Általános szerződési feltételek az Auto1.com GmbH
szolgáltatásainak

igénybevételével

kapcsolatosan,

melyek a w
 ww.auto1.com weboldalon érhetők el
Kérjük, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket (a továbbiakban:
„Általános Szerződési Feltételek”), mielőtt használná az Auto1.com GmbH weboldalát és
szolgáltatásait. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Német Korlátozott Felelősségű Társaság)
A weboldalunkon és/vagy szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik abba, hogy az
Általános Szerződési Feltételeket kötelezőnek tekinti.
§ 1 Általános rendelkezések
1. A www.auto1.com egy olyan weboldal, amelyet az Auto1.com GmbH üzemeltet,
székhelye Berlin, Németország (a továbbiakban: “AUTO1.com” vagy “mi”).
2. Az AUTO1.com az interneten keresztül elérhető adatbázist működtet, amelyben
felsoroljuk az eladó gépjárműveket, és amelyet jóváhagyott autókereskedők
használhatnak gépjárművek keresésére (a továbbiakban: „Felhasználók” vagy
„Kereskedők” vagy „Ön”) az AUTO1.com által elérhetővé tett keresési funkción
keresztül.
3. Az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák weboldalunk és/vagy szolgáltatásunk
használatát. Weboldalunk használatával az érintett Felhasználó vállalja, hogy kötelezi
magát ezen Általános Szerződési Feltételekre. Fenntartjuk a jogot, hogy az Általános
Szerződési Feltételeket bármikor és indoklás nélkül módosítsuk.
4. Bármely ellentmondó felhasználási feltétele egy Felhasználónak nem alkalmazandó.
§ 2 Regisztráció
1. A regisztráció kizárólag gépjármű-kereskedők számára engedélyezett. Az AUTO1.com
weboldalán jogi személyként vagy természetes személyként regisztrálhatnak. A
regisztráló

személynek

felhatalmazással

kell

rendelkeznie

a

regisztráció

végrehajtásához egy részt vevő Felhasználó nevében.
2. Az AUTO1.com a regisztrációs kérelem beérkezése után saját belátása szerint dönt
arról, hogy a Kereskedő hozzáférést kap-e az adatbázishoz. A kereskedő regisztrációs
kérelmének elfogadásáról az Auto1.com írásos visszaigazolást küld vagy elküldi a
belépéshez szükséges hozzáférési adatokat (felhasználónév és jelszó).
3. A regisztráció részeként, illetve az üzleti kapcsolat további részében, az AUTO1.com
bármikor jogosult az aktuális kereskedelmi vagy cégnyilvántartásról szóló kivonatot
illetve egyéb az együttműködés során szükséges dokumentumok és információk
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benyújtását

kérni.

A

nem-német

Kereskedőknek

összehasonlító,

igazoló

dokumentációt és / vagy dokumentumokat szükséges benyújtaniuk.
4. Amennyiben a megadott adatok megváltoznak a regisztrációt követően, a
Felhasználó

köteles

haladéktalanul tájékoztatni erről az AUTO1.com-ot. Az

információk kizárólag írásban, e-mailben vagy faxon kerülhetnek benyújtásra.
5. A Felhasználónak titokban kell tartania jelszavát, és bizalmasan kezelnie a
hozzáférési adatait. Továbbá köteles haladéktalanul értesíteni az AUTO1.com-ot, ha
a belépési adatok harmadik fél kezébe kerültek és illetéktelen felhasználás veszélye
áll fent.
6. A Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, amelyet hozzáférési adatainak
felhasználásával hajtanak végre. Ha a Felhasználó nem felelős a hozzáférési
adatainkak illetéktelen használatáért, mivel nem sérti a meglévő gondoskodási
kötelezettségek, akkor nem vonható felelősségre.
§ 3 Hozzáférés megvonása
1. Az AUTO1.com különféle intézkedéseket tehet, ha konkrét jelek utalnak arra, hogy a
Felhasználó megsérti a jogszabályi rendelkezéseket, harmadik fél jogait vagy jelen
Általános Szerződési Feltételeket, illetve ha az AUTO1.com egyéb jogos érdekkel
rendelkezik, különösen abban az esetben, ha a Felhasználó fizetésképtelenné válik
(Zahlungsverzug) a gépjármű-üzlet kapcsán az AUTO1.com vagy az AUTO1.com
kapcsolt vállalkozása felé.
2. Az intézkedések között szerepel a Felhasználók figyelmeztetése, ideiglenes vagy
végleges

