Všeobecné obchodní podmínky ohledně využití služeb
Auto1.com

GmbH,

které

jsou

dostupné

skrze

webovou stránku w
 ww.auto1.com
Prosíme přečtěte si tyto všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") pozorně před
využiváním webové stránky a služeb Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Německá společnost s ručením omezeným). Využitím našich webových stránek a/nebo našich
služeb, souhlasíte, že budete vázáni těmito podmínkami.
§ 1 Obecné
1. Webová stránka www.auto1.com je webová stránka provozovaná společností
Auto1.com GmbH se sídlem v Berlíně, Německu (dale “ AUTO1.com” nebo “my”).
2. AUTO1.com provozuje databázi, která je přístupná skrze internet, ve které
zveřejňujeme motorová vozidla na prodej a která může být využita k vyhledávání
motorových vozidel schválenými obchodníky s vozidly (dále “Uživatelé” nebo
“Obchodníci” nebo “vy”) skrze funkce vyhledávání, dostupné na AUTO1.com.
3. Tyto VOP upravují využívání naší webové stránky a/nebo služeb, příslušný uživatel
souhlasí být vázán těmito podmínkami. Vyhrazujeme si právo tyto VOP kdykoli, bez
udání důvodu, změnit.
4. Případné nároky uživatele v rozporu s těmito podmínkami nejsou právně významné
pro smluvní vztah.
§ 2 Registrace
1. Pouze obchodníci s motorovými vozidly jsou povoleni k registraci. Mohou se
registrovat na AUTO1.com jako právnické nebo fyzické osoby. Registrující osoba musí
být oprávněna provést registraci jménem zúčastněného uživatele.
2. AUTO1.com dle vlastního uvážení rozhodne po obdržení potvrzení o registraci, zda-li
obchodník obdrží přístup do databáze. Přijetí nabídky Obchodníka bude provedeno
buď písemným potvrzením ze strany AUTO1.com nebo přenosem přístupových údajů
(uživatelské jméno a heslo).
3. Součástí registrace a k dalšímu průběhu budoucího obchodního vztahu, AUTO1.com
je oprávněno kdykoliv vyžádat si zaslání aktuálního výpisu z obchodního nebo
živnostenského rejstříku a jiné dokumenty a též informace potřebné a užitečné k
registraci. Obchodníci mimo Německo budou požádáni o zaslání porovnatelných a
podpůrných dokladů a/nebo dokumentů.
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4. Pokud informace, které byly poskytnuty se po registraci změní, učastněný uživatel je
povinen informovat AUTO1.com bezodkladně. Informace může být poskytnuta pouze
písemně, e-mailem nebo faxem.
5. Uživatel musí udržet jeho heslo důvěrné a musí pečlivě zabezpečit své přístupové
údaje.

Dále je povinen okamžitě informovat AUTO1.com pokud jsou jakékoliv

indikace, že přístupové údaje jsou využívány, nebo byly využity, zneužity třetí stranou.
6. Uživatel je obecně zodpovědný za veškeré aktivity, které jsou vykonány s využitím
jeho přístupových dat. Pokud uživatel neodpovídá za nesprávné použití jeho
přístupových údajů, protože nedochází k porušení stávajících povinností péče,
nenese odpovědnost.
§ 3 Zablokování přístupu
1. AUTO1.com může přijmout příslušná opatření, pokud lze mít za to, že uživatel porušil
zákonná ustanovení, práva třetích osob nebo tyto podmínky, nebo pokud
AUTO1.com má jakýkoliv jiný právní zájem, zejména v případě, že uživatel je v
prodlení s platbou (Zahlungsverzug) v kontextu s obchodem AUTO1.com s motorovým
vozidlem nebo s přidruženou společností AUTO1.com.
2. Mezi opatření patří vydávání varování uživatelům nebo dočasné nebo trvalé
zablokování. Výběr jaké opatření aplikovat, AUTO1.com zohlední právní nároky
dotčeného uživatele a míru jeho zavinění.
§ 4 Práva užívání
1. V mezích těchto podmínek užívání, uživatelé mají právo, používat dostupné
vyhledávání online k nastavení individuálních dat zobrazujících se na jejich
obrazovkách, ukládat výsledky vyhledávání a vytisknout je za účelem permanentního
vizuálního obrázku.. Kromě toho může uživatel podávat závazné nabídky na
jednotlivá vozidla.
2. Aktivity uživatelů, které mají za cíl učinit naše služby nefunkčními nebo ztížit jejich
používání jsou zakázány.
3. Uživatelé

