Ogólne warunki korzystania z usług Auto1.com
GmbH, które są dostępne za pośrednictwem strony
internetowej www.auto1.com
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych ogólnych warunków (dalej „OWH”) przed
skorzystaniem ze strony internetowej i usług Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Korzystając z
naszej strony internetowej i / lub naszych usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych
OWH.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. www.auto1.com jest stroną internetową prowadzoną przez AUTO1.com GmbH z
siedzibą w Berlinie (dalej „AUTO1.com” lub „my”).
2. AUTO1.com prowadzi internetowy serwis, w którym wystawia na sprzedaż
samochody,

które

są

oferowane

prowadzącym

działalność

gospodarczą

sprzedawcom samochodów używanych (zwanymi dalej “Użytkownikami” lub
“Dealerami”
AUTO1.com.

lub

“ty”)

poprzez

funkcję

wyszukiwania

udostępnioną

przez

3. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej i / lub usługi.
Korzystając z naszej strony internetowej, odpowiedni Użytkownik zgadza się na
przestrzeganie niniejszych OWH. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych
OWH w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
4. Wszelkie sprzeczne warunki Użytkownika nie mają zastosowania.
§ 2 Rejestracja
1. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla sprzedawców samochodów używanych. Mogą
zarejestrować się w AUTO1.com jako osoba prawna lub osoba fizyczna. Osoba
rejestrująca

musi

być

upoważniona

do

dokonania

rejestracji

w

imieniu

uczestniczącego Użytkownika.
2. AUTO1.com decyduje po otrzymaniu wniosku o rejestrację czy dostęp zostanie
przyznany

czy

nie.

Zaakceptowanie

wniosku

następuję

poprzez

pisemne

potwierdzenie przez AUTO1.com lub poprzez przekazanie danych dostępowych
(nazwa użytkownika oraz hasło).
3. W ramach rejestracji oraz w dalszym toku relacji biznesowej AUTO1.com ma prawo w
dowolnym

momencie

zażądać

przedłożenia

aktualnego

odpisu

z

rejestru

handlowego i innych dokumentów oraz informacji, które są niezbędne i przydatne
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dla rejestracji. Dealerzy spoza Niemiec będą zobowiązani do przedłożenia
porównywalnej dokumentacji uzupełniającej i / lub dokumentów
4. Jeżeli podane dane ulegną zmianie po rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia AUTO1.com. Zmiany można zgłaszać wyłącznie na
piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem.
5. Użytkownik musi zachować swoje hasło w tajemnicy i starannie zabezpieczać swoje
dane dostępowe. Ponadto jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
AUTO1.com o wszelkich przesłankach wskazujących, że jego dane dostępowe są lub
były niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie.
6. Użytkownik ponosi ogólną odpowiedzialność za wszystkie czynności, które są
wykonywane z wykorzystaniem jego danych dostępowych. W przypadku nadużycia
przez osoby trzecie konta Użytkownika, które nie wynika z zaniedbań ze strony
Użytkownika, odpowiedzialność jest wyłączona.
§ 3 Blokada dostępu
1. AUTO1.com może podjąć różne środki, jeśli istnieją konkretne przesłanki, które
sugerują, że Użytkownik narusza przepisy ustawowe, prawa osób trzecich lub
niniejsze OWH , lub jeśli AUTO1.com ma inny uzasadniony interes, w szczególności w
przypadku, gdy Użytkownik zalega z płatnością (Zahlungsverzug) w kontekście
transakcji samochodowej z AUTO1.com lub spółką stowarzyszoną z AUTO1.com.
2. Do wyżej wymienionych środków zalicza się ostrzeżenie oraz czasowa bądź trwała
blokada dostępu do strony internetowej oraz usług AUTO1.com. Przy wyborze
środków AUTO1.com uwzględnia interes oraz stopień winy Użytkownika.
§ 4 Prawa użytkownika
1. W granicach określonych w niniejszych OWH Użytkownicy mają prawo, korzystając z
udostępnionych wzorców wyszukiwania online, aby tworzyć indywidualne filtry
danych na swoich ekranach i drukować je w celu stworzenia trwałego obrazu
wizualnego. Ponadto Użytkownik może składać wiążące oferty na poszczególne
pojazdy samochodowe.
2. Działania ukierunkowane na uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania ze strony
internetowej oraz naszych usług są zabronione.
3. W przypadku braku naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody, Użytkownicy nie
mogą systematycznie wyodrębniać części naszych usług i/lub ich ponownie
wykorzystywać. W szczególności, bez wyraźnej pisemnej zgody AUTO1.com,
Użytkownikom

zabrania

się

korzystania

z

eksploracji

danych,

robotów

komputerowych lub podobnych programów do zbierania i ekstrakcji danych w celu
wyodrębnienia jakichkolwiek istotnych części naszych usług w celu ich ponownego
wykorzystania.

Strona 2 z 5

4. Jakiekolwiek łączenie, integracja lub inne powiązania naszego serwisu bez wyraźnej
pisemnej zgody jest zabronione
5. Sposób prezentacji oraz zakres funkcjonalności usług może się różnić w zależności od
sposobu korzystania, na przykład za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji
na telefon komórkowy. Możliwość korzystania z usług oraz strony internetowej jest
uzależniona od warunków technicznych.

