
 

1/4 

§ 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
Az Auto1.com egy interneten hozzáférhető eladó gépjármű adatbázist működtett, melyben a 
szolgáltatás keretében meghatalmazott gépjármű-kereskedők (továbbiakban: "Felhasználó" 
vagy "Kereskedő") kereséseket végezhetnek. Az Auto1.com maga a járműveket felajánló fél.  

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: "Feltételek") a honlapunk és 
szolgáltatásunk használatára vonatkoznak. Jelen általános szerződési feltételek érvényességét 
honlapunk használatával a felhasználó kötelező érvénnyel elfogadja. Fenntartjuk a jogot, hogy 
ezeket a feltételeket bármikor, indoklás nélkül módosíthatjuk. A felhasználók ellentmondó 
feltételei nem érvényesek.  

§ 2 REGISZTRÁCIÓ 
Regisztráció csak gépjármű-kereskedők részére engedélyezett. A regisztráló személy jogi 
személyként vagy természetes személyként használhatja léphet be a weboldalra. Ha regisztráló 
személy további felhasználóknak is hozzáférést kíván biztosítani, rendelkeznie kell az ehhez 
szükséges engedélyekkel. 

Az Auto1.com a regisztrációs kérelem beérkezése után saját belátása szerint dönt arról, hogy a 
kereskedő hozzáférést kap-e az adatbázishoz. A kereskedő regisztrációs kérelmének 
elfogadásáról az Auto1.com írásos visszaigazolást küld vagy elküldi a belépéshez szükséges 
hozzáférési adatokat (felhasználónév és jelszó). 

A regisztrációs folyamat során, illetve az üzleti kapcsolat további részében bármikor, az 
Auto1.com jogosult az aktuális kereskedelmi vagy ipari működési engedély, valamint egyéb 
hasonló dokumentumok és információk benyújtását kérni melyekre szükség lehet az 
együttműködéshez. 

Ha a felhasználó által átadott adatokban változás áll be, a felhasználó köteles tájékoztatni az 
Auto1.com-ot. Az információk csak írásban, e-mailben vagy faxon kerülhetnek benyújtásra.  

A felhasználónak titokban kell tartania jelszavát és bizalmasan kell kezelnie hozzáférését. 
Köteles azonnal tájékoztatni az Auto1.com-ot, ha a belépési adatok harmadik fél kezébe 
kerültek és illetéktelen felhasználás veszélye áll fent.  

A felhasználó felel minden tevékenységért, ami a hozzáférésének felhasználásával történik. Ha 
a felhasználó nem felelős a hozzáférés illetéktelen használatáért, mivel a kellő gondosság elve 
nem lett megsértve, akkor nem vonható felelősségre.  

§ 3 HOZZÁFÉRÉS MEGVONÁSA 
Az Auto1.com különféle intézkedéseket tehet, ha konkrét jelek utalnak arra, hogy a felhasználó 
megsértette a jogszabályi rendelkezéseket, harmadik személy jogait vagy jelen feltételeket, 
vagy ha ehhez az Auto1.com-nak jogos érdeke fűződik. Az intézkedések között szerepel a 
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felhasználó figyelmeztetése, a felhasználók ideiglenes vagy végleges felfüggesztése. Az 
intézkedés során az Auto1.com figyelembe veszi az érintett felhasználó jogos érdekeit. 

§ 4 JOGOK 
A felhasználóknak joguk van a számukra biztosított online kereső használatára és az egyes 
találatok megjelenítésére a saját képernyőjükön. Továbbá, a felhasználónak joga van - az 
állandó megjelenítés érdekében - hogy ezen felhasználási feltételek betartása mellett ezeket a 
találatokat kinyomtassa. Ezen túlmemően a felhasználók kötelező érvényű ajánlatokat tehetnek 
az egyes járművekre. Tilos minden olyan felhasználói tevékenység, amelynek célja, hogy a 
szolgáltatásunkat működésképtelenné tegyék vagy megnehezítsék. 

A felhasználó az Auto1.com kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen 
eszközzel nem nyerhet ki vagy használhat rendszerünk egyik részéből sem tömegesen adatokat. 
Ezen megkötés különösen vonatkozik adatbányászatra, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -
kinyerő programok használatára. 

Szolgáltatásunk bármely egyéb szolgáltatáshoz történő kapcsolása vagy egyéb szolgáltatásba 
történő integrációja az Auto1.com előzetes és írásbeli engedélye nélkül tilos. A konkrét 
szolgáltatás a hozzáférés módjától függően (pl. interneten vagy mobil alkalmazáson keresztül) 
változhat. A szolgáltatás használati joga kizárólag jelen feltételek mentén lehetséges. 

