
1 

Allmänna villkor gällande användning av de tjänster 

Auto1.com GmbH tillhandahåller via webbplatsen 

www.auto1.com 
 

Vänligen läs igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder webbplatsen och tjänsterna 

för Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Tyskt företag med begränsat ansvar). 

Genom att använda vår webbplats och-/ eller våra tjänster samtycker ni till våra allmänna villkor och 

är därmed avtalsbundna till dessa. 

 

§ 1 Allmänna bestämmelser 

 

1. Webbplatsen www.auto1.com är en webbplats som drivs av AUTO1.com GmbH med säte i 

Berlin, Tyskland (nedan kallad ”AUTO1.com” eller ”vi”).  

 

2. AUTO1.com driver en databas som är tillgänglig via Internet, en sk Handelsplattform. Via 

handelsplattformen listas motorfordon som är till salu. Sidan användas för sökning av 

motorfordon av godkända köpare (nedan kallade "Användare" eller "Köpare") via 

sökfunktionen som tillhandahålls av AUTO1.com. 

 

3. Dessa allmänna villkor styr användningen av vår webbplats och/eller tjänst. Genom att använda 

vår webbplats accepterar användaren att vara avtalsbunden till dessa allmänna villkor. Vi 

förbehåller oss rätten att ändra  villkoren när som helst och utan att ange skäl för detta. 

 

4. Eventuella andra villkor en användare åberopar som motstrider dessa villkor gäller ej. 

 

§ 2 Registrering 

 

1. Som köpare av motorfordon görs registreringen via www.AUTO1.com. Registrering  hos 

AUTO1.com sker för en juridisk person eller en fysisk person. Den som utför registreringen 

måste ha behörighet att registrera användaren. Privatpersoner intresserade av användning av 

de det tjänster Auto1.com tillhandahåller hänvisas till att kontakta saljsupport@auto1.com för 

mer information alternativt registrera sig via denna länk Registrering. 

 

2. AUTO1.com avgör hurvida användaren beviljas tillgång till databasen eller ej. Godkännande av 

en användare sker antingen genom en skriftlig bekräftelse,  eller genom att Auto1.com sänder 

inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till användaren. 

 

http://www.auto1.com/
mailto:saljsupport@auto1.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrlhvcdd67ca2hL4a4jl76SX4ldW0KJX6UcVmZQe3xV9Xiew/viewform
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3. Som en del av registreringen och i  ett fortsatt sammarbete, har AUTO1.com när som helst rätt 

att begära att ett aktuellt registerutdrag från handelsregistret eller aktiebolagsregistret, samt 

annan information som är nödvändig för registreringen skickas in till AUTO1.com.    

 

4. Om uppgifter som lämnats i samband med registreringen förändras är det användarens ansvar 

och skyldighet att utan dröjsmål meddela AUTO1.com.  Denna information delges AUTO1.com 

skriftligt, via e-post. 

 

5. Användaren är förpliktad att bevara sitt lösenord konfidentiellt och måste noggrant värna om 

sina inloggningsuppgifter.  Användaren är skyldig att informera AUTO1.com, utan dröjsmål om 

det finns indikationer på att dennes inloggnings-uppgifter missbrukas eller har använts av en 

tredje part. 

 

6. Användaren ansvarar för all aktivitet som utförs med dennes inloggningsuppgifter. Däremot 

skall användaren inte hållas ansvarig för eventuell felaktig användning av sin åtkomstdata om 

ett intrång skett. 

 

§ 3 Avstängning 

 

1. AUTO1.com kan vidta ett flertal åtgärder om det finns indikationer på att  användaren bryter 

mot lagbestämmelser, rättigheter från tredje part eller dessa villkor, eller om AUTO1.com har 

något annat berättigat intresse, särskilt om en användare inte fullföljer sitt betalningsåtagande 

(Zahlungsverzug) inom ramen för ett avtal med AUTO1.com eller ett anslutet företag till 

AUTO1.com. 

 

2. De åtgärder som vidtas är att ge användaren en varning, stänga av dennes konto tillfälligt från 

Auto1.com eller permanent avsluta samarbetet. I valet av vilken åtgärd som ska tillämpas tar 

AUTO1.com hänsyn till den berörda användarens legitima intressen och omfattningen av 

dennes överträdelse. 

 

§ 4 Rättigheter 

 

1. Inom ramen för dessa allmänna villkor ges användaren rätt att använda de sökfilter som finns 

och får därmed tillgång till anpassad information på dennes skärm. Därtill ges rätten att även 

göra en permanent utskrift. Vidare har användaren rätt att lägga ett bindande bud på enskilda 

fordon. 

 

2. Användande som syftar till att skada vår tjänst eller försvåra användandet av tjänsten är inte 

tillåten. 
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3. Användare har inte rätt att systematiskt extrahera data från vår tjänst och/eller återanvända 

dessa utan skriftligt samtycke från AUTO1.com. I synnerhet har användaren inte rätt att 

använda sig av s.k. data mining, robotar eller liknande datainsamlings- eller 

extraheringsprogram för att extrahera några väsentliga delar av vår tjänst för återanvändning. 

 

4. Länkningar, integrationer eller andra förbindelser till vår tjänst är inte tillåten utan skriftligt 

medgivande från Auto1.com. 

 

5. Tjänstens utseende och utformning kan variera beroende på åtkomsttyp till tjänsten, 

exempelvis via webb eller via en mobilapplikation. Rätten till att använda tjänsten och dess 

funktioner ska begränsas till den senaste tekniken  (state-of-the art). 

