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§ 1 Üldsätted 
1. www.AUTO1.com on veebileht, mida haldab ettevõte Auto1.com GmbH asukohaga 

Berliinis, edaspidi AUTO1.com.  
2. AUTO1.com peab veebilehte, millele pannakse välja autode müügipakkumised, mis on 

mõeldud isikutele, kes tegutsevad autode edasimüüjatena, edaspidi kasutajad. 
AUTO1.com on müüdavate autode omanik.  

3. Käesolevad tingimused puudutavad veebilehe AUTO1.com ja selle teenuste kasutamist. 
Veebilehe AUTO1.com ja selle teenuste kasutamine on võrdsustatud käesolevate 
tingimustega nõustumisega. AUTO1.com jätab endale õiguse põhjust nimetamata 
käesolevaid tingimusi muuta.  

4. Kasutajate poolt pakutavad tehingutingimused, mis on vastuolus käesolevate 
tingimustega, ei ole kehtivad. 

§ 2 Registreerumine 
1. Registreeruda saavad ainult autode edasimüüjad. Registreeruda saab nii juriidilise kui 

füüsilise isikuna. Kui isik ei registreeru endanimel, peab tal registreerumiseks olema 
volitus.  

2. AUTO1.com otsustab pärast registreerumistaotluse saamist, kas taotlus rahuldatakse 
või mitte. Pärast registreerumise kinnitamist saadab AUTO1.com kasutajale kirjaliku 
kinnituse või juurdepääsuandmed (kasutajanimi ja salasõna).  

3. Registreerimisprosessi käidus, nagu ka edasiste ärisuhete käigus, on AUTO1.com 
volitatud nõudma kehtivat väljavõtet äriregistrist. Välismaiste ettevõtete käest võidakse 
nõuda selle dokumendi vasteid.  

4. Registreerumise käigus esitatud andmete muutumisel on kasutaja kohustatud 
teavitama sellest viivitamatult veebilehte AUTO1.com. Sellise info võib edastada 
telefoni või e-posti teel.  

5. Kasutaja on kohustatud hoidma saladuses oma ligipääsuandmeid (eriti salasõna). Lisaks 
sellele on kasutaja kohustatud viivitamata teavitama veebilehte AUTO1.com juhul, kui 
mõni kõrvaline isik võis saada juurdepääsu tema kontole.  

6. Kasutaja vastutab kõigi toimingute eest, mida tehakse tema juurdepääsuandmeid 
kasutades. Kui kolmas isik kuritarvitab kasutaja kontot põhjustel, mis ei tulene 
kasutajast, ei ole kasutaja vastutav.  

§ 3 Juurdepääsu blokeerimine 
1. AUTO1.com võib võtta vastavaid meetmeid, kui on olemas tõendid, et kasutaja rikub 

seadust või käesolevaid tingimusi või kui veebilehel AUTO1.com on põhjendatudalused 
selliseid rikkumisi kahtlustada, seda eriti juhul, kui kasutaja hilineb veebilehega 
AUTO1.com või sellele alluva ettevõttega sõlmitud tehingutest tulenevate kohustuste 
täitmisega.  
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2. Nimetatud meetmete hulka kuulub juurdepääsu piiramine veebilehele AUTO1.com ja 
selle teenustele ning konto ajutine või lõplik blokeerimine. Meetmete valimisel lähtub 
AUTO1.com kahju kannatanud kasutajate huvidest.  

§ 4 Kasutaja õigused 
1. Kasutajal on õigus kuvadakäesolevate tingimuste raames oma ekraanile 

automüügipakkumisi. Kasutajal on samuti õigus avaldada autoostusoove, mis on 
siduvad.  

2. Keelatud on tegevused, mis on suunatud veebilehe AUTO1.com ja selle teenuste 
kasutamise takistamisele või raskendamisele.  

3. Kasutajal ei ole ilma kirjaliku loata õigust mujal kasutada veebilehelt AUTO1.com 
pärinevaid andmeid. Eelkõige on keelatud ilma kirjaliku loata koguda edasiseks 
kasutamiseks andmeid automaatsete programmide ja arvutirootite abil.  

4. Veebilehe AUTO1.com linkimine ja integreerimine on ilma kirjaliku loata keelatud.  
5. AUTO1.com esitlusviis ja teenuste funktsionaalsuse ulatus võivad erineda nende 

kasutusviisist (näiteks arvuti tarkvaraversioon ja veebilehe mobiilne versioon).Teenuste 
ja veebilehe kasutamise võimalus sõltub tehnilistest tingimustest.  

