Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecībā uz
Auto1.com GmbH pakalpojumiem, kas ir pieejami
vietnē w
 ww.auto1.com, izmantošanu.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus (turpmāk tekstā –
“Noteikumi”) pirms izmantojat Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Vācijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību) tīmekļa vietni un pakalpojumus. Izmantojot mūsu
tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, jūs piekrītat šo Noteikumu saistībām.
§ 1 Vispārējie noteikumi
1. Tīmekļa vietne www.auto1.com ir tīmekļa vietne, kuru pārvalda uzņēmums
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(turpmāk

tekstā –“AUTO1.com” vai “ mēs”).
2. AUTO1.com pārvalda datubāzi, kurai var piekļūt, izmantojot internetu, kur mēs
uzskaitām pārdošanā esošo autotransportu un kuru apstiprināti automobiļu
izplatītāji (turpmāk tekstā – “Lietotāji” vai “Izplatītāji”, vai “jūs”) var izmantot
autotransporta

meklēšanai,

izmantojot

AUTO1.com

nodrošināto

meklēšanas

funkciju.
3. Šie Noteikumi regulē mūsu tīmekļa vietnes un/vai pakalpojuma lietošanu. Izmantojot
mūsu tīmekļa vietni, attiecīgais Lietotājs piekrīt šo Noteikumu saistībām. Mēs
paturam tiesības veikt šo Noteikumu grozījumus jebkurā laikā, nenorādot iemeslus.
4. Jebkādi pretrunīgi Lietotāja noteikumi un nosacījumi netiek piemēroti.
§ 2 Reģistrācija
1. Reģistrēties drīkst vienīgi autotransporta Izplatītāji. Tie var reģistrēties vietnē
AUTO1.com kā juridiska vai kā privāta persona. Personai, kas veic reģistrāciju, ir jābūt
pilnvarotai veikt reģistrāciju iesaistītā Lietotāja vārdā.
2. Pēc reģistrācijas saņemšanas AUTO1.com pēc saviem ieskatiem izlems, vai
Izplatītājam tiek piešķirta piekļuve datubāzei. Izplatītāja piedāvājuma pieņemšana tiks
veikta vai nu AUTO1.com rakstiskā apstiprinājumā vai pārraidot piekļuves datus
(lietotājvārdu un paroli).
3. Reģistrācijas un turpmāku darījumu attiecību ietvaros AUTO1.com ir tiesības jebkurā
laikā pieprasīt spēkā esošas informācijas no komercreģistra un citu dokumentu, kā
arī informācijas, kas ir nepieciešama un noderīga reģistrācijai, iesniegšanu.
Izplatītājiem, kas nav no Vācijas, ir jāiesniedz līdzvērtīga apliecinošā dokumentācija
un/vai dokumenti.
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4. Ja sniegtajā informācijā pēc reģistrācijas rodas izmaiņas, iesaistītajam Lietotājam ir
pienākums nekavējoties par to informēt AUTO1.com. Informāciju ir iespējams
iesniegt vienīgi rakstiskā veidā, sūtot pa e-pastu vai faksu.
5. Lietotājam ir jānodrošina savas paroles konfidencialitāte un rūpīgi jāievēro savu
piekļuves datu drošība. Turklāt Lietotājam ir nekavējoties jāinformē AUTO1.com, ja
pastāv kādas aizdomas, ka trešās personas neatļauti izmanto vai ir izmantojušas tā
piekļuves datus.
6. Lietotājs vispārīgi uzņemas atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot
tā piekļuves datus. Ja Lietotājs nav atbildīgs par nepareizu tā piekļuves datu
izmantošanu, jo esošie drošības pasākumi nav pārkāpti, tas neuzņemsies atbildību.
§ 3 Bloķēšana
1. AUTO1.com var veikt dažādus pasākumus, ja pastāv konkrētas norādes, kas ierosina,
ka Lietotājs pārkāpj tiesību normas, trešo personu tiesības vai šos Noteikumus, vai ja
AUTO1.com ir kādas citas leģitīmās intereses, jo īpaši, ja Lietotājs attiecībā uz
autotransporta darījumu ar AUTO1.com vai ar AUTO1.com saistītu uzņēmumu nav
samaksājis (Zahlungsverzug).
2. Šie pasākumi ietver brīdinājuma izsūtīšanu Lietotājiem vai to īslaicīgu vai
neatgriezenisku bloķēšanu. Pēc saviem ieskatiem attiecībā uz piemērojamo
pasākumu, AUTO1.com ņems vērā ietekmētā Lietotāja leģitīmās tiesības un viņa
vainas pakāpi.
§ 4 Lietošanas tiesības
1. Šo lietošanas Noteikumu ietvaros Lietotājiem būs tiesības, izmantojot nodrošināto
tīmekļa meklēšanas masku, savos ekrānos attēlot individuālas datu kopas, un tās
izdrukāt, lai izveidotu pastāvīgu vizuālo attēlu. Turklāt Lietotājs var iesniegt saistošus
