden kan anmelde krav pga. mangler via Webasto kundehotline, tlf.: +49 (89) 8 57 94-

0. Flere oplysninger findes på websitet. 

9.3. Styreenheden i køretøjet udfører automatiske opdateringer, hvis der findes en ny 

softwarefunktion (se også nr. 13.2). Hvis der findes opdateringer af app'en, vises dette til 

kunden i app'en og kunden skal gennemføre opdateringen manuelt. Opdateringer medfører 

ingen fornyet eller forlænget garantifrist, nr. 9.1. 

10. Ansvar 

10.1. Webasto garanterer en 0-%-fejltolerance. Webasto er, så vidt lovligt, ikke ansvarlig for 

indirekte skader (materielle eller immaterielle) eller følgeskader overfor slutbrugeren. 

10.2. Uanset hæfter Webasto over for kunden kun for tab eller skader, hvis 

a) Webasto culpøst har tilsidesat en væsentlig pligt (kardinalpligt) (d.v.s. i det mindste 

uagtsomt) på en måde, der bringer aftalens formål i fare, eller 

b) tab eller skader pga. grov uagtsomhed eller forsæt fra Webastos side eller 

c) hvis tabet eller skader er forbundet med ansvar inden for produktansvarslovens rammer, 

især ved fare for personers liv og legeme. 

10.3. Webastos ansvar begrænses i de nedenstående tilfælde til typiske, forudsigelige tab og 

skader: 

a) Overtrædelse af væsentlige pligter i aftalen (kardinalpligter) hverken ved grov uagtsomhed 

eller forsæt; 

b) Overtrædelser af andre pligter pga. grov uagtsomhed fra Webasto-medarbejdernes eller 

repræsentants side. 
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10.4. I dette afsnit 10 oplistede ansvarsbegrænsninger gælder ikke, når den pågældende 

begrænsning ikke er tilladt iht. gældende lovgivning. 

10.5. Bestemmelser i afsnit 10 gælder også ved kundens eventuelle erstatningskrav mod 

medarbejdere eller repræsentant hos Webasto. 

11. Ansvarsfraskrivelse, afbrydelse, force majeure 

11.1. Webasto hæfter ikke for opståelse af følgende omstændigheder: 

a) Problemer med Webasto-produktet, der ligger uden for Webastos ansvar eller 

indflydelsesområde, inklusive bl.a. den usagkyndige eller uformålsmæssige brug af 

produktet og/eller kundens styreenhed. 

b) Kundens usagkyndige brug af Webasto Connect eller brug, der ikke svarer til de 

bestemmelser, der er oplistet i afsnit 5. 

c) I alle andre tilfælde, hvor mangler eller fejl af Webasto Connect, kan tilskrives kundens 

serviceydelser eller eSIM-kortet. 

11.2. For brugen af Webasto Connect og serviceydelserne via app'en kræves en 

dataudveksling via et mobiltelefoni-netværk. Ved dårlige mobiltelefoni-forbindelser kan brugen 

af Webasto Connect og serviceydelserne være afbrudt forbigående. Desuden kan Webasto 

Connect eller tjenesterne delvist eller slet ikke stå til rådighed pga. tekniske årsager, 

geografiske omstændigheder, netværksfejl, signaloverbelastninger eller andre faktorer, der 

ligger uden for Webastos indflydelse. Dette gælder også for deaktivering af mobiltelefonnettet 

i enkelte lande, hvor Webasto Connect er tilgængelig, eller omstilling til et nyt 

mobiltelefonstandard, som Webasto Connect evt. ikke er teknisk egnet til. Webasto hæfter 

ikke for disse faktorer eller de dermed forbundne følger. 

11.3. Webasto Connect eller serviceydelser kan være forbigående afbrudt, hvis 

a) kunden ikke rettidigt betaler de aftalte beløb; 

b) kunden har fremsat falske eller urigtige oplysninger; 

c) kunden bruger Webasto Connect eller serviceydelserne på en måde, der ikke er godkendt 

af Webasto eller modsiger disse betingelser; 

d) Webasto har årsag til at antage at kunden benytter Webasto Connect eller 

serviceydelserne på en ulovlig måde eller overtræder tredjeparts rettigheder; 

e) dette er nødvendig af netværkssikkerhedsårsager, sikkerhed og/eller funktion eller 

tredjeparts interesser. 

11.4. Ved en afbrydelse informeres kunden snarest muligt af serviceyderen. Kundens pligt til 

den rettidige betaling af de aftalte beløb berøres ikke af de forbigående afbrydelser af Webasto 

Connect eller tjenester iht. dette afsnit 11. 

