
Allmänna affärsvillkor för monteringspartner

§ 1 Allmänt
Delticom AG, Brühlstraße 11, 301 69 Hannover („Delticom") levererar olika tjänster för webbutiker. Delticom
driver nära 300 nätbutiker i 45 länder och är Europas ledande återförsäljare av däck på internet. Som kund hos
Delticom söker du på Delticoms smidiga portal efter lämplig fackman för däckmontering, andra produkter eller
andra fordonsrelaterade tjänster i närheten – till fastlagda priser. Du (här “du” eller “monteringspartner”) driver
en verkstad och vill erbjuda dina fordonsrelaterade tjänster på vår portal. Allmänna affärsvillkor för Delticoms
monteringspartner (“Avtal”) utgör den lagliga grunden för samarbetet mellan dig och Delticom. 

§ 2 Registrering
2.1  Att  registrera  sig  som monteringspartner  är  begränsat  till  juridiska  personer,  handelsbolag  och  fysiska
personer med full rättshandlingsförmåga, som är företagare enligt § 14.1 i Tysklands allmänna lag (Bürgerliches
Gesetzbuch). Registrering i portalen medför inga kostnader för dig.

2.2 Vid registreringen ombeds du välja och bekräfta vilka tjänster du erbjuder genom att fylla i ett formulär
online. Endast en registrering per verkstad är tillåten. Driver du flera filialer ska varje verkstad registreras för sig.
Ifyllandet av onlineformuläret innebär att du erbjuder Delticom att ingå detta avtal. Detta erbjudande kan antas
av Delticom. Vi informerar dig då om detta. Inom ramen för registreringen och processen för ingåendet av avtal
är Delticom berättigat att kräva in utdrag ur handels och/eller hantverksregister och andra underlag och annan
information som krävs eller anses lämplig för att avtalet ska kunna ingås eller upprätthållas.

2.3 Så snart du har godkänts som monteringspartner syns du i resultatlistan vid en sökning gjord av en kund.
Omnämnandet  omfattar  ditt  namn,  din  adress,  dina  kontaktuppgifter  samt de  tjänster  du  erbjuder  inklusive
gällande priser.  Avtalet gällande monteringstjänsten sker uteslutande mellan dig och kunden. Kunderna har i
anslutning till detta möjlighet att lämna omdöme om det utförda arbetet. Delticom förbehåller sig rätten att visa
dessa omdömen i din företagsprofil.

2.4 Om kunden väljer dig som monteringspartner meddelar vi dig detta via mejl. Du avtalar sedan med kunden
direkt om en tid för montering. Däcken eller andra varor skickas – om kunden så önskar – till dig . Du tar emot
däcken eller andra varor, kontrollerar att de är felfria och förvarar dem på ett professionellt sätt utan kostnad
fram till tidpunkten för montering. Du har det fulla ansvaret för eventuella skador på eller förlust av de däck eller
varor som finns förvarade hos dig. När det gäller anmärkningar eller reklamationer från kundens sida, kommer vi
– såvida kunden begär det – att låta hämta däcken på vår bekostnad.
  

§ 3 Dina åtaganden som monteringspartner
Du får tillgång till ett lösenordsskyddat område där du fyller i dina uppgifter och uppgifter om de tjänster du
erbjuder och priset för dessa. Du säkerställer att samtliga uppgifter är korrekta och uppdaterar dem omgående om
de skulle förändras. Du är skyldig att skydda alla kunduppgifter, kontouppgifter och lösenord gentemot tredje
part.

3.1 Du åtar dig att tillhandahålla de tjänster som nämns i portalen till nämnda priser och inom nämnda tidsfrister.
Skulle dina uppgifter och priser ändras förbinder du dig att omgående uppdatera dessa.

3.2 Du förbinder dig att skydda tillgången till portalens lösenordsskyddade område och att inte vidarebefordra
kunduppgifter, kontouppgifter och lösenord till  tredje part. Det är du som har ansvar för de skador som kan
uppstå om tredje part genom ditt slarv eller uppsåtliga handlande får information om ditt lösenord. Vid förlust av
dina kund- och/eller kontouppgifter eller om tredje part får tillgång till dem informerar du omgående Delticom
om detta.
3.3 Du måste kunna garantera att regelbunden kommunikation via e-post fungerar.

§ 4 Nyttjanderätt
4.1 Genom överförandet av de uppgifter som behövs för att  skapa dina erbjudanden (t.ex.  prislistor,  bilder,
bokningsuppgifter)  (verkstadsuppgifter)  ger  du  Delticom  och  med  Delticom  anknutna  företag  den  icke-
exklusiva, överförbara samt tidsmässigt och rumsligt ej begränsade nyttjanderätten till det överförda innehållet.

4.2 Om Delticom ställer mjukvara till ditt förfogande för att du ska kunna uppfylla avtalet så har du därigenom
en icke-exklusiv, icke överförbar rätt att använda denna mjukvara på en enskild enhet under den period som



avtalet varar.

4.3 Databasen med uppgifterna från monteringspartnerna omfattas av intellektuell äganderätt. Dessa uppgifter
får varken enskilt eller i sin helhet publiceras på andra internetsidor eller i andra medier. Vidarebehandling eller
användning av dessa uppgifter i  medier av alla slag är bara tillåten med i förväg skriftligt medgivande från
Delticom.

