§ 1 Postanowienia ogólne
1. www.AUTO1.com jest stroną internetową prowadzoną przez Auto1.com GmbH z
siedzibą w Berlinie, zwanym dalej AUTO1.com.
2. AUTO1.com prowadzi internetowy serwis w którym wystawia na sprzedaż samochody,
które są oferowane prowadzącym działalność gospodarczą handlarzom samochodami,
zwanymi dalej użytkownikiem. AUTO1.com jest właścicielem oferowanych
samochodów.
3. Niniejsze warunki dotyczą korzystania z usług oraz strony internetowej AUTO1.com.
Korzystanie ze strony internetowej oraz usług AUTO1.com jest równoznaczne z
zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszych warunków. AUTO1.com zastrzega sobie
prawo do zmiany warunków bez podania przyczyny.
4. Sprzeczne z poniższymi, warunki transakcji zaproponowane przez użytkownika nie są
ważne.

§ 2 Rejestracja
1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna.>
2. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla handlarzy samochodami, którzy mogą
zarejestrować się jako osoba prawna bądź fizyczna. Osoba rejestrująca musi posiadać
upoważnienie jeżeli nie rejestruje się w swoim imieniu.
3. AUTO1.com decyduje po otrzymaniu wniosku o rejestrację czy dostęp zostanie
przyznany czy nie. Zaakceptowanie wniosku następuję poprzez pisemne potwierdzenie
przez AUTO1.com lub poprzez przekazanie danych dostępowych (nazwa użytkownika
oraz hasło).
4. W trakcie procesu rejestracji, jak i w trakcie późniejszych relacji handlowych,
AUTO1.com jest upoważnione do zażądania okazania aktualnego wyciągu z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, który może być wymagany do
rejestracji. Od zagranicznych przedsiębiorców mogą być wymagane stosowne
odpowiedniki.
5. W przypadku zmiany danych podanych w procesie rejestracji, użytkownik jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym AUTO1.com. Informacja może
być przekazana jedynie telefonicznie, bądź przez pocztę elektroniczną.
6. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania swoich danych dostępowych (w
szczególności hasła) w tajemnicy. Użytkownik jest dodatkowo zobowiązany do
bezzwłocznego powiadomienia AUTO1.com o możliwości uzyskania dostępu do jego
konta przez osoby trzecie.
7. Użytkownik odpowiada zasadniczo za całość działań z wykorzystaniem jego danych
dostępowych. W przypadku nadużycia przez osoby trzecie konta użytkownika, które nie
wynika z zaniedbań ze strony użytkownika, odpowiedzialność jest wyłączona.

§ 3 Blokada dostępu
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1. AUTO1.com może podjąć odpowiednie kroki gdy istnieją poszlaki, iż użytkownik łamie
przepisy prawa lub niniejsze warunki bądź gdy AUTO1.com ma uzasadnione powody ku
temu, szczególnie w przypadku opóźnień w regulowaniu należności przez użytkownika
powstałych w wyniku zawartych transakcji z AUTO1.com lub podległą firmą.
2. Do wyżej wymienionych środków zalicza się ostrzeżenie oraz czasowa bądź trwała
blokada dostępu do strony internetowej oraz usług AUTO1.com. Przy wyborze środków
AUTO1.com uwzględnia interes poszkodowanych użytkowników.

§ 4 Prawa użytkowania
1. Użytkownik ma prawo w ramach niniejszych warunków do wyświetlania na swoim
ekranie ofert sprzedaży samochodów. Użytkownik ma również prawo do składania ofert
na zakup samochodów, które są wiążące.
2. Działania ukierunkowane na uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania ze strony
internetowej oraz usług AUTO1.com są zabronione.
3. Użytkownik, bez pisemnego pozwolenia, nie ma prawa do dalszego wykorzystania
danych pochodzących ze strony internetowej AUTO1.com. W szczególności zabronione
jest, bez pisemnego pozwolenia, zbieranie danych za pomocą automatycznych
programów i robotów komputerowych w celu dalszego ich wykorzystania.
4. Rozpowszechnianie odnośników bądź integracja strony internetowej i usług
AUTO1.com bez pisemnego pozwolenia jest zabronione.
5. Sposób prezentacji oraz zakres funkcjonalności usług świadczonych przez AUTO1.com
może się różnić w zależności od sposobu korzystania (np.: wersja komputerowa a wersja
mobilna strony internetowej). Możliwość korzystania z usług oraz strony internetowej
jest uzależniona od warunków technicznych.