11.5. Webasto påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for skader og mangler, der opstår pga. 

force majeure, d.v.s. alle hændelser, der ligger uden for Webastos kontrol og som er 

ufravigelige, uafvendelige eller uovervindelige, og som gør det helt eller delvist umuligt for 

Webasto at opfylde aftalen. Sådanne hændelser omfatter bl.a. jordskælv, tyfoner, 

oversvømmelser, brande, krig, epidemier og andre hændelser, der ikke kan forudses, 

forhindres eller kontrolleres, inklusive hændelser, der er anerkendt som force majeure i generel 

international forretningspraksis. 
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12. Håndtering af kundens personrelaterede data; databeskyttelse 

12.1. Personrelaterede data, som kunden stiller til rådighed for Webasto, anvendes kun for 

aftaleforholdets varighed mellem Webasto og kunden. Dataene indsamles med formålet at 

afvikle kundeforholdet (f.eks. fakturering) og stille Webasto Connect og tilknyttede tjenester til 

rådighed. Uden kundens udtrykkelige samtykke anvendes kundens personlige oplysninger 

udelukkende for at stille serviceydelserne til rådighed og håndhæve kundens rettigheder i 

aftalens løbetid, og dette sker i overensstemmelse med de gældende datalove, især EU-

databeskyttelsesforordning. 

12.2. Dataene indsamles for Webasto via den serviceydere, der er anvendt af Webasto iht. til 

gældende databeskyttelseslovgivning. Hverken serviceyderen eller Webasto afslører kundens 

person- og brugsrelaterede data over for kunden, med mindre dette er foreskrevet efter 

gældende lov, f.eks. til statslige eller lignende myndigheder. 

12.3. Nærmere angivelser til dataindsamling og til databeskyttelse indeholder erklæringen om 

beskyttelse af personoplysninger, der kan downloades i app'en eller kan downloades fra 

websitet eller via dette link. 

12.4. Kunden er berettiget til at oplyse deres personrelaterede data samt ændring og sletning 

af disse data. 

12.5. Kræves indsamling af positions- eller lokaliseringsdata for at stille Webasto Connect til 

rådighed, så gemmes disse data kun i det omfang, der er absolut nødvendigt for disse formål. 

Disse lokaliseringsdata behandles med den samme omhu som kundens personrelaterede 

data. 

13. Ændringer 

13.1. Webasto forbeholder sig retten til at ændre disse handelsvilkår eller priserne for Webasto 

Connect og for ydelserne, og meddeler ændringerne iht. websitet eller i app'en. Ved den årlige 

forlængelse af Webasto Connect serviceydelser skal kunden acceptere de 

forretningsbetingelser, der gælder på dette tidspunkt. Kunden er berettiget til at opsige aftalen, 

når ændringerne er til ulempe for ham. Kunden accepterer ændringerne, når han, efter at 

Webasto har oplyst om ændringerne, fortsætter med at bruge Webasto Connect og ikke 

opsiger aftalen inden for en rimelig tid, i tvivlstilfælde to uger efter at kunden er informeret om 

ændringerne. 

13.2. Ændringerne i serviceindstillingerne og opdatering af softwaren eller firmwaren for 

Webasto Connect, for at forbedre funktionen af Webasto Connect eller forbedre 

serviceydelserne, kan ske uden separat meddelelse til kunden. 

14. Kommunikation og kontaktdata 

14.1. Den samlede kommunikation mellem Webasto og kunden sker via app'en eller, hvor den 

findes, via kundens brugerkonto via Webasto Connect-website. Kontaktdataene findes på 

websitet. 

14.2. Kunden skal oplyse Webasto om ændringerne i sine kontaktdata eller andre personlige 

oplysninger, såfremt disse står til rådighed for tilrådighedstillelse for kunden. 

https://my.webastoconnect.com/docs/documents.html
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15. Slutbestemmelser 

15.1. Handelsvilkår er underlagt lovgivningen i det land, hvor Webasto har sit hovedsæde. 

Anvendelse af FN-købsret (CISG) og kollisionsretten er udelukket. 

15.2. Eneste værneting er Webasto hovedsæde, når der ved kunden er tale om en 

erhvervsdrivende eller en offentligretslig juridisk person eller offentligretslig portefølje. 

15.3. Hvis en bestemmelse i disse handelsvilkår er eller bliver uvirksom, så berøres de øvrige 

bestemmelser ikke heraf. 

15.4. Klageprocedure via online-tvistbilæggelse for forbrugere: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vi samtykker en tvistbilæggelse med forbruger via 

udenretslig konfliktløsning. Forbrugere kan kontakte et af de tvistbilæggelsesorganer, der er 

opført på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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Tilbagekaldsformular 

(Hvis du vil annullere aftalen, bedes du udfylde denne formular og sende den til os.) 

Til 

Webasto Thermo & Comfort SE („Webasto“) 

Friedrichshafener Str. 9 

82205 Gilching 

Germany 

Postfach 1410, 82199 Gilching, Tyskland 

Tlf.: +49 (89) 8 57 94-0 

Fax: +49 (89) 8 57 94-4 48 

E-mail: info@webasto.com 

Tilbagekald 

Jeg/vi (*) tilbagekalder hermed aftalen om købet af følgende varer / bestilling af følgende 

serviceydelser (*), som jeg har indgået: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Bestilt d. (*)/modtaget d. (*): _______________________________________________ 

Kundens/kundernes navn: _________________________________________________ 

Kundens/kundernes adresse: _______________________________________________ 

________________________________________ 

Kundens/kundernes underskrift(er) 

(ved postforsendelse) 

Dato: __________________________________ 

(*) Gennemstreg ugyldige oplysninger. 

Denne tilbagekaldsformular kan også downloades fra websitet. 