nesmí

bez

našeho

výslovného

písemného

souhlasu

AUTO1.com

systematicky extrahovat a / nebo dále používat části našich služeb. Uživatelé zejména
nemohou bez našeho výslovného písemného souhlasu používat data mining, roboty,
nebo podobné programy sloužící ke sběru nebo extrahování dat, aby získali jakékoli
významné části našich služeb pro další použití.
4. Linkování, integrace nebo jakékoli další propojení našich služeb je bez výslovného
souhlasu zakázáno.
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5. Prezentace a funkcionalita služeb se mohou lišit podle typu přístupu - například
pomocí internetu nebo pomocí mobilních aplikací. Právo na užívání služby a jejích
funkcionalit je možné pouze v kontextu současného stavu techniky.
§ 5 Záruka
1. Nepřebíráme žádnou záruku (Gewährleistung) za technické závady, zejména za stálou
a nepřetržitou dostupnost internetových stránek nebo za zobrazení nesprávného
obsahu zadaného uživatelem.
2. V případě nedostupnosti služeb může uživatel kontaktovat naše služby zákazníkům.
§ 6 Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů a soukromí uživatelů je naší prioritou. Abychom zajistili
jejich maximální ochranu, je pro nás samozřejmé, že dodržujeme všechny právní
předpisy v oblasti ochrany údajů.
2. Odpovědnu osobou (verantwortliche Stelle) a poskytovatelem služby (Diensteanbieter),
je AUTO1.com GmbH, v Berlíně. Prosíme neváhejte kontaktovat našeho pracovníka
pro ochranu údajů AUTO1.com kdykoliv. Všechny Vaše otázky týkající se ochrany
osobních údajů můžete kdykoli zaslat na email datenschutz@auto1.com.
3. Osobní informace jsou informace, které mohou být přiřazeny jednotlivému uživateli.
Zahrnují například emailovou adresu nebo telefon či jiné údaje. Pomocí našich
internetových stránek shromažďujeme osobní údaje, pokud jsou poskytnuty
uživatelem.
4. Získané údaje používáme, v nutném rozsahu, k poskytování našich služeb uživatelům.
Propagační užití údajů se děje pouze za účelem propagace našich služeb (včetně
doporučení k nákupu [Empfehlungswerbung]) námi nebo našimi sesterskými
společnostmi. Využiváme taková data do potřebné míry pro poskytnutí našich služeb
uživateli.
5. Vaši emailovou adresu používáme k zasílání doporučení podobných produktů a
služeb
§ 7 Omezení odpovědnosti
1. Vždy se snažíme zajistit, aby naše služby poskytované AUTO1.com byly dostupné bez
omezení a bez chyb. Z povahy Internetu však toto není možné garantovat
(garantieren). Dále může být Váš přístup k naším internetovým stránkám dočasně
přerušen nebo omezen z důvodu oprav, údržby nebo zavádění nových služeb.
Frekvenci a délku všech dočasných přerušení nebo omezení služeb se snažíme
omezit.
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2. V rámci používání našich internetových stránek a služeb odpovídáme bez omezení za
škody způsobené úmyslně (vorsätzlich) nebo hrubou nedbalostí (grob fahrlässig), ze
strany AUTO1.com nebo osob oprávněných jednat naším jménem, našich smluvních
zástupců nebo zaměstnanců nebo ‘osobami zaměstnanými při plnění smluvního
závazku pro AUTO1.com za které společnost AUTO1.com zastupuje odpovědnost‘
(Erfüllungsgehilfen/vicarious agent).
3. V případě mírně zanedbaného (leicht fahrlässig) porušení pouze nevýznamných
smluvních

závazků

nenese

společnost

AUTO1.com

odpovědnost.

Ostatně

odpovědnost za ztrátu či poškození způsobenou mírnou nedbalostí je omezena
pouze na ty škody, u kterých lze očekávat, že obvykle nastanou. V tomto případě je
odpovědnost omezena na průměrné přímé škody.
4. Předchozí omezení se nevztahují na škody způsobené na životě, těle nebo zdraví, a
jiné škody způsobené úmyslným jednáním (Arglist).
5. Pokud je vyloučena nebo omezena odpovědnost AUTO1.com, platí to také pro osobní
odpovědnost zaměstnanců a zástupců (vicarious agents).
§ 8 Autorská práva a práva k užívání
1. Všechny obchodní značky, loga, texty, obrázky a ostatní data na našich internetových
stránkách jsou chráněna autorským zákonem. Používáním našich internetových
srtánek Vás neopravňuje k dalšímu používání autorským právem chráněných
objektů, jejich pozměňování, další zpracování a použití v jakýchkoli médiích je
zakázáno. Další použití je možné pouze po našem předchozím písemném souhlasu.
2. Neautorizované použití našich informací, jakož loga nebo obchodních značek třetích
stran, které jsou zobrazeny na našich internetových stránkách porušuje naše práva
nebo práva třetích stran a není dovoleno.
§ 9 Oddělitelnost
Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, nedotýká
se tato neplatnost ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí za sjednané
platné ustanovení, které se nejvíce blíží ekonomickému smyslu zamýšlenému oběma
stranami.
§ 10 Rozhodné právo a soudní příslušnost
1. Rozhodným je pouze pouze právo Spolkové republiky Německo a vztahuje se na
vyloučení všech ostatních zákonů.
2. Místem plnění a soudní příslušnosti je 10961 Berlín (Německo), pokud jsou smluvními
stranami obchodníci, právnické osoby podle veřejného práva nebo zvláštní fondy
podle veřejného práva.
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3. Výlučným příslušným soudem příslušným pro všechny současné a budoucí nároky
vyplývající z tohoto smluvního vztahu je okresní soud v Berlíně Tempelhof-Kreuzberg
nebo vyšší krajský soud tohoto soudu, jsou-li smluvními stranami obchodníci,
právnické osoby podle veřejného práva nebo zvláštní fondy podle veřejného práva
nebo alespoň jedna ze smluvních stran nemá v Spolkové republice Německo
obecnou jurisdikci.
(Verze: červenec 2020)
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