§ 1 Yleistä
Auto1.com ylläpitää internetin kautta saavutettavissa olevaa tietokantaa, johon asetamme
moottoriajoneuvoja myytäväksi ja jonka kautta hyväksytyt autokauppiaat (seuraavassa
“käyttäjä” tai “kauppias”) voivat etsiä moottoriajoneuvoja Auto1.com:in tarjoaman
hakutoiminnon avulla. Auto1.com omistaa itse tietokannassa olevat moottoriajoneuvot.
Nämä yleiset käyttöehdot (jatkossa “käyttöehdot”) koskevat verkkosivustomme ja/tai
palvelujemme käyttöä. Jokainen käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi
siirtyessään käyttämään verkkosivustoamme. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa näitä
käyttöehtoja milloin tahansa syytä ilmoittamatta.Käyttäjän omat kauppaehdot eivät päde.

§ 2 Liittyminen käyttäjäksi
Liittyminen käyttäjäksi on sallittua ainoastaan moottoriajoneuvokauppiaille. Nämä voivat liittyä
Auto1.com:iin juridisina tai luonnollisina henkilöinä. Käyttäjäksi liittyvällä henkilöllä täytyy olla
valtuudet ja oikeus suorittaa liittyminen osallistuvan käyttäjän puolesta.
Auto1.com päättää käyttäjäksi liittymisen saatuaan vapaaseen harkintaan perustuen,
annetaanko kauppiaalle oikeus käyttää tietokantaa. Kauppiaan tekemän tarjouksen hyväksyntä
tapahtuu joko Auto1.com:in kirjallisella vahvistuksella tai antamalla kauppiaalle käyttäjätiedot
(käyttäjänimi ja salasana).
Auto1.com:illa on milloin tahansa käyttäjäksi liittymisen yhteydessä tai liikesuhteen kestäessä
oikeus vaatia ajankohtaisen kaupparekisteriotteen ja muiden sellaisten asiakirjojen esittämistä,
jotka vaaditaan käyttäjäksi liittymiseen ja ovat tarkoituksenmukaisia. Ulkomaisilta kauppiailta
vaaditaan vastaavat todistukset tai asiakirjat.
Jos annetut tiedot muuttuvat käyttäjäksi liittymisen jälkeen, osallistuvalla käyttäjällä on
velvollisuus ilmoittaa siitä välittömästi Auto1.com:ille. Tiedot voidaan antaa ainoastaan
kirjallisesti, sähköpostilla tai telefaksilla.
Käyttäjän tulee pitää salasanansa salassa ja tallettaa käyttäjätietonsa huolellisesti. Hän on lisäksi
velvollinen ilmoittamaan Auto1.com:ille välittömästi, jos on syytä epäillä, että kolmas osapuoli
käyttää tai on käyttänyt hänen käyttäjätietojaan väärin.
Käyttäjä vastaa periaatteellisesti kaikista niistä toimista, joita hänen käyttäjätietojensa avulla on
tehty. Käyttäjä ei ole vastuussa käyttäjätietojensa väärinkäytöstä silloin, kun hän ei ole
loukannut huolellisuusvelvoitettaan.

§ 3 Käytön esto
Auto1.com voi ryhtyä erilaisiin toimiin, jos on olemassa konkreettista näyttöä siitä, että käyttäjä
rikkoo lain määräyksiä, loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai rikkoo näitä käyttöehtoja.
Tai jos Auto1.com:illa on muu oikeutettu intressi – erityisesti, jos käyttäjän ajoneuvokauppaan
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liittyvät maksusuoritukset Auto1.com:ille tai muulle sen yhteydessä toimivalle yritykselle
viivästyvät.
Toimenpiteet sisältävät käyttäjälle annettavan varoituksen, käytön väliaikaisen eston sekä
käytön lopullisen eston. Toimenpiteitä valitessaan Auto1.com ottaa huomioon kyseisen
käyttäjän oikeutetut intressit.

§ 4 Käyttöoikeudet
Käyttäjällä on näiden käyttöehtojen puitteissa oikeus hakea käyttöönsä annetun online-haun
avulla näytölleen yksittäisiä tietueita ja ottaa niistä tulosteita. Lisäksi käyttäjä voi tehdä sitovia
tarjouksia yksittäisistä moottoriajoneuvoista.
Käyttäjän sellaiset toimet, jotka tähtäävät palvelumme toiminnan estämiseen tai sen
käyttämisen vaikeuttamiseen, on kielletty.
Käyttäjät eivät saa järjestelmällisesti poimia ja/tai käyttää edelleen osia palvelustamme ilman
nimenomaista kirjallista lupaamme. Ilman Auto1.com:in nimenomaista kirjallista lupaa
käyttäjän on erityisesti kiellettyä harjoittaa Data Mining -toimintaa, käyttää robotteja tai
vastaavia tiedonkeruu- ja poimintaohjelmia palvelumme jonkin oleellisen osan poimimiseksi
jatkokäyttöä varten.
Palvelumme linkittäminen, integroiminen tai muunlainen liittäminen on kiellettyä ilman
nimenomaista kirjallista lupaa.
Palvelun esitysmuoto ja toimintojen laajuus voivat vaihdella käyttöliittymätyypistä riippuen –
esimerkiksi internet-sivulla ja mobiilisovelluksessa. Oikeus palvelun ja sen toimintojen
käyttämiseen on olemassa ainoastaan nykytekniikan puitteissa.