piedāvājumus attiecībā uz individuālu autotransportu.
2. Lietotāju darbības, kuru nolūks ir padarīt mūsu pakalpojumu nelietojamu vai tā
lietošanu grūtāku, ir aizliegtas.
3. Bez mūsu izteiktas, iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas Lietotāji nedrīkst sistemātiski
izvilkt mūsu pakalpojuma daļas, un/vai tās atkārtoti izmantot. Jo īpaši bez izteiktas,
rakstiskas AUTO1.com piekrišanas Lietotāji nedrīkst izmantot datizraci, robotus vai
līdzīgas datu ievākšanas un datu izvilkšanas programmas, lai izvilktu būtiskas mūsu
pakalpojuma daļas ar nolūku tās izmantot atkārtoti.
4. Jebkāda mūsu pakalpojuma sasaistīšana, integrācija vai cita veida saišu veidošana
bez mūsu izteiktas, rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
5. Pakalpojuma izskats vai funkcionalitātes tvērums var atšķirties atkarībā no piekļuves
veida – piemēram, piekļūstot no tīmekļa vietnes vai mobilā tālruņa lietotnes. Tiesības
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izmantot pakalpojumu un tā funkcijas tiks ierobežotas līdz pašreizēji modernām
tehnoloģijām.
§ 5 Garantijas
1. Mēs negarantējam (Gewährleistung) tehnisko defektu neesamību, jo īpaši pastāvīgu
un nepārtrauktu tīmekļa vietnes pieejamību vai Lietotāja ievadītā satura rādīšanu bez
kļūdām.
2. Gadījumā, ja piedāvātais pakalpojums nav pieejams, Lietotājs var sazināties ar mūsu
klientu atbalsta dienestu.
§ 6. Datu aizsardzība
1. Mēs mūsu tīmekļa vietnes Lietotāju personas datu un privātuma aizsardzību
uztveram ļoti nopietni. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku aizsardzību, mēs
neapšaubāmi ievērojam visas tiesiskās normas datu aizsardzības jomā.
2. Pārzinis (verantwortliche Stelle) un pakalpojuma sniedzējs (Diensteanbieter) ir
AUTO1.com GmbH, Berlīnē. Lūdzu, sazinieties AUTO1.com datu aizsardzības
speciālistu jebkurā laikā saistībā ar jebkādiem jautājumiem par datu aizsardzību.
Labākais saziņas veids ir rakstīt uz e-pasta adresi datenschutz@auto1.com.
3. Personas dati ir informācija, ko var attiecināt uz atsevišķu Lietotāju. Tas ietver,
piemēram, Lietotāja e-pasta adresi vai, ja piemērojams, tālruņa numuru. Mēs
ievācam personas datus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, ja Lietotājs sniedz šādus
datus.
4. Mēs šādus datus izmantojam tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu mūsu
pakalpojumu Lietotājam. Datu lietošana reklamēšanai ir ierobežota līdz mūsu vai
saistītu uzņēmumu pašreklāmas nolūkiem (tai skaitā ieteikumu reklamēšanai
[Empfehlungswerbung]).
5. Mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi, lai jums piedāvātu līdzīgas mūsu pašu preces vai
pakalpojumus.
§ 7 Atbildības ierobežošana
1. Mēs cenšamies vienmēr nodrošināt, lai AUTO1.com sniegtie pakalpojumi būtu
pieejami bez pārtraukumiem un bez kļūdām. Tomēr interneta rakstura dēļ to nav
iespējams garantēt (garantieren). Jūsu piekļuve mūsu tīmekļa vietnei laiku pa laikam
var tikt pārtraukta vai ierobežota, lai mēs varētu veikt remontdarbus, uzturēšanu vai
ieviest jaunus pakalpojumus. Mēs cenšamies ierobežot šādu īslaicīgu pārtraukumu
vai ierobežojumu biežumu un ilgumu.
2. Mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu lietošanas kontekstā mēs uzņemamies
neierobežotu atbildību attiecībā uz zaudējumiem vai kaitējumu, ko tīšuprāt
(vorsätzlich) vai rupjas nolaidības dēļ (grob fahrlässig) veic AUTO1.com vai tā juridiskie
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pārstāvji, darbinieki vai personas, kas izpilda līguma saistības un par kuru darbību
atbildību uzņemas AUTO1.com ( Erfüllungsgehilfen/pilnvarotais).
3. Ja nelielas nolaidības (leicht fahrlässig) dēļ tiek pārkāptas vienīgi nemateriālas
līgumsaistības, AUTO1.com neuzņemsies atbildību. Citos gadījumos atbildība par
zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas nelielas nolaidības dēļ, tiks ierobežota līdz
parasti paredzamiem zaudējumiem vai kaitējumam. Šādā kontekstā atbildība tiks
ierobežota līdz tiešiem vidējiem zaudējumiem.
4. Iepriekš

