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§ 1 BENDROS SĄLYGOS 
www.AUTO1.com yra internetinė svetainė, kurią aptarnauja Auto1.com GmbH, kurios būstinė 
yra Berlyne (toliau "AUTO1.com" arba "Mes"). AUTO1.com naudoja internete prieinamą 
duomenų bazę ir paateikia automobilių sąrašą pardavimui su AUTO1.com paieškos funkcija, 
kuria gali naudotis įgalioti automobilių pardavėjai (toliau "vartotojas" arba "prekeivis"). Įsigytų 
siūlomų automobilių savininkė yra AUTO1.com.  

Šios bendrosios sąlygos (toliau "Taisyklės"), taikomos naudojantis mūsų svetaine ar 
paslaugomis. Mūsų įmonės svetainės naudojimas yra tolygus sutikimui su šiomis sąlygomis ir 
taisyklėmis. Pasiliekame teisę keisti šias sąlygas bet kuriuo metu nenurodydami priežasčių. 
Prieštaringos su mūsų sąlygomis vartotojų sąlygos negalioja.  

§ 2 REGISTRACIJA 
Registracija yra nemokama. 

Registracija leidžiama tik transporto priemonių prekeiviams. Jie gali prisijungti kaip juridinis 
asmuo arba kaip fizinis asmuo. Raštiškas įgaliojimas yra būtinas, jeigu asmuo registruojasi ne 
savo vardu.  

Po prašymo gauti prieiga, gavimo, AUTO1.com nusprendžia, savo nuožiūra, ar prekeivis gaus 
prieigą prie duomenų bazės. Prašymo priemimą AUTO1.com patvirtina raštiškai arba išsiunčiant 
prieigos duomenis Prekeiviui (prisijungimo vardą ir slaptažodį).  

Registracijos proceso metu, kaip ir tolesnių verslo santykių metu, AUTO1.com turi teisę bet 
kuriuo metu pareikalauti aktualaus komercinės ar pramoninės veiklos registravimo pažymėjimo 
bei kitų reikalingų dokumentų arba informacijos apie vedamą komercinę arba pramoninę 
veiklą. Užsienio prekeiviai turi patekti panašius įrodymus ar dokumentus.  

Jei pateikti duomenys pasikeis po paraiškos pateikimo, aktyvus vartotojas privalo būtinai 
informuoti AUTO1.com. Informacija gali būti pateikta tik raštu, elektroniniu paštu arba faksu.  

Vartotojas turi išlaikyti savo slaptažodį paslaptyje ir kruopščiai užtikrinti saugią prieigą. Jis taip 
pat privalo nedelsiant informuoti AUTO1.com, jei yra įrodymų, kad jo duomenys yra pavogti ir 
naudojami trečiųjų šalių.  

Vartotojas yra atsakingas už visus veiksmus, atliktus savo paskyroje. Vartotojas nepriisima 
atsakomybės už veiksmus atliktus jo paskyroje, jeigu įvyko pažeidimas ir kitas asmuo naudojosi 
vartotojo prieiga.  

§ 3 BLOKAVIMAS 
AUTO1.com gali pasinaudoti įvairiomis priemonėmis, jei yra konkrečių požymių, kad vartotojas 
pažeidė įstatymą, trečiųjų šalių teises ar šias sąlygas, arba jei AUTO1.com turi tam teisinį 
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pagrindą. Šios priemonės apima: vartotojų įspėjimą, laikiną arba galutinį vartotojo prieigos 
uždarymą. Pasirenkant priemones, AUTO1.com atsižvelgia į nukentėjusio vartotojo interesus.  

§ 4 VARTOTOJO TEISĖS 
Vartotojas turi teisę naudotis AUTO1.com pateikta internetine paieška ir peržiūrinėti siūlomus 
automobilius. Vartotojas turi taip pat teisę daryti statymus ir teikti pasiūlymus norint įsigyti 
automobilį. Statymai ir pasiūlymai yra įpareigojantys. Vartotojų veikla, kuria siekiama sustabdyti 
arba pažeisti mūsų paslaugų veiklą yra draudžiama.  

Vartotojas, be mūsų įmonės raštiško patvirtinimo, negali naudoti duomenų gautu iš 
AUTO1.com internetinės svetainės. Ypatingai, yra draudžiama, be raštiško AUTO1.com leidimo, 
taikyti automatizuotą programinę įrangą duomenų rinkimui ir pakartotinam šių duomenų 
naudojimui. AUTO1.com internetinės svetainės ir jos teikiamų paslaugų integravimas į kitas 
svetaines ar portalus, be raštiško leidimo, yra draudžiama.  

Svetainės pristatymas ir funkcionalumas gali skirtis priklausomai nuo prieigos rūšies - 
pavyzdžiui, internetu ar mobiliosios programėlės telefonams pagalba. Galimybė naudotis mūsų 
paslaugomis ir jos funkcijomis priklauso nuo techninių galimybių.  

