Všeobecné obchodné podmienky ohľadom využitia
služieb Auto1.com GmbH, ktoré sú dostupné cez
webovú stránku www.auto1.com
Pred použitím webovej stránky a služieb spoločnosti Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným) si pozorne prečítajte
tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). Používaním našej webovej stránky a
/ alebo našich služieb súhlasíte s tým, že ste viazaní týmito VOP.
§ 1 Všeobecné ustanovenia
Webová stránka www.auto1.com je webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou
Auto1.com GmbH so sídlom v Berlíne v Nemecku (ďalej len „
 AUTO1.com“ alebo „my“).
1. 1. AUTO1.com prevádzkuje databázu prístupnú prostredníctvom internetu, v ktorej
uvádzame zoznam motorových vozidiel určených na predaj a ktoré môžu byť použité
na vyhľadávanie motorových vozidiel schválenými predajcami vozidiel (ďalej len
„Používatelia“

alebo

„Predajcovia“

alebo

„vy“)

prostredníctvom

funkcie

vyhľadávania sprístupnenej spoločnosťou AUTO1.com.
2. Tieto VOP upravujú používanie našej webovej stránky a / alebo služby. Používaním
našej webovej stránky príslušný Používateľ súhlasí, že bude viazaný týmito VOP.
Vyhradzujeme si právo tieto VOP kedykoľvek a bez udania dôvodu zmeniť.
3. Neuplatňujú sa žiadne protichodné obchodné podmienky Používateľa.
§ 2 Registrácia
1. Registrovať sa môžu iba Predajcovia motorových vozidiel. Môžu sa zaregistrovať na
stránke AUTO1.com ako právnická osoba alebo ako fyzická osoba. Registrujúca
osoba musí byť oprávnená vykonať registráciu v mene zúčastneného Používateľa.
2. AUTO1.com sa po prijatí registrácie a podľa vlastného uváženia rozhodne, či dostane
Predajca prístup k databáze. Akceptovanie ponuky zo strany Predajcu sa uskutoční
buď písomným potvrdením zo strany AUTO1.com alebo prenosom prístupových
údajov (užívateľské meno a heslo).
3. V rámci registrácie a pri ďalšom obchodnom vzťahu je spoločnosť AUTO1.com
oprávnená kedykoľvek požadovať predloženie aktuálneho výpisu z obchodného
alebo živnostenského registra a ďalších dokumentov, ako aj informácií potrebných a
užitočných pre registráciu. Od nie nemeckých predajcov sa bude požadovať, aby
predložili porovnateľnú podpornú dokumentáciu a / alebo dokumenty.
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4. Ak sa údaje, ktoré boli poskytnuté, zmenia po registrácii, je zúčastnený Používateľ
povinný to bezodkladne oznámiť AUTO1.com. Informácie sa môžu poskytovať iba
písomne, e-mailom alebo faxom.
5. Používateľ musí uchovávať svoje heslo v tajnosti a musí dôsledne zabezpečiť svoje
prístupové údaje. Ďalej je povinný informovať AUTO1.com okamžite, ak existujú
nejaké náznaky toho, že jeho prístupové údaje sa zneužívali alebo boli zneužité
tretími stranami.
6. Používateľ je všeobecne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa vykonávajú s
použitím jeho prístupových údajov. Ak Používateľ nezodpovedá za nesprávne
použitie svojich prístupových údajov, pretože tým nie sú porušené existujúce
povinnosti starostlivosti, nenesie zodpovednosť.
§ 3 Zablokovanie prístupu
1. AUTO1.com môže prijať rôzne opatrenia, ak existujú konkrétne náznaky, ktoré
naznačujú, že Používateľ porušuje zákonné ustanovenia, práva tretích strán alebo
tieto VOP alebo ak má AUTO1.com iný legitímny záujem, najmä v prípade, že
Používateľ je v omeškaní s platbou (Zahlungsverzug) v súvislosti s obchodom
motorového vozidla s AUTO1.com alebo pridruženou spoločnosťou AUTO1.com.
2. Medzi opatrenia patrí vydávanie varovania Používateľom alebo ich dočasné alebo
trvalé blokovanie. Spoločnosť AUTO1.com pri výbere opatrenia, ktoré sa má uplatniť,
zohľadní legitímne záujmy dotknutého Používateľa a mieru jeho zavinenia.
§ 4 Práva používania
1. V rámci obmedzení týchto VOP majú Používatelia právo pomocou sprístupnenej
masky