felfüggesztése.

Az

alkalmazandó

intézkedés

megválasztásakor

az

AUTO1.com figyelembe veszi az érintett felhasználó jogos érdekeit és felelősségének
mértékét.
§ 4 Használati jogok
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek betartásának keretein belül, a Felhasználóknak
jogukban áll a rendelkezésükre álló online kereső használatával az egyes találatok
saját képernyőn való megjelenítésére illetve ezen találatokat kinyomtatni az állandó
megjelenítés érdekében. Továbbá a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatokat tehet
az egyes gépjárművekre.
2. Tilos minden olyan Felhasználói tevékenység, amelynek célja, szolgáltatásunk
működésképtelenné tétele vagy működésének megnehezítése
3. A Felhasználok előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem nyerhetik ki
szisztematikusan

szolgáltatásaink

részeit

és/vagy

használhatják

fel

azokat.

Kiváltképp, az AUTO1.com kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a felhasználók nem
használhatnak adatbányászatot, robotokat vagy hasonló adatgyűjtő és adat-kivonó
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programokat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk lényeges részeit kinyerhessék
azok újbóli felhasználása céljából.
4. Szolgáltatásunk bármely egyéb szolgáltatáshoz történő kapcsolása, integrációja vagy
összekapcsolása előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos.
5. A szolgáltatás megjelenése és funkcionalitása a hozzáférés típusától függően eltérő
lehet - például a weboldalon vagy a mobil alkalmazáson keresztül. A szolgáltatás
használati jogát és annak funkcióit a legkorszerűbb technológiára korlátozódik.
§ 5 Garancia
6. Nem vállalunk semmiféle garanciát (Gewährleistung) a technikai hibákért, különösen
nem a honlap állandó és folyamatos elérhetőségéért vagy a felhasználó által
megadott tartalmak megfelelő megjelenítésére.
7. Amennyiben a szolgáltatás nem elérhető, a felhasználó kapcsolatba léphet
ügyfélszolgálatunkkal.
§ 6 Adatvédelem
8. Honlapunk Felhasználóinak személyes adatainak védelme és magánéletének
tiszteletben tartása rendkívül fontos számunkra. A lehető legnagyobb védelem
biztosítása érdekében, magától értetődően, az adatvédelem területén eleget teszünk
az összes jogszabályi előírásnak.
9. Az adatkezelő (verantwortliche Stelle) és a szolgáltató (Diensteanbieter) az AUTO1.com
GmbH, Berlin. Az adatvédelmi politikával kapcsolatos összes kérdésével közvetlenül
az Auto1.com adatvédelmi munkatársához fordulhat a következő e-mail címen:
datenschutz@auto1.com.
10. A személyes adatok olyan információk, melyek közvetlenül a Felhasználóhoz
rendelhetők. Magába foglalja például a Felhasználó e-mail címét vagy adott esetben
telefonszámát.

