Основни права и задължения относно използването
на услуги на Auto1.com GmbH, които са достъпни
през уебсайта w
 ww.auto1.com
Моля прочетете тези основни права и задължения (от тук нататък “П&З“) внимателно,
преди да използвате уебсайта и услугите на Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, немска компания с огранчена отговорност). Използвайте нашия уебсайт и/или
нашите услуги, Вие се съгласявате да бъдете обвързан по тези П&З.
§ 1 Общи разпоредби
1. Уебсайта www.auto1.com е сайт, управляван от Auto1.com GmbH със

седалище в Берлин, Германия (от тук натък “ AUTO1.com” или “ ние“).
2. АUTO1.com управлява база данни, достъпна чрез Интернет, в която ние

добавяме моторни превозни средства, и която може да се използва за
търсене на моторни превозни средства от одобрените автодилъри (От тук
нататък „Потребители“ или „Дилъри“ или „Вие“) посредством функциите
за търсене, предоставени от AUTO1.com
3. Тези П&З ще управляват използването на нашия уебсайт и/или услуги.

Използвайки уебсайта, съответния Потребител се съгласява да бъде
обвързан с тези П&З. Ние запазваме правото ни да променяме тези П&З по
всяко време без да цитираме причина.
4. Всички противоречиви Права и Задължения на Потребителя не се прилагат
§ 2 Регистрация

1. Само на Дилъри на моторни превозни средства се позволява да се
регистрират. Те могат да се регистрират при AUTO1.com като юридическо
лице или като физическо лице. Лицето, което се регистрира, трябва да бъде
упълномощено да извърши регистрация от името на участващия
Потребител.
2. AUTO1.com ще реши, след получаване на регистрация, по своя лична
преценка, дали на Дилъра ще му бъде предоставен достъп до базата данни.
Приемането на оферта от Дилъра ще бъде направено под формата на
писмено потвърждение от страна на AUTO1.com, или посредством
изпращането на данни за достъп (потребителско име и парола)
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3. Като част от регистрацията и в по-нататъшния ход на бизнес отношенията,
AUTO1.com има правото по всяко време да изиска предоставяне на
актуален откъс от търговския регистър и други документи, както и
информация която е необходима за регистрация. Негерманските дилъри са
длъжни да
документ.

представят съпоставима/еквивалентна документация или

4. Ако детайлите, който са предоставени се променят след регистрацията,
съответния Потребител се задължава да уведоми AUTO1.com за промяната
без закъснение. Информацията може да бъде предоставена само в писмена
форма, по имейл или чрез факс.
5. Потребителя трябва да държи своята парола конфиденциална и усърдно да
пази данните си за достъп. Освен това, той се задължава да информира
AUTO1.com незабавно, ако той забележи признаци, че неговите данни за
достъп са били или все още са обект на злоупотреба от трети лица.
6. Потребителя обикновено носи отговорност за всички дейности, които се
извършват посредством неговите данни за достъп. Ако Потребителя не
носи отговорност за неправомерното използване на неговите данни за
достъп, тъй като съображенията за сигурност не са били нарушени, тогава
той не се подлага под отговорност.
§ 3 Блокиране

1. AUTO1.com

може

да

предприеме

редица

мерки

при

наличие

на

специфични признаци, които показват че Потребителя нарушава
законовите разпоредби, правата на трети страни или тези П&З, или ако
AUTO1.com има други основателни интереси, по-точно в случай че
Потребителя не изпълни плащането (Zahlungsverzug) в контекста на сделка с
моторно превозно средство сключена с AUTO1.com или компания, свързана
с AUTO1.com.
2. Мерките включват издаване на предупреждения на Потребителите или
блокирането на достъпа им временно или перманентно. В избора си коя
наказателна мярка да приложи, AUTO1.com ще вземе под предвид
основателните интереси на засегнатия Потребител както и степента на
своята вина.
§ 4 Права на ползване
1. В рамките на тези Права и Задължения за ползване Потребителите има право,
използвайки наличната онлайн „маска“ (опцията за филтриране), да създават
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индивидуални бази данни, визуализирани на техните екрани и да ги
принтират, създавайки перманентни визуални образи. Освен това,
Потребителите могат да подават оферти за моторни превозни средства по
единично.
2. Дейности на Потребителите, които целят да направят услугата
неоперативна или да направят използването ѝ по-трудно се забраняват.