§ 5 Kaebused 
1. AUTO1.com ei võta vastu tehniliste probleemidegaseotud kaebusi, eelkõige kaebusi, 

mis on seotud veebilehe juurdepääsetavuse probleemide või veebilehe sisu 
ebakorrektse kuvamisega.  

2. Kui veebilehele puudub juurdepääs, võib kasutaja võtta ühendust klienditeenindusega. 

§ 6 Andmekaitse 
1. Isikuandmete kaitse on AUTO1.com jaoks väga oluline. Võimalikult kõrge andmekaitse 

taseme tagamiseks järgib AUTO1.com järgib kõiki andmekaitset reguleerivaid seadusi.  
2. Isikuandmete kaitse eest vastutab ettevõte AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 
WARSZAWA). Isikuandmetega seotud küsimustes võivad kasutajad alati pöörduda 
AUTO1.com poole. Kõige parem on kirjutada e-posti aadressil PL_ABI@AUTO1.COM.  

3. Isikuandmete all mõistetakse andmeid, mille kasutaja vabatahtlikult esitab, näiteks e-
posti aadress ja telefoninumber. Veebilehel AUTO1.com (Auto1.com) kogutakse 
isikuandmeid vaid juhul, kui kasutaja sellega nõustub.  

4. Kasutajate isikuandmeid kasutatakse vaid teenuste osutamiseks vajalikul määral. 
AUTO1.com või sellele alluvad ettevõtted võivad kasutada isikuandmeid ka 
turunduslikul eesmärgil. Kasutaja e-posti aadressi kasutatakse kaupade või teenuste 
pakkumiste edastamiseks.  

§ 7 Vastutuse välistamine 
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1. AUTO1.com teeb kõik endast oleneva, et juurdepääs veebilehele ja teenustele toimiks 
tõrgeteta. Interneti olemuse tõttu ei saa see aga olla alati tagatud. Ka juurdepääs 
veebilehele AUTO1.com võib olla piiratud või võimatu veebilehe uuendamise või uute 
teenuste käivitamise tõttu. AUTO1.com teeb kõik endast oleneva, et veebilehe 
juurdepääsu katkestused ja probleemid oleksid võimalikult lühikesed ja harvad.  

2. AUTO1.com vastutab täielikult kahjude eest, mille on põhjustanud AUTO1.com, selle 
töötajad ja selle juriidilised esindajad kas siis tahtlikult või ettevaatamatusest.  

3. Väikese väärtusega kahjude puhul, kui ei tekki lepingulisi kohustusi, ei ole AUTO1.com 
vastutav. Muudel juhtudel on AUTO1.com vastutus väiksemate kahjude eest piiratud 
nendega, mille tekkimist võib pidada tüüpiliseks. Sellistel juhtudel on vastutus piiratud 
seda tüüpi kahju keskmise maksumusega.  

4. Ülaltoodud vastutuse piiranguid ei kohaldata kehavigastuste, elu kaotamise ja 
tervisekahjustuste korral, samuti kuritegude tagajärjel tekkinud kahjude korral.  

5. Ülaltoodud vastutuspiirangud kehtivad ka AUTO1.com töötajatele ja juriidilistele 
esindajatele.  

§ 8 Autoriõigused ja kasutustingimused 
1. Kõik firmamärgid, logod, sümbolid ja muud veebilehel AUTO1.com olevad andmed on 

kaitstud autoriõigustega. Veebilehe AUTO1.com kasutamine ei anna õiguse loetletud 
infot mujal kasutada. Selle info, muutmine töötlemine või kasutamine meedias on 
keelatud, välja arvatud juhtudel, kui selleks on kirjalik luba.  

2. AUTO1.com sümbolite või firmainfo volitamata kasutamine on seadusevastane.  

§ 9 Lõppsätted 
Kui ka mõni loetletud tingimustest kaotab kehtivuse, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste 
kehtivust. Kehtivuse kaotanud tingimus asendatakse sisult võimalikult lähedase ja seadusega 
kooskõlas oleva tingimusega. 

§ 10 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus 
Kohandatav õigus on Saksa õigus. Kohtualluvuse koht on Berliin.  

(Avaldatud: Jaanuar 2014) 