 

§ 5 Garantier 

 

1. Vi  lämnar inga garantier (Gewährleistung) för eventuella tekniska defekter, oavbruten 

tillgänglighet av webbplatsen, störningar av tillgängligheten, eller för att  innehållet som 

angivits av användaren är felfritt. 

 

2. I händelse av att den erbjudna tjänsten inte är tillgänglig hänvisas användaren till att kontakta 

vår kundservice. 

 

§ 6 Dataskydd 

 

1. Vi tar skydd av personuppgifter och integriteten för användarna av vår webbplats på mycket 

stort allvar. För att säkerställa största möjliga skydd följer vi samtliga lagar och regler inom 

ramen för dataskydd. 

 

2. Ansvarig instans och tjänsteleverantören är AUTO1.com GmbH med säte i Berlin. Vänligen 

kontakta dataskyddsansvarig inom AUTO1.com när som helst för frågor som berör dataskydd. 

De nås via mail, datenschutz@auto1.com. 

 

3. Personuppgifter är information som kan tillskrivas en användare individuellt. Detta inkluderar 

till exempel e-postadresser eller, i tillämpliga fall, användarens telefonnummer. Vi samlar in 

personuppgifter via vår webbplats om sådan information görs tillgänglig för oss av 

användaren. 

 

4. Vi använder sådana uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla vår 

tjänst till användaren. Användningen av uppgifterna för marknadsföring är begränsad till 

marknadsföring (inklusive anpassade rekommendationer via referral marketing 

[Empfehlungswerbung]) av oss eller anslutna företag. 

mailto:datenschutz@auto1.com
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5. Vi använder er e-postadress för att erbjuda användaren våra egna varor eller tjänster. 

 

§ 7 Ansvarsbegränsning 

 

1. Vi strävar efter att alltid se till att de tjänster som tillhandahålls av AUTO1.com är tillgängliga 

utan avbrott och fria från fel. På grund av internets natur är det emellertid omöjligt att 

garantera detta. Det är också möjligt att er åtkomst till vår webbplats kan upphöras eller 

begränsas då och då för att möjliggöra underhållsarbete eller uppdateringar. Vi strävar efter 

att begränsa frekvensen och varaktigheten för var och en av dessa tillfälliga störningar eller 

begränsningar. 

 

2. Inom ramen för användningen av vår webbplats och våra tjänster är vi ansvariga utan 

begränsning, för förlust och-/eller skada orsakad, antingen avsiktligt eller genom grov 

oaktsamhet av AUTO1.com eller av dess juridiska personer, anställda eller av personer 

kontrakterade för att fullgöra en avtalsmässig skyldighet för vilken AUTO1.com är ansvarig. 

 

3. I händelse av mindre, omedveten oaktsamhet (leicht fahrlässig) av immateriella avtalsenliga 

skyldigheter, ska AUTO1.com inte hållas ansvarig. Frånsett detta, ska ansvaret för förlust eller 

skada orsakat av sådan mindre oaktsamhet begränsas till eventuella förluster eller skador vars 

händelse vanligtvis måste förväntas. I detta sammanhang ska ansvaret begränsas till den 

direkta genomsnittliga skadan. 

 

4. Ovanstående ansvarsbegränsningar omfattar inte förlust eller skada på liv, kropp eller hälsa, 

såväl som på någon annan förlust eller skada till följd av bedrägligt uppsåt. 

 

5. I den utsträckning som ansvaret för AUTO1.com är exkluderat eller begränsat, ska detta även 

gälla i förhållande till personligt ansvar för anställda, representanter och ställföreträdare. 

 

§ 8 Upphovsrätt och användarrätt 

 

1. Alla varumärken, logotyper, texter, bilder och annan information på vår webbplats är 

upphovsrättsskyddade. Användningen av vår webbplats ger inte rätt till ytterligare användning 

av sådan upphovsrättsskyddad information. Modifiering, vidare bearbetning och-/ eller annan 

användning i media på något sätt är i allmänhet inte tillåten. All ytterligare användning är 

endast möjlig efter vårt skriftliga medgivande. 

 

2. Otillåten användning av information, logotyper och-/eller varumärken av tredje part som 

återges från vår webbplats bryter mot våra rättigheter och/eller tredje parts rättigheter och är 

inte tillåten. 
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§ 9 Uppdelningsklausul 

 

Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig har detta faktum inte någon 

effekt på de andra bestämmelserna i dessa allmänna villkor som fortfarande gäller. I stället för den 

ogiltiga bestämmelsen ska en giltig bestämmelse anses vara överenskommen som kommer närmast 

det ekonomiska syftet som parterna avser. 

 

§ 10 Gällande lag, utförande och juridisk hemvist 

 

1. Förbundsrepubliken Tysklands lagar ska tillämpas och utesluter alla andra lagar. 

 

2. Juridisk hemvist är 10961 Berlin, Tyskland, om de avtalsslutande parterna är juridiska personer 

enligt offentlig rätt. 

 

3. Den behöriga domstolens hemvist för alla nuvarande och framtida krav eller tvister som härrör 

från detta avtalsförhållande ska vara tingsrätten i Berlin Tempelhof-Kreuzberg, eller den högre 

regionala domstolen för denna domstol, i den mån de avtalsslutande parterna är juridiska 

personer eller åtminstone en av de avtalsslutande parterna inte har juridisk hemvist inom 

Förbundsrepubliken Tyskland. 

 

(Version: december 2020) 