§ 5 Gwarancje
1. Nie udzielamy żadnej gwarancji (Gewährleistung) na wady techniczne, w szczególności
na ciągłą i nieprzerwaną dostępność strony internetowej lub za bezbłędne
wyświetlanie treści wprowadzanych przez Użytkownika.
2. W

przypadku,

gdy

oferowana

usługa

jest

niedostępna,

Użytkownik może

skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
§ 6 Ochrona danych
1. Bardzo

poważnie

traktujemy

Użytkowników naszego serwisu.

ochronę

danych

osobowych

i

prywatności

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu

ochrony danych stosujemy się do wszystkich przepisów prawa z zakresu ochrony
danych osobowych.
2. Administratorem

(verantwortliche

Stelle)

i

usługodawcą

(Diensteanbieter)

jest

AUTO1.com GmbH, Berlin. W przypadku wszystkich pytań dotyczących ochrony
danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych AUTO1.com. Najlepszą
formą kontaktu jest droga e-mail: datenschutz@auto1.com.
3. Dane osobowe to informacje, które można przypisać indywidualnie Użytkownikowi.
Obejmuje to na przykład adres e-mail lub, w stosownych przypadkach, numer
telefonu Użytkownika. Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem naszej strony
internetowej, jeśli takie dane są nam udostępniane przez Użytkownika.
4. Korzystamy z tych danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia
naszych usług na rzecz Użytkownika. Wykorzystanie danych do celów reklamowych
jest

ograniczone

do

celów

autopromocji

(w

tym

reklamy

polecającej

[Empfehlungswerbung]) przez nas lub przez firmy powiązane.
5. Używamy Twojego adresu e-mail, aby oferować Ci nasze własne towary lub usługi.
§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
1. Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze upewnić się, że usługi świadczone przez
AUTO1.com są dostępne bez przerwy i wolne od błędów. Jednak ze względu na
charakter Internetu nie można tego zagwarantować (garantieren). Możliwe jest
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również, że od czasu do czasu dostęp do naszej strony internetowej może być
przerywany lub ograniczany w celu umożliwienia napraw, prac konserwacyjnych lub
wprowadzenia nowych usług. Staramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania
każdego z tych tymczasowych zakłóceń lub ograniczeń.
2. W

kontekście

korzystania z naszej strony internetowej i usług ponosimy

odpowiedzialność bez ograniczeń za wszelkie straty lub szkody spowodowane
umyślnie (vorsätzlich) lub rażącym niedbalstwem (grob fahrlässig), przez AUTO1.com
lub jej przedstawicieli prawnych, pracowników lub przez „osoby zatrudnione przy
wykonywaniu

zobowiązania

umownego,

za

które

AUTO1.com

ponosi

odpowiedzialność zastępczą” (Erfüllungsgehilfen / vicarious agent).
3. AUTO1.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku lekkiego zaniedbania (leicht
fahrlässig), naruszenia jedynie nieistotnych zobowiązań umownych. W pozostałych
przypadkach szkód niewielkiej wartości odpowiedzialność jest ograniczona do tych,
których powstanie można uznać za typowe. W takich przypadkach odpowiedzialność
jest ograniczona do średniej wartości takiego rodzaju szkód.
4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach
uszkodzenia ciała, narażenia życia lub zdrowia jak również w przypadku szkód
powstałych w wyniku zamiaru oszustwa (Arglist).
5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność AUTO1.com jest wykluczona lub ograniczona,
dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób,
którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązań (vicarious agents)
§ 8 Prawa autorskie oraz warunki użytkowania
1. Wszystkie znaki handlowe, logo, teksty, obrazy i inne dane na naszej stronie
internetowej podlegają ochronie praw autorskich. Korzystanie z naszej strony
internetowej

nie

uprawnia

do

dalszego wykorzystywania takich informacji.

Modyfikacja, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie w jakichkolwiek mediach jest
generalnie zabronione. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie jest możliwe tylko za naszą
uprzednią pisemną zgodą.
2. Niezatwierdzone wykorzystanie naszych informacji, a także logo lub znaków
towarowych osób trzecich, które są reprodukowane na naszej stronie internetowej,
narusza nasze prawa i / lub prawa osób trzecich i nie jest dozwolone.
§ 9 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne, nie wpłynie
to na ważność prawną pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego postanowienia
przyjmuje się, że zostało uzgodnione postanowienie ważne, które jest najbliższe celowi
gospodarczemu zamierzonemu przez strony.
§ 10 Prawo obowiązujące, miejsce wykonania i jurysdykcji
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1. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem wszelkich
innych ustaw.
2. Miejscem wykonania umowy jest 10961 Berlin, Niemcy, jeżeli umawiającymi się
stronami są kupcy, osoby prawne prawa publicznego lub fundusze specjalne prawa
publicznego.
3. Wyłącznym właściwym sądem właściwym dla wszystkich bieżących i przyszłych
roszczeń wynikających z tego stosunku umownego jest Sąd Rejonowy w Berlinie
Tempelhof-Kreuzberg lub wyższy Sąd Okręgowy tego sądu, o ile stronami umowy są
kupcy, osoby prawne prawa publicznego lub fundusze specjalne prawa publicznego
lub co najmniej jedna z umawiających się stron nie ma ogólnej jurysdykcji w
Republice Federalnej Niemiec.
(Wersja: Wrzesień 2020)
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