Veebisaidi www.auto1.com kaudu juurdepääsetavate
Auto1.com GmbH teenuste kasutamise üldtingimused
Enne Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, piiratud vastutusega saksa
äriühingu) veebisaidi ja teenuste kasutamist lugege need üldtingimused (edaspidi
“kasutustingimused”) hoolikalt läbi. Meie veebisaiti ja/või meie teenuseid kasutades
nõustute end nende tingimustega siduma.
§ 1 Üldsätted
1. Veebisait www.auto1.com on Auto1.com GmbH hallatav veebisait, mille asukoht on
Saksamaal Berliinis (edaspidi “AUTO1.com” või “meie”).
2. AUTO1.com haldab Interneti kaudu juurdepääsetavat andmebaasi, milles loetleme
müüdavaid

mootorsõidukeid

ja

mida

heakskiidetud

automüüjad

(edaspidi

„kasutajad” või „edasimüüjad” või „teie”) saavad kasutada mootorsõidukite
otsimiseks otsingufunktsiooniga, mille on teinud kättesaadavaks AUTO1.com.
3. Need kasutustingimused reguleerivad meie veebisaidi ja/või teenuse kasutamist.
Meie veebisaiti kasutades nõustub asjaomane kasutaja, et on nende tingimustega
seotud. Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal ja ilma põhjusi esitamata muuta.
4. Kasutaja mis tahes vastukäivad tingimused ei kehti.
§ 2 Registreerimine
1. Registreeruda võivad ainult mootorsõidukite edasimüüjad. Nad võivad registreeruda
saidil AUTO1.com juriidilise isikuna või füüsilise isikuna. Registreerival isikul peab
olema volitus osaleva kasutaja nimel registreerumiseks.
2. AUTO1.com otsustab pärast registreerimisavalduse laekumist omal äranägemisel,
kas

edasimüüjale

antakse

juurdepääs

andmebaasile.

Edasimüüja

registreerimisavaldus võetakse AUTO1.com poolt vastu kas kirjaliku kinnituse abil või
juurdepääsuandmete (kasutajanime ja parooli) edastamise kaudu.
3. Registreerimise osana ja ärisuhte edasisel kulgemisel on ettevõttel AUTO1.com õigus
igal ajal nõuda kehtiva väljavõtte esitamist äriregistrist ja muid dokumente ning
teavet, mis on registreerimiseks vajalik ja kasulik. Väljaspool Saksamaad asuvad
edasimüüjad peavad esitama samaväärse tõendava dokumentatsiooni ja/või
dokumendid.
4. Kui esitatud andmed muutuvad pärast registreerimist, on osalev kasutaja kohustatud
ettevõtet AUTO1.com sellest viivitamatult teavitama. Teavet võib edastada ainult
kirjalikult, e-posti või faksi teel.
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5. Kasutaja peab hoidma oma parooli konfidentsiaalsena ja oma juurdepääsuandmete
turvalisust hoolikalt säilitama. Lisaks on ta kohustatud ettevõtet AUTO1.com
viivitamatult

teavitama,

kui

on

mingeid

märke

selle

kohta,

et

tema

juurdepääsuandmeid kuritarvitavad või on kuritarvitanud kolmandad isikud.
6. Üldiselt

vastutab

kasutaja

kõigi

toimingute

eest,

mida

tehakse

tema

juurdepääsuandmete abil. Kui kasutaja ei rikkunud kehtivaid hoolsuskohustusi, siis ta
ei vastuta oma juurdepääsuandmete ebaõige kasutamise eest.
§ 3 Blokeerimine
1. AUTO1.com võib võtta kasutusele mitmesuguseid meetmeid, kui on konkreetseid
märke, mis viitavad sellele, et kasutaja rikub seadusesätteid, kolmandate isikute
õigusi, neid kasutustingimusi või kui ettevõttel AUTO1.com on mõni muu õigustatud
huvi, eriti juhul, kui kasutaja on ettevõttega AUTO1.com või ettevõtte AUTO1.com
sidusettevõttega

mootorsõidukitega

seotud

tehingu

tegemisel

maksehäirega

(Zahlungsverzug).
2. Need meetmed hõlmavad kasutaja hoiatamist või tema ajutist või püsivat
blokeerimist. Kasutatava meetme valimisel võtab ettevõte AUTO1.com arvesse
asjaomase kasutaja õigustatud huve ja tema süü määra.
§ 4 Kasutusõigused
1. Nende kasutustingimuste piires on kasutajatel õigus kättesaadavaks tehtud
veebipõhiste otsingufiltrite abil üksikuid andmekogumeid ekraanil kuvada ja püsiva
nähtava pildi loomiseks välja printida. Lisaks võib kasutaja esitada siduvaid pakkumisi
üksikutele mootorsõidukitele.
2. Kasutajate tegevused, mille eesmärk on muuta meie teenus mittetöötavaks või
muuta selle kasutamine keerukamaks, on keelatud.
3. Ilma meie eelneva selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei tohi kasutajad meie teenuse
osi süstemaatiliselt kaevandada ja/või neid uuesti kasutada. Eelkõige ei tohi
kasutajad ilma ettevõtte AUTO1.com selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kasutada
andmete