A

személyes

adatokat

weboldalunkon

keresztül

gyűjtünk,

amennyiben ezeket az adatokat a Felhasználó rendelkezésünkre bocsátja.
11. Ezeket az információkat olyan mértékben használjuk fel, hogy szolgáltatásainkat
biztosíthassuk a Felhasználó számára. Az adatok promóciós felhasználása kizárólag a
magunk és a kapcsolt vállalatok promóciójának (beleértve az ajánlási elven működő
reklámot is [Empfehlungswerbung]) céljából történik.
12. Az Ön e-mail címét felhasználhatjuk, hogy az Ön számára saját hasonló termékeket
vagy szolgáltatásokat ajánljunk.
§ 7 Felelősség korlátozása
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13. Arra törekszünk, hogy az Auto1.com weboldalon elérhető szolgáltatások mindenkor
megszakítások nélkül, hibamentesen rendelkezésre álljanak. Mindazonáltal az
Internet jellegéből kifolyólag mindezt nem áll módunkban garantálni (garantieren).
Továbbá, a felhasználói hozzáférése a weboldalhoz esetenként megszakadhat vagy
korlátozva lehet, annak érdekében, hogy lehetőségünk legyen hibajavításra,
karbantartásra vagy új szolgáltatások bevezetésére. Törekszünk az ilyen átmeneti
megszakítások és korlátozások gyakoriságának és időtartamának minimalizálására.
14. Honlapunkon és szolgáltatásaink használata során korlátlan felelősséget vállalunk
minden olyan veszteségért vagy kárért, amelyet szándékosan (vorsätzlich) vagy
súlyos gondatlanságból (grob fahrlässig), az AUTO1.com vagy annak jogi képviselői
okoztak, alkalmazottak vagy „szerződéses kötelezettség teljesítésében foglalkoztatott
személyek, akikért az AUTO1.com felelős” (Erfüllungsgehilfen / megbízott ügynök).
15. A szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan (leicht fahrlässig) megszegése
esetén az AUTO1.com nem vállal felelősséget. Ettől eltekintve, a gondatlanságból
okozott veszteség vagy kár felelőssége minden olyan veszteségre vagy kárra
korlátozódik, amelyek általában előreláthatóan előfordulhatnak. Ebben az
összefüggésben a felelősség a közvetlen átlagos kárra korlátozódik.
16. A fent említett felelősségkorlátozások nem vonatkoznak az élet, testi épség és
egészség sérelmével vagy egyéb rosszindulatból okozott károkkal kapcsolatos
kártérítési felelősségre (Arglist).
17. Amennyiben az Auto1.com felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a
munkavállalók, képviselők és a teljesítésben igénybe vett segédek személyes
felelősségére is.
§ 8 Szerzői jogok és használati jogok
1. Honlapunkon lévő minden védjegy, logó, szöveg, képek és egyéb adat szerzői
jogvédelem alatt áll. Honlapunk használatával nem válik jogosultá ezen információk
használatára. Módosításuk, további feldolgozásuk vagy a médiában való bármilyen
felhasználásuk szigorúan tilos. Használatuk csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk
esetén engedélyezett.
2. A weboldalunkon szereplő információk, valamint harmadik felek logóinak és
védjegyeinek jogosulatlan használata, mely sérti az Auto1.com vagy mások jogait,
nem megengedett.
§ 9 Részleges érvénytelenség
Ha a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy
érvénytelenné válik, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések jogi érvényességét. Az
érvénytelen rendelkezés helyett egy érvényes rendelkezésben kell megállapodni, amely
ugyanahhoz a gazdasági eredményhez vezet.
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§ 10 Irányadó jog, a teljesítés helye és a joghatóság helye
1. Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók.
2. A teljesítés helye: 10961 Berlin, Németország, ha a szerződő felek kereskedők,
közjogi jogi személyek vagy közjogi különleges alapok.
3. Az e szerződéses viszonyból eredő jelenlegi és jövőbeni követelésekre a kizárólagos
illetékes bíróság a Berlin Tempelhof-Kreuzberg kerületi bíróság, vagy a bíróság
legfelsőbb regionális bírósága, amennyiben a szerződő felek kereskedők, jogi
személyek közjogi vagy közjogi alapok, vagy legalább egyik szerződő félnek nincs
általános joghatósági helye a Német Szövetségi Köztársaságban.
(Verzió: Július 2020)
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