Γενικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση
των υπηρεσιών της Auto1.com GmbH οι οποίες είναι
προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας w
 ww.auto1.com
Παρακαλώ διαβάστε αυτούς του γενικούς όρους και προϋποθέσεις (από εδώ και στο εξής
“Όροι” ) προσεκτικά πριν την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Auto1.com
GmbH ( Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Γερμανική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης). Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα
δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους

ή/και τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε ότι

§ 1 Γενικές διατάξεις
1. Η ιστοσελίδα www.auto1.com είναι μια ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί υπό την
Auto1.com GmbH, η οποία εδρεύει στο Βερολίνο, Γερμανία (από εδώ και πέρα
“AUTO1.com” ή “εμείς”).
2. Η AUTO1.com λειτουργεί μια βάση δεδομένων η οποία είναι προσβάσιμη από το
διαδίκτυο, στην οποία τοποθετούμε αυτοκίνητα προς πώληση, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από εγκεκριμένους εμπόρους
αυτοκινήτων ( από εδώ και πέρα “Χρήστες” ή “Έμποροι” ή “εσείς”) μέσω της αναζήτησης
η οποία έγινε διαθέσιμη από την AUTO1.com
3. Αυτοί οι Όροι θα διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας μας και/ή της υπηρεσίας.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, ο αντίστοιχος Χρήστης συμφωνεί ότι δεσμεύεται
από αυτούς τους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους
Όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσουμε.
4. Τυχόν αντικρουόμενοι όροι και προϋποθέσεις από την πλευρά του Χρήστη δεν
ισχύουν.
§ 2 Εγγραφή
1. Επιτρέπεται η εγγραφή μόνο σε εμπόρους μηχανοκίνητων οχημάτων. Μπορούν να
εγγραφούν στην AUTO1.com ως νομικό πρόσωπο ή ως φυσικό πρόσωπο. Το άτομο που
εγγράφεται πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για να πραγματοποιήσει εγγραφή εκ μέρους του
συμμετέχοντος Χρήστη.
2. Η AUTO1.com θα αποφασίσει, μετά την παραλαβή της εγγραφής και κατά τη διακριτική
της ευχέρεια, εάν θα παραχωρηθεί στον Έμπορο πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Η
αποδοχή μιας προσφοράς από έναν Έμπορο θα γίνει είτε μέσω γραπτής επιβεβαίωσης
εκ μέρους της AUTO1.com είτε μέσω διαβίβασης των δεδομένων πρόσβασης (όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Σελίδα 1 από 5

3. Ως κομμάτι της διαδικασίας της εγγραφής και ως μετέπειτα στάδιο αυτής και στο
επίπεδο της εμπορικής συνεργασίας η AUTO1.com έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε
στιγμή να ζητήσει κάποια παραπάνω έγγραφα από τα εμπορικά επιμελητήριά καθώς
επίσης και πληροφορίες που είναι απαραίτητες και χρήσιμες για την εγγραφή.
Μη-Γερμανικές εταιρίες θα τους ζητηθεί να υποβάλουν περαιτέρω βοηθητικά έγγραφα
ή αποδείξεις.
4. Σε περίπτωση που οι λεπτομέρειες που έχουν παραστεί αλλάξουν μετά την εγγραφή, ο
συμμετέχων Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την AUTO1.com χωρίς
κάποια καθυστέρηση. Θα πρέπει να μας παρέχει την πληροφορία μονάχα γραπτώς
μέσω e-mail ή fax.
5. Ο χρήστης πρέπει να κρατήσει τον κωδικό πρόσβασης του μυστικό και πρέπει να
εξασφαλίσει επιμελώς τα στοιχεία πρόσβασής του. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να
ενημερώσει την AUTO1.com αμέσως σε περίπτωση που έχει κάποιες ενδείξεις ότι τα
στοιχεία εισόδου έχουν, ή είχαν, χρησιμοποιηθεί από τρίτο μέρος.
6. Ο Χρήστης είναι γενικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πρόσβασης του. Εάν ο Χρήστης δεν
είναι υπεύθυνος για την ακατάλληλη χρήση των δεδομένων πρόσβασής του επειδή δεν
υπάρχει παραβίαση των υπαρχόντων καθηκόντων επιμέλειας, δεν θα είναι υπεύθυνος.