§ 5 GARANCIA 
Nem vállalunk semmiféle garanciát a technikai hibákért, különösen nem a honlap állandó és 
folyamatos elérhetőségéért vagy a felhasználó által megadott tartalmak megfelelő 
reprodukciójáért. Amennyiben a szolgáltatás nem elérhető, a felhasználó kapcsolatba léphet 
ügyfélszolgálatunkkal. 

§ 6 ADATVÉDELEM 
Honlapunk felhasználóinak személyes adatainak védelme és magánéletének tiszteletben 
tartása rendkívül fontos számunkra. Annak érdekében, hogy maximális védelmet 
biztosíthassunk, természetes számunkra, hogy az adatvédelem területén megfeleljünk az 
összes jogszabályi előírásnak. 

A felelős szolgáltató az Auto1.com GmbH. Az adatvédelmi politikával kapcsolatos összes 
kérdésével közvetlenül az Auto1.com adatvédelmi munkatársához fordulhat a következő e-mail 
címen: datenschutz@auto1.com  

Személyes információnak minősül minden olyan információ, melyet közvetlenül a 
felhasználóhoz lehet rendelni. Ez magában foglalja például a felhasználó e-mail címét vagy 
telefonszámát. Honlapunkon keresztül összegyűjtjük a felhasználó által megadott személyes 
adatokat. 
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Ezeket az információkat olyan mértékben vesszük igénybe, hogy szolgáltatásainkat biztosítani 
tudjuk a felhasználó számára. Az adatok promóciós felhasználása kizárólag csak a magunk és a 
kapcsolt vállalatok promóciós (beleértve az ajánlási elven működő reklámot is) céljából történik. 
Felhasználhatjuk a felhasználó e-mail címét arra, hogy a felhasználó számára az Auto1.com-hoz 
vagy a kapcsolt vállalatokéhoz hasonló termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítsunk. 

§ 7 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
Arra törekszünk, hogy az Auto1.com weboldalon elérhető szolgáltatások mindenkor 
megszakítások nélkül, hibamentesen rendelkezésre álljanak. Mindazonáltal az Internet 
sajátosságai miatt ezt nem lehet garantálni. Továbbá, a felhasználó hozzáférése a weboldalhoz 
esetenként megszakadhat vagy korlátozva lehet, hogy lehetőségünk legyen hibajavításra, 
karbantartásra vagy új szolgáltatások bevezetésére. Törekszünk az ilyen ideiglenes 
megszakítások és korlátozások számának és hosszának minimalizálására. 

Honlapunk és szolgáltatásaink használata során korlátlan felelősséget vállalunk az Auto1.com, 
annak jogi képviselői, alkalmazottai vagy a teljesítésnél igénybe vett segédjei által szándékosan 
vagy súlyos gondatlanság által okozott károkért. A szerződéses kötelezettségek kismértékű 
hanyag megszegése esetén az Auto1.com nem vállal felelősséget. Ezen kívül, a gondatlanságból 
okozott károkkal kapcsolatos kártérítési felelősség csak azokra az esetekre korlátozódik, 
amelyek előreláthatóan tipikusan előfordulhatnak. A közvetlen átlagos károkra vonatkozó 
felelősség korlátozott. 

A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozik az élet, testi épség és egészség sérelmével vagy 
egyéb rosszindulatból okozott károkkal kapcsolatos kártérítési felelősségre. Amennyiben az 
Auto1.com felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a 
teljesítésben igénybe vett segédek személyes felelősségére is. 

§ 8 SZELLEMI TERMÉKEKHEZ FŰZŐDŐ 
JOGOK 
Honlapunkon lévő minden védjegy, logó, szöveg, képek és egyéb adat szerzői jogvédelem alatt 
áll. Honlapunk használatával nem válik jogosultá ezen információk használata. Módosításuk, 
további feldolgozásuk vagy a médiában való bármilyen felhasználásuk szigorúan tilos. 
Használatuk csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk esetén engedélyezett. 

A weboldalunkon szereplő információk, valamint harmadik felek logóinak és védjegyeinek 
jogosulatlan használata, mely sérti az Auto1.com vagy mások jogait, nem megengedett.  

§ 9 RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
Ha a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
érvénytelenné válik, a többi rendelkezés érvényessége érintetlen marad. Az érvénytelen 
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rendelkezés helyett egy érvényes rendelkezésben lehet megállapodni, amely ugyanahhoz a 
gazdasági eredményhez vezet.  

§ 10 ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÉS 
ILLETÉKESSÉG 
Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók.  

A teljesítés és illetékesség helye: Berlin (Németország).  

 