ни

3. При липсата на предварително изрично писмено разрешение, Потребителите
нямат право систематично да изтеглят и/или ползват части от нашата услуга.
По-точно, без изричното писмено съгласие на AUTO1.com, потребителите
нямат правото да използват услуги за извличане на данни, „ботове“ или други
услуги за системно и/или масово събиране/извличане на данни с цел да
извлекат съществена част от нашата услуга с цел пресъздаването ѝ.
4. Всякакви услуги свързани с преки връзки, линкове или други подобни услуги се
забраняват без изричното ни писмено съгласие.
5. Външния вид и обхвата на функциите на услугата варират спрямо вида на
достъп – примерно между нашия уебсайт и мобилно приложение. Правото да
се използва тази услуга и нейните функции ще бъде ограничена от
моментното състояние на върха на технологиите.
§ 5 Гаранции
1. Не даваме никакви гаранции (Gewährleistung) за технически дефекти, по-точно
за продължителна и непрекъсната достъпност на уебсайта, както и за
коректността на данните въведени от Потребителя.
2. В случай, че предлаганите услуги не са достъпни, Потребителя може да се
свърже с нашия отдел за Обслужване на клиенти.
§ 6 Защита на данните
1. Ние възприемаме много сериозно въпроса със защитата на личните данни и
поверителността на Потребителите на нашия уебсайт. За да можем да
постигнем най-високо ниво на защита, разбира се, че ще спазим всичко
законови разпоредби в областта на защитата на данните.
2. Контрольора (verantwortliche Stelle) както и доставчика на услугата
(Diensteanbieter), са AUTO1.com GmbH, Берлин. Моля, не се колебайте да се
свържете със отговорния отдел по защита на данните по всяко време относно
въпроси за защита на данните. Най-добрия начин да го направите е по имейл
на адрес datenschutz@auto1.com.
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3. Личните данни са информация която може да бъде приписана на Потребителя
индивидуално. Това изключва, примерно, имейл адреса и където е наличен,
телефонния номер. Ние получавам лични данни посредством нашия уебсайт и
тези данни ни се предоставят от Потребителя.
4. Ние използваме тези данни до степента, която е необходима, за да можем да
предоставим услугите ни на Потребителя. Използването на тези данни за
промотиране е ограничено до самопромотиране (включително маркетинг тип
реферал [Empfehlungswerbung]) .
5. Ние използваме Вашия имейл адрес за да Ви предлагаме нашите собствени
стоки или услуги.
§ 7 Ограничена отговорност
1. Стремим се винаги да поддържаме услугите предлагани от AUTO1.com
достъпни без прекъсване и без налични грешки. Но, въпреки това, поради
естеството на Интернет пространството, това е невъзможно да бъде
гарантирано (garantieren). Също така, възможно е достъпа Ви до уебсайта да
бъде прекъснат или лимитиран от време на време, за да можем да
предприемем процедури по поправки, профилактика или да имплементираме
нови услуги. Стараем се да ограничим честотата и продължителността на тези
временни прекъсвания или ограничения.
2. В контекста на използване на уебсайта и услугите ни, ние носим отговорност
без ограничение за загуби или щети, причинени умишлено (vorsätzlich) или
поради груба небрежност (grob fahrlässig), от AUTO1.com или нашите законни
представители, служители или „лица наети по задължение за изпълняване на
договорно
задължение,
за
което
AUTO1.com
носи
отговорност
(Erfüllungsgehilfen/vicarious agent).
3. В случай на лекo небрежно (leicht fahrlässig) нарушение от страна на AUTO1.com
или на чисто нематериални договорни задължения, AUTO1.com не носи
отговорност. Освен това, отговорността за загуба или щета причинена поради
лека небрежност ще бъде ограничена до всяка загуба или вреда, чието
възникване обикновено се очаква. В този контекст, отговорността ще бъде
ограничена до пряка средна щета.
4. Споменатите по-горе ограничения не се прилагат при загуба или вреда,
произтичаща от загуба на живот, контузия или увреждане на здраве, както и за
всяка друга загуба или вреда, произтичаща от умишлена измама.
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5. Всички параметри, които изключват или лимитират обсега на отговорност на
AUTO1.com важат съответно и за нашите служители, представители и лица
наети за изпълнението на договорни задължения.
§ 8 Авторски права и права за ползване
1. Всички знаци, лога, текстове, изображения и друга информация на нашия
уебсайт са обект на авторско право. Използването на нашия уебсайт не Ви дава
право за по-нататъшно използване на тази информация. Променянето и/или
използването им във всякакви средства за масова информация не се
позволява, с изключение на случаите, където Ви предоставим изрично
писмено съгласие.
2. Неправомерното използване на нашата информация както и логата и
търговски марки на трети страни, които са поставени на нашия уебсайт
нарушава нашите и/или правата на третите страни, съответно се забранява.
§ 9 Клауза за прекратяване
В случай че някоя от изброените разпоредби на тези П&З е или се превърне в невалидна,
това не засяга правната валидност на останалите точки. Вместо тази невалидна
разпоредба, най-близката до икономическата цел нова такава се счита за приета от
участващите страни.
§10 Действащо законодателство, място на изпълнение и юрисдикция
1. Законите на Федерална Република Германия важат за изключване на всички
други закони.
2. Мястото за изпълнение е 10961 Берлин, Германия, ако договарящите се страни
са търговски, юридически лица по публично право или специални фондове по
публично законодателство.
3. Върховния компетентен съд за всички настоящи и бъдещи искове,
произтичащи от това договорно право е окръжния съд в Берлин,
Tempelhof-Kreuzberg, или регионалния съд на по-висока инстанция, доколкото
договарящите страни са търговски, юридически лица по публично право или
специални фондове по публично законодателство, или поне една от страните
по договора няма общо място на юрисдикция във Федерална Република
Германия.

(Версия: Юли 2020)
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