minētie atbildības ierobežojumi netiks piemēroti zaudējumiem vai

kaitējumam, kas izriet no dzīvības, ķermeņa vai veselības bojājumiem, kā arī visiem
citiem zaudējumiem vai kaitējumam, kas izriet no krāpnieciskiem nolūkiem (Arglist).
5. Tiktāl, ciktāl AUTO1.com atbildība ir izslēgta vai ierobežota, tas tiek piemērots arī
attiecībā uz darbinieku, pārstāvju un pilnvaroto personisko atbildību.
§ 8. Autortiesības un lietošanas tiesības
1. Uz visām preču zīmēm, logotipiem, tekstiem, attēliem un citiem datiem mūsu tīmekļa
vietnē attiecas autortiesību aizsardzība. Tīmekļa vietnes lietošana jums nepiešķir
nekādas tālākas šādas informācijas lietošanas tiesības. Modifikācija, turpmāka
apstrāde un izmantošana jebkāda veida medijos parasti nav atļauta. Jebkāda
turpmāka izmantošana ir iespējama vienīgi ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
2. Neapstiprināta mūsu informācijas, kā arī trešo personu logotipu vai preču zīmju, kas
ir attēlotas mūsu tīmekļa vietnē, lietošana pārkāpj mūsu tiesības un/vai trešās
personas tiesības un nav atļauta.
§ 9 Nodalāmības klauzula
Ja kāda no šo Noteikumu klauzulām ir vai kļūst nederīga, tā neietekmēs pārējo klauzulu
spēkā esamību. Nederīgās klauzulas vietā tiks ievietota derīga klauzula, kas pēc pušu
vienošanās tiek atzīta par paredzētajam ekonomiskajam nolūkam vistuvāko.
§ 10 Noteicošie likumi, izpildes vieta un jurisdikcijas vieta
1. Piemērojami ir Vācijas Federatīvās Republikas likumi, izslēdzot visus citus likumus.
2. Izpildes vieta ir 10961 Berlīnē, Vācijā, ja līgumslēdzējas puses ir tirgotāji, juridiskās
personas saskaņā ar publiskajām tiesībām vai īpaši fondi saskaņā ar publiskajām
tiesībām.
3. Izņēmuma kompetentās tiesas jurisdikcija attiecībā uz visām pašreizējām un
nākotnes
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kas
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līgumattiecībām,
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Berlīnes

Tempelhof-Kreuzberg rajona tiesa vai šīs tiesas augstākā apgabaltiesa, ciktāl
līgumslēdzējas puses ir tirgotāji, juridiskās personas saskaņā ar publiskajām tiesībām
vai īpaši fondi saskaņā ar publiskajām tiesībām, vai ja vismaz vienai no
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līgumslēdzējām pusēm nav atbilstošas jurisdikcijas vietas Vācijas Federatīvajā
Republikā.
(Versija: 2020. gada jūlijs)
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