vyhľadávania

online

zviditeľniť jednotlivé súbory údajov na svojich

obrazovkách a vytlačiť ich, aby vytvorili trvalý vizuálny obraz. Používateľ môže okrem
toho predložiť záväzné ponuky pre jednotlivé motorové vozidlá.
2. Činnosti Používateľov, ktorých cieľom je uviesť službu mimo prevádzky, alebo sťažiť jej
využívanie, sú zakázané.
3. Bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu, Používatelia nesmú
systematicky extrahovať časti našich služieb a / alebo ich opätovne použiť. Najmä bez
výslovného písomného súhlasu spoločnosti AUTO1.com nesmú Používatelia využívať
programy na získavanie údajov, roboty alebo podobné programy na zhromažďovanie
a extrakciu údajov, aby mohli extrahovať akékoľvek podstatné časti našej služby na
účely ich opätovného použitia.
4. Akékoľvek prepojenie, integrácia alebo iné prepojenie našej služby bez výslovného
písomného súhlasu je zakázané.
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5. Vzhľad a rozsah funkčnosti služby sa môžu líšiť v závislosti od typu prístupu napríklad prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie pre mobilné telefóny.
Právo na využívanie služby a jej funkcií sa obmedzuje na súčasnú najmodernejšiu
technológiu.
§ 5 Záruka
1. Neposkytujeme žiadnu záruku (Gewährleistung) za technické chyby, najmä za
nepretržitú a neprerušenú dostupnosť webovej stránky alebo za bezchybné
zobrazenie obsahu zadaného Používateľom.
2. V prípade, že ponúkaná služba nie je prístupná, môže Používateľ kontaktovať náš
zákaznícky servis.
§ 6 Ochrana osobných údajov
1. Berieme ochranu osobných údajov a súkromia Používateľov našej webovej stránky
veľmi vážne. Aby sme zaistili čo najvyššiu ochranu, je samozrejmé, že dodržiavame
všetky právne predpisy v oblasti ochrany údajov.
2. Kontrolór (verantwortliche Stelle) a poskytovateľ služieb (Diensteanbieter) je
AUTO1.com GmbH, Berlín. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany
údajov sa kedykoľvek obráťte na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti
AUTO1.com. Najlepším spôsobom je e-mail na adresu d
 atenschutz@auto1.com.
3. Osobné údaje sú informácie, ktoré je možné priradiť Používateľovi individuálne.
Patria sem napríklad e-mailová adresa alebo prípadne telefónne číslo Používateľa.
Zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky, ak nám ich
Používateľ sprístupní.
4. Tieto údaje používame v rozsahu, v akom je to potrebné na účely poskytovania
našich služieb Používateľovi. Využitie údajov na reklamu je obmedzené na účely
vlastnej propagácie (vrátane sprostredkovania reklamy [Empfehlungswerbung]) nami
alebo pridruženými spoločnosťami.
5. Používame vašu e-mailovú adresu, aby sme vám ponúkli naše vlastné podobné
produkty alebo služby.
§ 7 Obmedzenie zodpovednosti
1. 1. Snažíme sa vždy zabezpečiť, aby služby poskytované spoločnosťou AUTO1.com boli
k dispozícii bez prerušenia a bez akýchkoľvek chýb. Vzhľadom na povahu internetu to
však nie je možné zaručiť (garantieren). Je tiež možné, že váš prístup na našu webovú
stránku sa môže z času na čas prerušiť alebo obmedziť, aby sa umožnili opravy,
údržbárske práce alebo zavedenie nových služieb. Snažíme sa obmedziť frekvenciu a
trvanie každého z týchto dočasných porúch alebo obmedzení.
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2. V súvislosti s používaním našej webovej stránky a služieb sme zodpovední bez
obmedzenia za akékoľvek straty alebo škody spôsobené úmyselne (vorsätzlich) alebo
hrubou nedbanlivosťou (grob fahrlässig), spoločnosťou AUTO1.com alebo jej
zákonnými zástupcami, zamestnancami alebo „osobami zamestnanými pri plnení
zmluvného záväzku, za ktorý je spoločnosť AUTO1.com splnomocnene zodpovedná“
(Erfüllungsgehilfen / splnomocnený agent).
3. V prípade mierne nedbanlivého (leicht fahrlässig) porušenia iba nepodstatných
zmluvných záväzkov nenesie spoločnosť AUTO1.com zodpovednosť. Okrem toho sa
zodpovednosť za stratu alebo škodu spôsobenú ľahkou nedbanlivosťou obmedzuje
na každú stratu alebo škodu, ktorej výskyt sa musí zvyčajne očakávať. V tejto
súvislosti sa zodpovednosť obmedzuje na priame priemerné škody.
4. Predchádzajúce obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú na žiadne straty alebo
škody spôsobené zranením na životoch, tele alebo zdraví, ani na žiadne iné straty
alebo škody spôsobené podvodným úmyslom (Arglist).
5. Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti AUTO1.com vylúčená alebo obmedzená, platí to
aj v súvislosti s osobnou
splnomocnených agentov.