§ 5 Reklamacje
1. AUTO1.com nie przyjmuje żadnych reklamacji dotyczących technicznych problemów, w
szczególności trudności w dostępie do strony internetowej oraz nieprawidłowego
wyświetlania zawartości strony internetowej.
2. W przypadku braku dostępu do strony internetowej użytkownik może skontaktować się
z obsługą klienta.

§ 6 Ochrona danych
1. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla AUTO1.com bardzo ważna. W celu
zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych AUTO1.com stosuje się do
wszystkich przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest AUTO1 Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377
WARSZAWA) Najlepszą formą kontaktu jest droga e-mail'owa PL_ABI@AUTO1.COM
3. Przez dane osobowe rozumie się dane, które użytkownik dobrowolnie podaje, jak na
przykład adres e-mail czy numer telefonu. Na stronie internetowej AUTO1.com
informacje o użytkownikach są zbierane tylko jeżeli użytkownik sam je udostępni.
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4. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane jedynie w stopniu niezbędnym do
świadczenia usług.
5. Dopuszcza się wykorzystanie danych użytkowników w celach marketingowych przez
AUTO1.com.
6. Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do przesyłania ofert usług lub towarów.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
1. AUTO1.com dokłada starań aby dostęp do strony internetowej i usług był zapewniony
bez zakłóceń. Jednak poprzez naturę Internetu nie może to być zagwarantowane.
Również dostęp do AUTO1.com może być ograniczony lub niemożliwy z powodu
modernizacji bądź uruchamiania nowych usług. AUTO1.com stara się aby przerwy i
utrudnienia w dostępie do strony internetowej oraz usług były możliwie krótkie i
rzadkie.
2. AUTO1.com odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przez AUTO1.com, jego
pracowników oraz prawnych przedstawicieli zarówno umyślne jak i wynikające z braku
ostrożności.
3. W przypadku szkód o niskiej wartości, gdy nie powstaje zobowiązanie umowne,
AUTO1.com nie ponosi odpowiedzialności. W pozostałych przypadkach szkód
niewielkiej wartości odpowiedzialność AUTO1.com jest ograniczona do tych, których
powstanie można uznać za typowe. W takich przypadkach odpowiedzialność jest
ograniczona do średniej wartości takiego rodzaju szkód.
4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach
uszkodzenia ciała, narażenia życia lub zdrowia jak również w przypadku szkód
powstałych w wyniku podstępu.
5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności AUTO1.com dotyczą również
odpowiedzialności pracowników oraz prawnych przedstawicieli.

§ 8 Prawa autorskie oraz warunki
użytkowania
1. Wszystkie znaki firmowe, loga, symbole oraz pozostałe dane dostępne na stronie
internetowej AUTO1.com są chronione przez prawa autorskie. Korzystanie ze strony
internetowej AUTO1.com nie uprawnia do dalszego wykorzystania wyżej wymienionych
informacji. Zmiana, obróbka oraz wykorzystanie w mediach jest zasadniczo zabronione,
z wyłączeniem sytuacji uzyskania pisemnego pozwolenia.
2. Nieuprawnione wykorzystanie symboli oraz informacji firmowych AUTO1.com jest
niezgodne z prawem.

§ 9 Postanowienia końcowe
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Jeżeli któraś z powyższych reguł byłaby pozbawiona mocy prawnej, nie wpływa to na pozostałe
reguły. Reguła pozbawiona podstaw prawnych zostaje zastąpiona przez regułę możliwie bliską
oraz zgodną z prawem.

§ 10 Obowiązujące prawo oraz miejsce
jurysdykcji
Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji jest Berlin
(Stan na: Czerwiec 2016)
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