kaevandamist,

roboteid

ega

sarnaseid

andmete

kogumise

ja

ekstraheerimise programme meie teenuse oluliste osade kaevandamiseks nende
taaskasutamise eesmärgil.
4. Meie teenuse mis tahes linkimine, integreerimine või muu ühendamine ilma
selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
5. Teenuse välimus ja funktsionaalsus võivad sõltuvalt juurdepääsu tüübist erineda –
näiteks veebisaidil või mobiiltelefoni rakenduses. Teenuse kasutamise õigus ja selle
funktsioonid sõltuvad hetkel saadaoleva tehnoloogia tasemest.
§ 5 Garantiid
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1. Me ei garanteeri (Gewährleistung) tehniliste vigade puudumist, eriti veebisaidi pideva
ja katkematu kättesaadavust või kasutaja sisestatud sisu vigadeta kuvamist.
2. Juhul, kui pakutav teenus pole kättesaadav, võib kasutaja pöörduda meie
klienditeeninduse poole.
§ 6 Andmekaitse
1. Me suhtume oma veebisaidi kasutajate isikuandmete ja privaatsuse kaitsmisesse
väga tõsiselt. Parima võimaliku kaitse tagamiseks on enesestmõistetav, et järgime
kõiki andmekaitse valdkonna õigusnorme.
2. Vastutav organ (verantwortliche Stelle) ja teenusepakkuja (Diensteanbieter) on
AUTO1.com GmbH, Berliin. Kõigi andmekaitset puudutavate küsimuste korral võtke
julgelt igal ajal ühendust ettevõtte AUTO1.com andmekaitseametnikuga. Parim viis
on saata e-kiri aadressile d
 atenschutz@auto1.com.
3. Isikuandmed on teave, mille saab kasutajale individuaalselt omistada. See hõlmab
näiteks kasutaja e-posti aadressi või vajaduse korral telefoninumbrit. Kogume
isikuandmeid oma veebisaidi kaudu, kui kasutaja on need andmed meile
kättesaadavaks teinud.
4. Me kasutame neid andmeid ulatuses, mis on vajalik kasutajale meie teenuse
osutamiseks. Andmete kasutamine reklaamimiseks on piiratud meie enda või
sidusettevõtete enesereklaami eesmärkidega (Empfehlungswerbung).
5. Kasutame teie e-posti aadressi, et pakkuda teile oma sarnaseid kaupu või teenuseid.
§ 7. Vastutuse piiramine
1. Püüame alati veenduda, et ettevõtte AUTO1.com pakutavad teenused oleksid
katkestusteta ja vigadeta. Interneti olemuse tõttu on seda võimatu garanteerida.
Samuti on võimalik, et teie juurdepääsu meie veebisaidile on aeg-ajalt katkestatud või
piiratud, et võimaldada parandusi, hooldustöid või uute teenuste juurutamist.
Püüame piirata kõigi nende ajutiste häirete või piirangute sagedust ja kestust.
2. Meie veebisaidi ja teenuste kasutamisel vastutame piiramatult kahju eest, mille on
põhjustanud tahtlikult (vorsätzlich) või raske hooletuse (grob fahrlässig) tõttu
AUTO1.com või selle seaduslikud esindajad, asetöötajad või lepingulisi kohustusi
täitvad isikud, kelle eest AUTO1.com on vastutav ( Erfüllungsgehilfen/vicarious agent).
3. AUTO1.com ei vastuta kerge hooletuse (leicht fahrlässig) tõttu üksnes ebaoluliste
lepinguliste kohustuste rikkumise korral. Muidu piirdub vastutus kerge hooletuse
tagajärjel tekkinud kahju eest selle kahjuga, mille tekkimine on tavaliselt eeldatav.
Selles kontekstis piirdub vastutus keskmise otsese kahjuga.
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4. Eeltoodud piirangud vastutuse osas ei kehti kahjudele, mis tulenevad kahjustustest
elule, kehale või tervisele, samuti mis tahes muude kahjude või kahustuste eest, mis
tulenevad pettusekavatsusest (Arglist).
5. Kui ettevõtte AUTO1.com vastutus on välistatud või piiratud, kehtib see ka töötajate,
esindajate ja aseesindajate isikliku vastutuse osas.
§ 8 Autoriõigused ja kasutusõigused
1. Kõigi meie veebisaidil asuvate kaubamärkide, logode, tekstide, piltide ja muude
andmete suhtes kehtib autoriõiguse kaitse. Meie veebisaidi kasutamine ei anna teile
õigust

sellise teabe edasiseks kasutamiseks. Igasuguse muutmine, edasine

töötlemine ja meedias kasutamine on üldiselt keelatud. Muu kasutamine on võimalik
ainult meie eelneva kirjaliku nõusoleku korral.
2. Meie veebisaidil reprodutseeritud teabe ja kolmandate osapoolte logode või
kaubamärkide loata kasutamine rikub meie õigusi ja/või kolmandate osapoolte õigusi
ega ole lubatud.
§ 9 Eraldatavuse klausel
Kui mõni nendest kasutustingimuste sätetest on kehtetu või muutub kehtetuks, ei mõjuta
see ülejäänud sätete õiguslikku kehtivust. Kehtetu sätte asemel loetakse kehtivaks
kokkulepitud säte, mis on poolte kavandatud majanduslikele eesmärkidele kõige lähem.
§ 10 Reguleerivad seadused, täitmise koht ja kohtualluvuse koht
1. Kohaldatakse ainult Saksamaa Liitvabariigis kehtivaid seadusi.
2. Täitmise koht on 10961 Berliin, Saksamaa, kui lepingupooled on kaupmehed,
avalik-õiguslikud juriidilised isikud või avalik-õiguslikud erifondid.
3. Kõigist sellest lepingulisest suhtest tulenevate praeguste ja tulevaste nõuete osas on
ainupädev kohus Berliini Tempelhof-Kreuzbergi ringkonnakohus või selle kohtu
kõrgem piirkondlik kohus, kuivõrd lepingupooled on kaupmehed, avalik-õiguslikud
juriidilised isikud või avalik-õiguslikud erifondid või vähemalt ühel lepingupooltest
puudub Saksamaa Liitvabariigis üldine kohtualluvus.
(Versioon: Juuli 2020)
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