
FULDMAGT OG VILKÅR FOR INDBERETNING  
TIL BILFABRIKANTERNES ELEKTRONISKE SERVICEBØGER  

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1. Følgende vilkår og betingelser gælder for elektronisk indberetning til bilfabrikanters originale servicebøger ved brug
af Hella Gutmann Solutions A/S’ serviceassistent macsDIA.  

1.2. Hella Gutmann Solutions A/S’ serviceassistent macsDIA giver mulighed for elektronisk indberetning af oplysninger 
om udført service til fabrikanternes originale elektroniske servicebøger, når en sådan findes på bilen. Registrering af 
udført service i den originale elektroniske servicebog sker på vegne af værkstedet og i værkstedets eget navn.  

1.3. For at kunne anvende denne service kræver det, at værkstedet har oprettet sig som bruger på de nødvendige 
bilfabrikanters serviceportaler, samt giver Hella Gutmann Solution A/S fuldmagt til at foretage indberetning via 
værkstedets brugerprofil. 

2. FULDMAGT TIL ELEKTRONISK INDBERETNINGER AF SERVICEOPLYSNINGER

2.1. Undertegnede værksted (fuldmagtsgiver) giver hermed fuldmagt til Hella Gutmann Solutions A/S, cvr-
nummer 87816613, Lundborgvej 10, 8800 Viborg til på vores vegne, at indhente serviceoplysninger på 
vores kunders biler, og indberette disse til bilfabrikanternes originale elektroniske servicebøger med 
samme retsvirkning, som var indberetningen foretaget af værkstedet selv.  

2.2. Som følge heraf er Hella Gutmann Solutions A/S endvidere berettiget til at afgive evt. nødvendige erklæringer i 
forbindelse med indberetningen til bilfabrikanternes serviceportaler. På samme måde kan meddelelser fra 
bilfabrikanternes serviceportaler med frigørende virkning sendes til Hella Gutmann Solutions A/S 

2.3. Fuldmagten giver endvidere Hella Gutmann Solutions A/S fuldmagt til at gemme, opbevare og anvende værkstedets 
brugerprofil, herunder brugernavn og login til bilfabrikanternes serviceportaler i forbindelse med indberetninger af 
udført service mv.    

2.4. Hella Gutmann Solutions A/S sikrer i den forbindelse, at værkstedets brugernavn og login behandles sikkert og 
holdes fortroligt, således at det alene er de nødvendige medarbejdere hos Hella Gutmann Solutions A/S, som har 
adgang til oplysningerne.  

2.5. Hella Gutmann Solutions A/S er berettiget til at anvende underleverandører til udførelse af opgaver omfattet af 
nærværende fuldmagt mv. Værkstedet accepterer herved at evt. underleverandører anvender værkstedets 
brugerprofil, herunder brugernavn og login til bilfabrikanternes serviceportaler i forbindelse med indberetninger af 
udført service mv.    

2.6. Fuldmagten skal gælde fra dags dato og indtil den skriftlig tilbagekaldes. Såfremt værkstedet tilbagekalder 
nærværende fuldmagt bortfalder evt. aftaler om automatik indberetning uden mulighed for refusion af allerede 
betalte registreringer.   

3. ADGANG TIL SERVICEPORTALER

3.1. Det er værkstedets eget ansvar og risiko, at der oprettes, og løbende opretholdes gyldige adgange til 
bilfabrikanternes serviceportaler. I det omfang der ikke kan opnås adgang til en eller flere bilfabrikanternes 
serviceportaler – uanset årsag – påhviler ansvaret og risikoen herfor udelukkende værkstedet. 

4. ANSVAR FOR SERVICEOPLYSNINGER

4.1. Hella Gutmann Solutions A/S’ indberetning af serviceoplysninger til bilens elektroniske servicebog sker på vegne af 
værkstedet, og på værkstedets eget ansvar og risiko. 

4.2. Hella Gutmann Solutions A/S påtager sig intet ansvar for serviceoplysningerne, der indberettes til den elektroniske 
servicebog, herunder hverken rigtigheden eller lovligheden heraf m.m. Det er endvidere værkstedets fulde ansvar, at 
serviceoplysninger er fuldstændige og nøjagtige, og Hella Gutmann Solutions A/S fører ikke kontrol med 
oplysningerne eller at arbejdet er udført korrekt samt at der anvendt korrekte reservedele, olier, væsker m.m. og at 
dette kan dokumenteres. Såfremt der måtte være fejl eller mangler ved serviceoplysninger, er dette således alene 
værkstedets ansvar og Hella Gutmann Solutions A/S uvedkommende.    



5. ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1. Hella Gutmann Solutions A/S er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller andre forhold, der måtte opstå som 
følge Hella Gutmann Solutions A/S’ indberetning af serviceoplysningerne til bilfabrikaternes elektroniske 
servicebøger.  

5.2. Hella Gutmann Solutions A/S er endvidere ikke ansvarlig for, misbrug af koder eller for uvedkommendes adgang til 
værkstedets brugerprofil på bilfabrikanternes serviceportaler - eller skade, datatab mv. i forbindelse hermed, hvis 
Hella Gutmann Solutions A/S ikke har handlet groft uagtsomt eller direkte forsætligt.  

5.3. Hella Gutmann Solutions A/S fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade 
af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil. 

6. ÆNDRINGER

6.1. Ændringer i nærværende betingelser, der ikke pålægger værkstedet videre forpligtelser end de gældende, kan ske 
uden varsel med virkning for alle. Dette gælder bl.a. almindelige prisstigninger, som følge af prisudvikling. Øvrige 
ændringer af betingelserne skal ske med mindst 1 måneds varsel.  

7. GYLDIGHED, LOVVALG OG VÆRNETING

7.1. Såfremt en bestemmelse i disse vilkår erklæres ugyldig eller lovstridig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre 
vilkårene i øvrigt, og den pågældende bestemmelse skal ændres eller omformuleres i videst muligt omfang efter 
gældende lov, således at Hella Gutmann Solutions A/S’ oprindelige hensigt afspejles.  

7.2. Disse vilkår og fuldmagt er undergivet dansk ret, og skal fortolkes efter samme. Eventuelle tvister mellem parterne 
skal afgøres ved Hella Gutmann Solutions A/S’ hjemting. 

______________________________________________________________________________ 
   Underskrift 

Det bekræftes hermed at nærværende fuldmagt og vilkår er læst grundigt inden underskrift. 

Dato  ______________________  2020 

Som fuldmagtsgiver:

Værkstedet juridiske navn 

CVR.nr. 

Adresse 

Postnr. 

By

______________________________________________________________________________  
    Tegningsberettiget 
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