
Monntasjepartner - Vilkår og betingelser 
 
§1 Generelt 

Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover ("Delticom") driver flere forskjellige nettbutikktilbud. Med 

nesten 300 nettbutikker i 45 land, er Delticom Europas ledende dekkforhandler på Internett. Delticoms kunder 

bruker Delticoms praktiske søk av montasjepartner ("portal") for å finne den rette spesialisten for dekkskifte og 

andre varer eller andre kjøretøyrelaterte tjenester til bestemte priser i nærheten. Du, som driver et verksted ("du" 

eller "montasjepartner"), vil gjerne tilby bil- tjenester på portalen. Disse generelle vilkårene for Delticoms 

montasjepartnere ("Kontrakt") utgjør det juridiske grunnlaget for samarbeidet mellom deg og Delticom.  

 

 

§ 2 Konklusjon 

2.1 Registrering som montasjepartner er bare tillatt for juridiske personer, partnerskap og fysiske personer med 

ubegrenset juridisk kapasitet som entreprenør i henhold til § 14 nr. 1 i sivilloven. Registrering i portalen er 

gratis. 

 

2.2 Når du registrerer deg som montasjepartner, blir du bedt om å velge og å bekrefte servicepakken som du 

tilbyr ved hjelp av et elektronisk skjema. Kun én registrering er tillatt per verksted. Har du flere filialer, må hver 

filial være registrert som et eget verksted. Utfylling av online-skjemaet gir et tilbud til Delticom for inngåelse av 

denne kontrakten. Dette tilbudet kan aksepteres av Delticom. Du vil bli informert om dette. Innenfor rammen av 

registreringen og det nåværende kontraktsforholdet har Delticom krav på innlevering av et handelsregister og / 

eller handelsregisterutdrag og andre dokumenter og opplysninger som synes hensiktsmessige eller tilrådelige for 

kontraktens inngåelse eller opprettholdelse av kontraktsforholdet. 

 

2.3 Når du har blitt registrert som montasjepartner hos Delticom, vil du bli nevnt i et tilsvarende søk hos en 

kunde. Registreringen inneholder navn, adresse, kontaktinformasjon, tjenester og priser som du kan tilby. 

Kontrakten for montasjetjenesten inngås eksklusivt mellom deg og kunden. Kundene har da mulighet til å 

evaluere deg. Delticom forbeholder seg retten til å vise disse evalueringene i profilen din. 

 

2.4 Hvis du blir valgt som montasjepartner av kunden, vil du bli informert om dette via e-post. Deretter kan du 

bestemme en dato for dekkskifte direkte hos kunden. Dekkene eller andre varer sendes til deg på forespørsel fra 

kunden. Ta imot dekkene eller andre varer, sjekk dem for gjenkjennelige feil og lagre dem gratis fram til 

montasjetidspunktet. Du er fullstendig ansvarlig for skade eller tap av dekk eller varer som er lagret av deg. 

Skulle kunden reklamere eller klage, og hvis kunden ønsker det, kan dekkene bli hentet på vår bekostning. 

   

 
§ 3 Montasjepartnerens forpliktelser 

Du får passordbeskyttet tilgang eller du oppgir opplysninger og informasjon om dine tjenester og priser. Du må 

sørge for og garanterer at all informasjon du oppgir er nøyaktig, og at du vil oppdatere den øyeblikkelig ved 

eventuelle endringer. Du må holde alle kundeopplysningene og passordet du har hemmelig for tredjeparten. 

 
3.1 Du forplikter deg til å levere de tjenestene du har nevnt i portalen til de prisene og tidsfristene du har oppgitt 

i portalen. I tilfelle endringer i dine lagrede detaljer og priser, må du oppdaterer dem øyeblikkelig i det 

passordbeskyttede området på portalen. 
 
3.2 Du forplikter deg til å holde tilgangen til det passordbeskyttede området av portalen konfidensielt og for å 

beholde alle kundeopplysninger og passord til portalen hemmelig fra tredjeparter. Du er ansvarlig for skader 

forårsaket av uaktsom eller forsettlig oppførsel av tredjeparter når det gjelder passordet ditt. I tilfelle tap av 

kundeopplysninger du har tilgang til eller kjennskap til uautoriserte tredjeparter, må Delticom umiddelbart 

informeres. 

3.3 Du må sørge for regelmessig kvittering og kunne finne igjen e-poster. 

 

§ 4 Bruksrettigheter 

4.1 Ved å overføre data som kreves for utarbeidelsen av tilbudene (for eksempel takster, bilder, bestillingsdata) 

("Workshop Data"), gir du Delticom og dets tilknyttede selskaper den ikke-eksklusive, overførbare, midlertidige, 

ubegrensede retten til å bruke det overførte innholdet. 

 

4.2 I den grad du får programvare med hensyn til Delticom-avtalen, får du herved en ikke-eksklusiv, ikke-

overførbar, begrenset tid og begrenset rett til å bruke Programvaren på en enkelt maskinvareenhet som bruker. 

 

4.3 Database med montasjepartnerens oppføringer anses som ikke-materiell eiendom. Det kan ikke publiseres 



enkeltvis eller i sin helhet på andre nettsteder eller i andre medier. Videre behandling og bruk i andre medier er 

kun tillatt med Delticoms skriftlige samtykke. 