§ 5 GARANTIJA 
AUTO1.com nesuteikia jokių garantijų dėl techniniu defektų, ypač dėl problemų, susijusių su 
prieiga prie interneto svetainės arba netaisiklingu svetainės turinio pristatymu ar vizualizacija. 
Turint problemų su prisijungimu prie interneto svetainės, susisiekite su klientų aptarnavimo 
skyriumi.  

§ 6 PRIVATUMO POLITIKA 
Mūsų svetainės vartotojų asmens duomenų apsauga ir privatumas yra mums labai svarbūs. 
Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą, laikomes visų teisinių reglamentų iš duomenų apsaugos 
srities.  

Agentūra atsakinga už duomenų apsaugą ir paslaugų tiekimą yra AUTO1 Polska SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 
WARSZAWA). Visais su privatumo politika susijusiais klausimais, galite bet kuriuo metu kreiptis 
į AUTO1.com privatumo reikalų pareigūną. Su juo galite susisiekti elektroniniu paštu: 
PL_ABI@AUTO1.COM.  

Asmens duomenys yra duomenys, kurie gali būti priskiriami individualiai kiekvienam vartotojui. 
Tai apima, pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą arba telefono numerį. Asmens duomenis yra 
renkami per mūsų svetainę, jeigu vartotojas juos pateikia.  

Vartotojų asmens duomenis naudojame, tik tam, kad galėtume užtikrinti mūsų paslaugas 
vartotojui. Duomenų naudojimas reklamos tikslais yra vykdomas tik mūsų arba dukterinių 



 

3/4 

bendrovių savireklamos tikslais (įskaitant rekomendacinę reklamą). Mes naudojame jūsų 
elektroninio pašto adresą, kad galėtume suteikti Jums informaciją apie panašius AUTO1.com ar 
susijusių bendrovių produktus ir paslaugas.  

§ 7 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 
Mes visada stengiamės užtikrinti, kad AUTO1.com teikiamos paslaugos veiktu be pertraukų, be 
klaidų ir būtų laisvai prieinamos. Tačiau dėl galimų problemų su internetu (kurios jokiu būdu 
nepriklauso nuo mūsų), to negalime garantuoti. Be to, prieiga prie mūsų interneto svetainės 
kartais gali būti nutraukta arba apribota, dėl svetainės modernizacijos darbų arba naujų 
paslaugų, svetainėje, įvedimo. Visada stengiamės, kad modernizacijos pertraukos ir techniniai 
nesklandumai interneto svetainėje būtų apriboti iki minimumo.  

Mes priimame neribotą atsakomybę už žalą, padarytą tyčia ar dėl didelio AUTO1.com arba savo 
teisinių atstovų neatsargumo, darbuotojų arba netiesioginių agentų. Mažos vertės žalos 
atvejais, kai šiek tiek aplaidžiai pažeidėme sutartinius įsipareigojimus AUTO1.com yra už tai 
neatsakinga. Be to, už mažos vertės žalą, padarytą dėl neatsargumo AUTO1.com atsakomybė 
yra apribota iki tų, kurios kilo iš tipinių situacijų. Tokiais atvejais atsakomybė yra ribojima iki 
vidutinės vertės tokio pobūdžio žalų.  

Aukščiau pateikti apribojimai nebus taikomi žalos gyvybei, kūno ar sveikatos atveju, ir dėl kitų 
žalų įvykdytų remiantis apgaulės. Aukščiau pateikti AUTO1.com atsakomybės apribojimai 
galioja taip darbuotojams, atstovams ir įmonės agentams.  

§ 8 AUTORINĖS TEISĖS IR NAUDOJIMO 
TEISĖS 
Visi prekiniai ženklai, logotipai, tekstinė informacija, vaizdai ir kiti duomenys mūsų svetainėje 
yra autorinių teisų objektai. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs neturite teisės naudoti šios 
informacijos. Informacijos modifikavimas, tolesnis apdorojimas ir naudojimas žiniasklaidoje yra 
griežtai draudžiamas išskyrus situacijas kai yra gautas išankstinis raštiškas sutikimas iš mūsų 
įmonės.  

Neleistinas įmonės AUTO1.com, taip par ir kitų įmonių ar trečių asmenų informacijos, logotipų 
arba prekinių ženklų, pateiktų mūsų interneto svetainėje, naudojimas yra draudžiamas ir 
pažeidžia autorines ir naudojimo teises.  

§ 9 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Jeigu kuri nors šių sąlygų ar taisyklių yra arba tampa nebegaliojanti, likusių sąlygų ir taisyklių 
galiojimas lieka nepakitęs. Negaliojanti sąlyga ar taisyklė yra pakeičiama į teisiškai panašią arba 
teisiškai galiojąnčią.  
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§ 10 TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJOS 
VIETA 
Yra taikoma tik Vokietijos teisė. Jurisdikcijos vieta yra Berlynas.  

(Galioja nuo 2014 m. sausio mėnesio) 

 