§ 3 Μπλοκάρισμα Λογαριασμού
1. Η AUTO1.com μπορεί να λάβει μια ποικιλία μέτρων εάν υπάρχουν συγκεκριμένες
ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ένας Χρήστης παραβιάζει νόμιμες διατάξεις,
δικαιώματα τρίτων ή αυτούς τους Όρους, ή εάν το AUTO1.com έχει οποιοδήποτε άλλο
έννομο συμφέρον, ιδίως σε περίπτωση που ένας Χρήστης βρίσκεται σε αθέτηση
πληρωμής (Zahlungsverzug) στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για αγορά αυτοκινήτου, με
την AUTO1.com ή μια συνδεδεμένη εταιρεία της AUTO1.com.
2. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την έκδοση κάποιας προειδοποίησης στους Χρήστες ή
το μπλοκάρισμα προσωρινά ή μόνιμα του λογαριασμού τους. Σε κάθε επιλογή του
μέτρου που θα εφαρμοστεί, η AUTO1.com θα λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα
του επηρεαζόμενου Χρήστη και το βαθμό της υπαιτιότητας του.
§ 4 Δικαίωμα χρήσης
1. Εντός των ορίων αυτών των Ορών, οι Χρήστες θα έχουν το δικαίωμα, χρησιμοποιώντας
τη διαδικτυακή μάσκα αναζήτησης που διατίθεται, να δημιουργήσουν ορατά
μεμονωμένα σύνολα δεδομένων στις οθόνες τους και να τα εκτυπώνουν προκειμένου
να δημιουργήσουν μια μόνιμη οπτική εικόνα. Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει
δεσμευτικές προσφορές για μεμονωμένα αυτοκίνητα.
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2. Δραστηριότητες των Χρηστών που αποσκοπούν στο να καταστήσουν την υπηρεσία μας
μη λειτουργική ή να καταστήσουν δυσκολότερη τη χρήση της δεν επιτρέπονται.
3. Κατά την απουσία της συγκατάθεσης μας και της έλλειψής γραπτής συγκατάθεσης, οι
Χρήστες δεν πρέπει να εξάγουν συστηματικά τμήματα της υπηρεσίας μας ή / και να τα
επαναχρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της
AUTO1.com, οι Χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προγράμματα εξόρυξης
δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια προγράμματα συλλογής δεδομένων και εξαγωγής
δεδομένων για να εξαγάγουν ουσιαστικά τμήματα της υπηρεσίας μας για σκοπούς
επαναχρησιμοποίησής τους
4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε σύνδεση, ενσωμάτωση ή άλλη σύνδεση της υπηρεσίας μας
χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από εμάς.
5. Η εμφάνιση και το εύρος της λειτουργικότητας της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τον τύπο πρόσβασης - για παράδειγμα μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω της
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας και των
λειτουργιών της περιορίζεται στην τρέχουσα τεχνολογία αιχμής.
§ 5 Εγγυήσεις
1. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση (Gewährleistung) για τεχνικά προβλήματα, ειδικότερα
για τη συνεχή και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή για την εμφάνιση των
περιεχομένων που εισάγει ο Χρήστης χωρίς σφάλματα.
2. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία δεν είναι προσβάσιμη, ο Χρήστης μπορεί
να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
§ 6 Προστασία δεδομένων
1. Αναλαμβάνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα του
Χρήστη της ιστοσελίδας μας πολύ σοβαρά. Για να σιγουρέψουμε τη καλύτερη δυνατή
προστασία, είναι αυτονόητο ότι συμμορφωνόμαστε με όλους τους νομικούς
κανονισμούς στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
2. Ο ελεγκτής (verantwortliche Stelle) και ο πάροχος υπηρεσιών (Diensteanbieter), είναι η
AUTO1.com GmbH, Βερολίνο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για
την προστασία δεδομένων της AUTO1.com ανά πάσα στιγμή για κάθε ερώτηση σας
σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω e-mail στο
datenschutz@auto1.com.
3. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να αποδοθούν σε έναν
Χρήστη ξεχωριστά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό τηλεφώνου ενός Χρήστη. Συλλέγουμε
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προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας εάν αυτά τα δεδομένα διατίθενται από
τον Χρήστη.
4. Χρησιμοποιούμε τέτοια δεδομένα στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς
παροχής της υπηρεσίας μας στον Χρήστη. Η χρήση των δεδομένων για τη διαφήμιση
περιορίζεται σε σκοπούς αυτοπροώθησης (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης
παραπομπής [Empfehlungswerbung]) από εμάς ή από συνδεδεμένες εταιρείες.
5. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας
προσφέρουμε τα δικά μας παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες.
§ 7 Περιορισμός ευθύνης
1. Προσπαθούμε πάντοτε να σιγουρευτούμε ότι οι υπηρεσίες της AUTO1.com διατίθενται
χωρίς διακοπές και χωρίς σφάλματα. Παρόλο αυτά, εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου
είναι αδύνατον να εγγυηθούμε (garantieren) για αυτό. Είναι επίσης πιθανό ότι
ενδέχεται η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί διακοπεί είτε να υπάρχει
κάποιος περιορισμός στις νέες υπηρεσίες. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη
συχνότητα και την διάρκεια κάθε τέτοιας προσωρινής διακοπής ή περιορισμού.
2. Στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, είμαστε υπεύθυνοι
χωρίς περιορισμό για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε, είτε σκόπιμα
(vorsätzlich) είτε από βαριά αμέλεια (grob fahrlässig), από την AUTO1.com ή από τους
νόμιμους εκπροσώπους της, υπαλλήλους ή από «άτομα που απασχολούνται κατά την
εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης για την οποία ευθύνεται η AUTO1.com»
(Erfüllungsgehilfen / αντιπρόσωπος).
3. Σε περίπτωση ελαφριάς αμελής παραβίασης (leicht fahrlässig) των καθηκόντων, απλών
άυλων συμβατικών υποχρεώσεων, η AUTO1.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Εκτός από
αυτό, η ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ελαφρά αμέλεια
περιορίζεται σε οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των οποίων η εμφάνιση πρέπει
συνήθως να αναμένεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευθύνη περιορίζεται στην άμεση μέση
ζημία.
4. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε απώλεια ή
ζημία που προκύπτει από τραυματισμό ζωής, σώματος ή υγείας, καθώς και για
οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από δόλια πρόθεση (Arglist).
5. Στο βαθμό που η ευθύνη της AUTO1.com αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει
επίσης για την προσωπική ευθύνη υπαλλήλων, εκπροσώπων και αντιπροσώπων.
§ 8 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης
1. Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες και άλλα δεδομένα στην
ιστοσελίδα μας υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της
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ιστοσελίδας μας δεν σας παρέχει δικαίωμα περαιτέρω αξιοποίησης αυτών των
πληροφοριών. Γενικά, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η περαιτέρω επεξεργασία και η
χρήση μέσων οποιουδήποτε είδους. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση είναι δυνατή μόνο
με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
2. Η μη εγκεκριμένη χρήση πληροφοριών εκτός, καθώς και των λογότυπων ή εμπορικών
σημάτων τρίτων που αναπαράγονται στην ιστοσελίδα μας παραβιάζει τα δικαιώματά
μας ή / και τα δικαιώματα τρίτων και δεν επιτρέπεται.
§ 9 Ρήτρα Διαχωρισμού
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη αυτών των Όρων είναι ή καταστεί άκυρη, αυτό δεν
επηρεάζει τη νομική ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Αντί της μη έγκυρης διάταξης, μια
έγκυρη διάταξη θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί η οποία πλησιάζει τον οικονομικό σκοπό που
επιδιώκουν τα μέρη.
§ 10 Ισχύον δίκαιο, τόπος εκτέλεσης και δικαιοδοσίας
1. Οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι οι μόνοι που ισχύουν
σε εξαίρεση όλων των άλλων νόμων.
2. Τόπος εκτέλεσης είναι το Βερολίνο, Γερμανία, τ.κ. 10961, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη
είναι έμποροι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου
δικαίου.
3. Το αποκλειστικό αρμόδιο δικαστήριο δικαιοδοσίας για όλες τις τρέχουσες και
μελλοντικές αξιώσεις που απορρέουν από αυτήν τη συμβατική σχέση είναι το
περιφερειακό δικαστήριο του Βερολίνου Tempelhof-Kreuzberg ή το ανώτερο
περιφερειακό δικαστήριο αυτού του δικαστηρίου, στο βαθμό που τα συμβαλλόμενα
μέρη είναι έμποροι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου
δικαίου ή τουλάχιστον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει γενική δικαιοδοσία
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
(Έκδοση: Ιούλιος 2020)
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