 

§ 5 Kontraktens varighet, oppsigelse 

5.1 Kontrakten inngås på ubestemt tid. Kontrakten kan avsluttes av en av partene skriftlig med en frist på 4 uker 

til ut måneden. 

 

5.2 Retten til ekstraordinær oppsigelse forblir upåvirket. 

En viktig årsak til at dette inntreffer fra Delticoms side, er for eksempel når 

- Montasjepartneren sender kundedata eller data fra Delticom til en tredjepart 

- Montasjepartneren utfører forretningsmessige handlinger eller kommer med uttalelser til kunder eller 

tredjeparter som sannsynligvis vil skade Delticoms gode omdømme 

- Montasjepartneren vil stoppe forretningsaktiviteten 

- Montasjepartneren er skyldig i bedrageri, tyveri eller annet lovbrudd, eller det foreligger begrunnet 

mistanke om kriminell handling 

 

 

§ 6 Blokkering av tilgang, fritak 

6.1 Delticom har rett til å blokkere tilgang dersom det foreligger en rimelig mistanke om at en tredjepart (sam) 

bruker tilgangen til verkstedet eller oppdager et annet tilfelle av misbruk av databasen, eller overgår bruksretten. 

 

6.2 Du frigjør Delticom fra alle krav som tredjeparter har påtalt for brudd på deres rettigheter etter innholdet du 

har oppgitt. 

 

6.3 Tilgjengelighet av portalen er ikke garantert av Delticom. 

 

 

§ 7 Delticoms ansvar 

7.1 Delticom er hovedsakelig ansvarlig for skader (i) forårsaket av Delticom eller dets juridiske representanter 

eller rådgivere med vilje eller grov uaktsomhet, (ii) brudd på en forpliktelse fra Delticom side som er viktig for å 

oppnå formålet med kontrakten (kardinalforpliktelser), (iii) om disse påstandene er skyld i produktansvarsloven. 

 

7.2 Delticom er fullt ansvarlig for skader forårsaket med forsett eller grov uaktsomhet, eller ved skade på liv, 

lemmer eller helse. Forresten er erstatningskravet begrenset til den forventede skaden som er typisk for 

kontrakten. Ansvar etter lov om produktansvar forblir upåvirket. 

 

7.3 Delticom er bare ansvarlig for tap av data dersom du har sikret deg ved å sikkerhetskopiere eller på annen 

måte at dataene kan gjenopprettes til en rimelig pris. 

 

 
§ 8 (Sluttbestemmelser) 

8.1 Du er uttrykkelig enig i å godta kontakt e-post fra Delticom. Delticom vil med uregelmessige mellomrom gi 

informasjon om nye moduler for samarbeidspartnere, samt videreutvikling av eksisterende e-handelsmoduler. 
 
8.2 Det eksklusive kompetansestedet og stedet for fullbyrdelse er Hannover. Kontrakten er underlagt 

Forbundsrepublikken Tysklands lov under utelukkelse av FNs salgslov. 

 

8.3 Delticom har rett til å overføre hele eller deler av sine rettigheter og forpliktelser som følge av dette 

kontraktsforholdet til en tredjepart med et varsel på 4 uker. I dette tilfellet har du rett til å si opp avtalen med 

umiddelbar virkning etter at du har mottatt kontraktens forutsetning. 

 

8.4 8.4 Delticom forbeholder seg retten til når som helst, av objektive årsaker, å endre foreliggende 

bestemmelser delvis og/eller som helhet ved ensidig erklæring med fastsettelse av en periode med innvendinger. 

Faktisk begrunnelse kan for eksempel inneholde, men er ikke begrenset til, endringer i lovbestemmelser eller 

rettspraksis. Partneren får herved uttrykkelig tillatelse til å komme med skriftlige innvendinger til de fremtidige 

erklærte endringene innen en rimelig periode på 14 dager. En innsendt innvending på e-post er tilstrekkelig. For 

forklaring som kommer til rett id, bør tilgangen til Delticom vurderes. Partneren blir uttrykkelig gjort 

oppmerksom på at i tilfelle en innvending ikke har funnet sted i rett tid innen fristen, vil endringene bli inkludert 

i det eksisterende kontraktsforholdet. Delticom vil gi samarbeidspartneren de reviderte vilkårene før den 

planlagte ikrafttredelsen i tekstform og vil spesielt peke på de nye forskriftene og datoen for ikrafttredelse. 

 

8.5 Skulle enkelte bestemmelser i kontrakten ikke være effektive eller ugjennomførbare eller bli ineffektive eller 



umulig å gjennomføre etter kontraktens inngåelse, forblir gyldigheten av resten av kontrakten uberørt. Den 

ineffektive eller ugjennomførbare  bestemmelsen skal erstattes av en effektiv og gjennomførbar bestemmelse, 

hvis virkningene av disse kommer nærmere det økonomiske formålet enn hva de kontraherende partene hadde 

kommet til å oppnå med ugyldig eller ikke-gjennomførbar bestemmelse. De ovenfornevnte bestemmelser gjelder 

dersom kontrakten viser seg å være ufullstendig. 

 


