§ 1 ΓΕΝΙΚΟΣ
Auto1.com λειτουργεί σαν ένα web-προσβάσιμη βάση δεδομένων. Παραθέτουμε αυτοκίνητα προς
πώληση σε εξουσιοδοτημένους εμπόρους αυτοκινήτων (στο εξής «Χρήστης» ή «Εμπορικής»)
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης που παρέχονται από Auto1.com. Auto1.com
είναι το ίδιο το κόμμα που προσφέρουν τα οχήματα.
Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας ή την
υπηρεσία μας. Η εγκυρότητα των συγκεκριμένων Όρων και Προϋποθέσεων θα αναγνωρίζονται με τη
χρήση της ιστοσελίδας μας από ένα συγκεκριμένο χρήστη ως δεσμευτική. Διατηρούμε το δικαίωμα
να αλλάξετε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολογία. Αντικρουόμενες όρους και τις
προϋποθέσεις του χρήστη δεν είναι έγκυρη.

§ 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε εμπόρους αυτοκινήτων οχημάτων. Μπορούν να συνδεθείτε ως
νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο. Το πρόσωπο καταγραφή πρέπει να επιτρέπεται να υποβάλει
αίτηση για τις συμμετέχουσες χρήστες.
Auto1.com αποφάσισε μετά την παραλαβή της αίτησης και κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, αν ο πωλητής παίρνει μια πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Η αποδοχή της προσφοράς από
έναν αντιπρόσωπο γίνεται με γραπτή επιβεβαίωση Auto1.com ή με την αποστολή των στοιχείων
πρόσβασης (username και password).
Στο πλαίσιο της εφαρμογής και την περαιτέρω πορεία της επιχειρηματικής σχέσης Auto1.com
δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την υποβολή τρέχουσα εμπορική ή βιομηχανική βεβαίωση
εγγραφής και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για την κατάλληλη
εφαρμογή. Από ξένους εμπόρους συγκρίσιμα στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται.
Εάν τα στοιχεία που δίνονται τα αλλαζετε μετά την εφαρμογή, ο συμμετέχοντας χρήστης είναι
υποχρεωμένος να ενημερώσει το Auto1.com. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι μόνο εγγράφως, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ.
Ο χρήστης πρέπει να κρατήσει τον κωδικό του μυστικό και να εξασφαλίσει την πρόσβαση του
προσεκτικά. Είναι επίσης υποχρεωμένος να ενημερώνει το Auto1.com αμέσως εάν υπάρχουν
ενδείξεις ότι τα στοιχεία του θα πρέπει να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάτω από την
πρόσβαση του. Εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την κακή χρήση της πρόσβασής του, επειδή
αποτελεί παραβίαση της δέουσας επιμέλειας δεν υπάρχει, τότε δεν είναι υπεύθυνος.

§3 ΜΠΛΟΚ
Auto1.com μπορεί να λάβει διάφορα μέτρα, αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο χρήστης
παραβίασε νομικές διατάξεις, δικαιώματα τρίτων ή τους παραπάνω όρους, ή αν Auto1.com έχει
έννομο συμφέρον. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την προειδοποίηση των χρηστών, την προσωρινή και την
οριστική παύση των χρηστών .Κατά την επιλογή του μέτρου, Auto1.com αντανακλά τα νόμιμα
συμφέροντα του χρήστη που έχει επηρεαστεί.

§4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη αναζήτηση στο διαδίκτυο και να
κάνουν οι μεμονωμένες εγγραφές στην οθόνη τους ορατά. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα για μόνιμη απεικόνιση - για να δημιουργήσετε μια εκτύπωση υπό αυτούς τους όρους και
προϋποθέσεις . Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει δεσμευτικές προσφορές για μεμονωμένα
οχήματα. Δραστηριότητες των χρηστών ,αυτοι που προσπαθουν να κανουν την υπηρεσία μας
δυσλειτουργική ή να περιπλέξει απαγορεύεται η χρήση της.

§ 5 Απόρρητο
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών της ιστοσελίδας μας
έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από εμάς. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία, είναι
φυσικό για μας να συμμορφωνόμαστε με όλους τους νομικούς κανονισμούς στον τομέα της
προστασίας των δεδομένων.
Αρμόδια υπηρεσία και ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Auto1.com GmbH. Μπορείτε να κατευθύνετε
όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανά πάσα στιγμή
στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Auto1.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μέσω e-mail: datenschutz@auto1.com.
Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορεί να ανατεθεί σε ένα χρήστη
ξεχωριστά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, η διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός
χρήστη ανάλογα με την περίπτωση. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα
εάν αυτό θα πρέπει να παρέχονται από το χρήστη.
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών
μας προς τον χρήστη. Μια διαφημιστική χρήση των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους
σκοπούς της αυτοπροβολής (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης σύσταση) από εμάς ή
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση e-mail σας για να σας παρέχουμε
παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες Auto1.com ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

§ 6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες της Auto1.com είναι χωρίς διακοπές,
διατίθεται και χωρίς λάθη. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να είναι
εγγυημένο. Επίσης, η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί περιστασιακά να διακοπεί ή να
περιοριστεί για να επιτρέψει για επισκευές, συντήρηση ή την εισαγωγή νέων υπηρεσιών.
Προσπαθούμε να περιοριστεί η συχνότητα και η διάρκεια της προσωρινής διακοπής ή περιορισμού.
Κατά τη διάρκεια της χρήση του site και τις υπηρεσίες μας δεχόμαστε απεριόριστη ευθύνη για ζημίες
που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια Auto1.com ή μέσω νομικών εκπροσώπων, τους
υπαλλήλους τους ή αντιπροσωπευτικός παράγοντας. Σε περιπτώσεις ελαφρώς αμελή παραβίαση των
συμβατικών υποχρεώσεων Auto1.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, η ευθύνη για τις ζημίες
που προκαλούνται από αμέλεια περιορίζεται σε εκείνες που αναμένεται να προκύψουν συνήθως. Η
ευθύνη για την άμεση μέση ζημιά είναι περιορισμένη.
Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν θα ισχύουν για ζημίες που προκύπτουν από τραυματισμό της ζωής, του
σώματος ή της υγείας, καθώς και για άλλες ζημιές με βάση την κακία. Όταν η ευθύνη της Auto1.com
αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, των
εκπροσώπων και τον αντιπροσωπευτικός παράγοντες.
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§ 7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, κείμενο, εικόνες και άλλα δεδομένα σχετικά με την
ιστοσελίδα μας υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας έχετε
κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Η αλλαγή, περαιτέρω επεξεργασία και
χρήση σε μέσα οποιουδήποτε είδους απαγορεύεται αυστηρά. Μια περαιτέρω χρήση είναι δυνατή
μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών μας, καθώς και τα λογότυπα ή εμπορικά σήματα
τρίτων, οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας παραβιάζουν τα δικαιώματά μας ή τα
δικαιώματα των άλλων και δεν επιτρέπεται.

§ 8 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή καταστεί μη έγκυρες, η ισχύς των
υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγονται. Αντί της άκυρης διάταξης έγκυρη διάταξη θα θεωρείται
συμφώνησαν ότι η οικονομική προορίζεται από τα μέρη στην επόμενη.

§ 9 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικίας
Εφαρμοστέο είναι μόνο το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Τόπος εκτέλεσης και τη δικαιοδοσία είναι το Βερολίνο (Γερμανία).
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