zodpovednosťou

zamestnancov,

zástupcov

a

§ 8 Autorské práva a práva používania
1. Všetky obchodné značky, logá, texty, obrázky a ďalšie údaje na našej webovej stránke
podliehajú ochrane autorských práv. Použitie našej webovej stránky vás neoprávňuje
na ďalšie využívanie takýchto informácií. Úpravy, ďalšie spracovanie a použitie v
médiách akéhokoľvek druhu nie sú vo všeobecnosti povolené. Akékoľvek ďalšie
použitie je možné iba s naším predchádzajúcim písomným súhlasom.
2. Neschválené použitie informácií, ako aj log alebo ochranných známok tretích strán,
ktoré sú reprodukované na našej webovej stránke, porušuje naše práva a / alebo
práva tretích strán a nie je dovolené.
§ 9 Doložka o oddeliteľnosti
Ak dôjde, alebo budú zhodnotené niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné,
nedotýka sa táto neplatnosť ostatných ustanovení. Miesto neplatného ustanovenia platí za
zjednané platné ustanovenie, ktoré sa najviac blíži ekonomickému zmyslu zamýšľanému
oboma stranami.
§ 10 Rozhodné právo, miesto plnenia a súdna príslušnosť
1. Zákony Spolkovej republiky Nemecko sa vzťahujú na vylúčenie všetkých ostatných
zákonov.
2. Miesto plnenia je 10961 Berlín, Nemecko, ak sú zmluvnými stranami obchodníci,
právnické osoby podľa verejného práva alebo osobitné fondy podľa verejného práva.
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3. Výlučným príslušným súdom pre všetky súčasné a budúce nároky vyplývajúce z tohto
zmluvného vzťahu je okresný súd v Berlíne Tempelhof-Kreuzberg alebo vyšší
regionálny súd tohto súdu, pokiaľ sú zmluvnými stranami obchodníci, právnické
osoby podľa verejného práva alebo osobitné fondy podľa verejného práva alebo
aspoň jedna zo zmluvných strán nemá v Spolkovej republike Nemecko všeobecné
miesto súdnej právomoci.
(Verzia: Júl 2020)
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