§ 4 Tuotevastuu
Emme ota mitään vastuuta teknisistä puutteista, erityisesti verkkosivuston jatkuvasta ja
katkeamattomasta saavutettavuudesta tai käyttäjän syöttämien sisältöjen virheettömästä
toistamisesta.
Jos palvelu ei ole saavutettavissa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

§ 5 Tietosuoja
Otamme sivustomme käyttäjien henkilötietojen ja yksityiselämän suojaamisen erittäin
vakavasti. Suurimman mahdollisen suojan takaamiseksi meille on itsestään selvää, että
noudatamme kaikkia lakisääteisiä määräyksiä, jotka koskevat tietosuojaa.
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Vastaava toimija ja palveluntarjoaja on Auto1.com GmbH Berliinissä. Voit kääntyä kaikissa
tietosuojaa koskevissa kysymyksissä milloin tahansa Auto1.com:in tietosuojavastaavan
puoleen. Mieluiten sähköpostilla osoitteeseen ”datenschutz@auto1.com”.
Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan liittää käyttäjään yksilönä. Näihin kuuluvat
esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoite tai mahdollisesti puhelinnumero. Keräämme
henkilötietoja verkkosivustollamme, jos käyttäjä itse asettaa ne käyttöömme.
Käytämme näitä tietoja vain siinä laajuudessa kuin palvelun tuottaminen käyttäjälle edellyttää.
Tietojen käyttö mainostarkoituksiin rajoittuu omaan mainontaamme (ml. Suositusmainonta) ja
yhteistyöyritystemme mainontaan. Käytämme sähköpostiosoitettasi omien vastaavien
tuotteidemme tai palvelujemme tarjoamiseen.

§ 6 Vastuun rajoitus
Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että Auto1.com:in palvelut ovat käytettävissä
katkeamattomasti ja virheettömästi. Internetin rakenteen takia tätä on kuitenkin mahdoton
taata. Myös Sinun pääsysi sivustollemme voi toisinaan katketa tai rajoittua kunnossapitotöiden,
huoltojen tai uusien palvelujen käyttöönoton aikana. Pyrimme rajoittamaan kaikkien näiden
väliaikaisten katkosten tai rajoitusten taajuutta ja kestoa.
Verkkosivustomme ja palvelujemme käytön puitteissa vastaamme rajoituksetta sellaisista
vahingoista, jotka Auto1.com tai sen lainmukainen edustaja, työntekijä tai valtuutettu henkilö
on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä laiminlyönnillään.
Auto1.com ei ole vastuussa tapauksista, joissa ainoastaan epäoleellisia sopimusvelvoitteita on
loukattu vähäisellä laiminlyönnillä. Lisäksi vastuu lievien laiminlyöntien aiheuttamista
vahingoista rajoittuu niihin vahinkoihin, joita laiminlyönnistä voidaan tyypillisesti olettaa
aiheutuvan. Tässä vastuu rajoittuu välittömään keskimääräiseen vahinkoon.
Edelliset vastuurajoitukset eivät koske vahinkoja, joka koskevat henkeä, ruumiinvammaa tai
terveyttä sekä muita vahinkoja, jotka aiheutuvat vilpillisyydestä.
Sikäli kuin Auto1.com:in vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, sama koskee myös työntekijöiden,
edustajien ja valtuutettujen henkilöiden henkilökohtaista vastuuta.

§ 7 Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia verkkosivustollamme olevia yritysmerkkejä, logoja, tekstejä,
kuvia ja muita tietoja. Sivustomme käyttäminen ei anna sinulle oikeutta käyttää näitä tietoja
missään muussa yhteydessä. Muokkaaminen, käsitteleminen ja käyttö kaikenlaisissa medioissa
on periaatteellisesti kielletty. Käyttö muussa yhteydessä on mahdollista vain etukäteen
antamallamme kirjallisella luvalla.
Omien tietojemme sekä sivustolla näkyvien kolmansien osapuolten logojen tai merkkien
luvaton käyttö loukkaa meidän tai kolmansien osapuolten oikeuksia ja se on kiellettyä.
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§ 8 Salvatorinen lauseke
Sikäli kuin jokin näiden käyttöehtojen määräys on pätemätön, se ei vaikuta mitenkään muiden
määräysten juridiseen pätevyyteen. Pätemättömän määräyksen sijaan katsotaan sovituksi
sellainen pätevä määräys, joka vastaa taloudellisesti tarkimmin osapuolten alun perin
haluamaa.

§ 9 Sovellettava laki, suorituspaikka ja
oikeustoimipaikka
Käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia. Toimeenpanopaikka ja
oikeustoimipaikka on Berliini.
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