§ 5 Hur länge varar avtalet? Hur sägs det upp?
5.1 Avtalet ingås på obestämd tid. Avtalet kan sägas upp skriftligt av endera parten vid månadens slut inom en
tidsfrist på 4 veckor.

5.2 Detta påverkar inte rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om synnerliga skäl därtill föreligger.
Ett sådant skäl kan bland annat vara för handen om

- monteringspartnern vidarebefordrar kunduppgifter eller andra uppgifter till tredje part
- monteringspartnern  handlar  på  ett  sätt  som skadar  den  affärsmässiga  verksamheten  eller  yttrar  sig

gentemot kunder eller tredje part på sätt som skulle kunna skada Delticoms goda rykte
- monteringspartnern lägger ner sin verksamhet
- monteringspartnern  begår  bedrägeri,  stöld  eller  annan  form  av  brottslig  gärning  eller  om  skälig

misstanke om brott föreligger.

§ 6 Spärr av konto, ansvarsbefrielse
6.1 Delticom har rätten att spärra ditt konto om det finns skälig misstanke om att tredje part har tillgång till
verkstaden  eller  om annat  fall  av  missbruk  av  databasen  föreligger  eller  om nyttjanderätten  på  något  sätt
överskrids.

6.2 Du fråntar Delticom allt ansvar för krav som tredje part kan ställa angående ditt presenterade innehåll.

6.3 Delticom tar inte ansvar för tillgängligheten till portalen.

§ 7 Vilket ansvar har Delticom?
7.1 Delticom ansvarar inom ramen för detta avtal grundläggande för skador (i) som Delticom eller dess lagliga
företrädare eller annan representant för företaget med uppsåt eller på grund av grov vårdslöshet har förorsakat,
(ii)  och  som har  uppstått  på  grund av  att  Delticom inte  har  uppfyllt  de  huvudsakliga  förpliktelser  som är
väsentliga  för  avtalets  syfte,  (iii)  om  dessa  anspråk  kan  hänföras  till  den  tyska  produktansvarslagen
(Produkthaftungsgesetz).

7.2 Delticom ansvarar fullt ut för skador som har förorsakats med uppsåt eller på grund av grov vårdslöshet eller
om det gäller skada till liv, kropp eller hälsa. I övrigt begränsas skadeersättningsanspråket till de skador som är
förutsägbara och innefattas i  avtalet.  Ansvaret  enligt  den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz)
påverkas inte.

7.3 När det gäller förlust av data tar Delticom ansvar för detta endast om du tagit backup eller på annat sätt
säkerställt att uppgifterna med hjälp av försvarlig arbetsinsats kan återställas.

§ 8 Avslutande bestämmelser
8.1 Du godkänner uttryckligen att ta emot kontakter via mejl från Delticom. Delticom kommer då och då att
informera om nya moduler för monteringspartner och också om vidareutveckling av nuvarande moduler inom
området E-Commerce.

8.2 Exklusiv jurisdiktion och uppfyllelseort är Hannover. Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning gäller för
avtalet med undantag av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

8.3 Delticom har rätt att helt eller delvis, med en meddelandefrist på 4 veckor, överföra sina rättigheter och
förpliktelser vad gäller detta avtal på tredje part. I ett sådant fall har du rätt att med omedelbar verkan säga upp
avtalet direkt efter meddelandet om avtalsöverlåtelsen.

8.4 Delticom förbehåller sig rätten att när som helst av sakliga skäl ändra föreliggande bestämmelser delvis
och/eller helt och hållet genom ensidig deklaration samt med angivande av tidsfrist för bestridande. Som sakliga



skäl betraktas till  exempel – dock inte uteslutande – ändring av lagliga bestämmelser eller rättspraxis.  Som
partner har du i sådana fall möjlighet att skriftligt inom en rimlig tidsfrist på 14 dagar bestrida de framtida
förändringarna. Ett bestridande via e-post är tillräckligt. Avgörande är vid vilken tidpunkt ditt bestridande når
Delticom. Som partner är du medveten om att ändringarna införlivas i det bestående avtalet om ditt bestridande
inte  kommer  Delticom  tillhanda  inom  den  angivna  tidsfristen. Delticom kommer  skriftligt  att  meddela  de
ändrade  villkoren  innan  de  träder  i  kraft  och  speciellt  uppmärksamma  nyregleringen  och  datumet  för
ikraftträdandet.

8.5 Om enskilda bestämmelser i detta avtal skulle visa sig vara ogiltiga eller ogenomförbara eller efter avtalets
ingående bli ogiltiga eller ogenomförbara så berör detta inte avtalets giltighet i övrigt. I stället för den ogiltiga
eller ogenomförbara bestämmelsen ska den giltiga och genomförbara bestämmelse gälla som ligger närmast det
ekonomiska  mål  de  i  avtalet  ingående  parterna  hade  när  de  följde  den  ogiltiga  respektive  ogenomförbara
bestämmelsen.  Ovanstående  bestämmelser  gäller  på  motsvarande  sätt  om  avtalet  skulle  visa  sig  vara
ofullständigt.


