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§ 1 GERAL 
Auto1.com é uma base de dados acessível a partir do Site. Listamos carros usados para venda, 
assim os Profissionais do Automóvel (a seguir "Usuário / s", "Cliente" ou "Professional") utilizem 
a função de pesquisa Auto1.com. Auto1.com é em si uma entidade que ofrece carros.  

Estes termos e condições gerais (os "Termos") se aplicam à sua utilização do nosso site e 
serviço. A validade destes Termos e Condições será reconhecido pelo usuário para o uso do 
nosso site fazem vinclativas. Reservamo-nos o direito de alterar, a qualquer momento, sem 
indicar qualquer motivo. Usuário Termos de entrar em conflito com eles não são válidos.  

§ 2 REGISTRO 
O registro é permitido apenas a Professionais do Automóvel. Eles podem registar-se como 
pessoa fisica (se são autonomos) ou colectiva. A pessoa que realiza a busca deve ser autorizado 
pela sua instituição.  

Auto1.com decide se o profissional recebe o acesso ao banco de dados, uma vez estudado o 
pedido de registo e a sua propia disceção. A aceitação por parte de Auto1.com tal registo é 
feito com uma confirmação por escrito ou simplesmente enviando os dados de acesso (nome 
de usuário e senha).  

Como parte do processo de registo e em qualquer momento posterior da relação comercial, 
Auto1.com esta habilitado para exigir que o profissional facilite a documentação ou o 
necessário para provar a sua existência e actividade (de incorporação, CIF, IAE, poderes). Para 
profissionais estrangeiros será necessária documentação equivalente.  

Se os dados fornecidos tem alteração após o registro, o usuário é obrigado a informar 
Auto1.com expressamente (por escrito, carta ou e-mail).  

O usuário deve manter a sua senha secreta e extremamente ter cuidado com seus dados de 
acesso. Também é obrigado a informar Auto1.com imediatamente se houver qualquer 
evidência de que os dados foram capturados ou estão a ser utilizados por terceiros.  

O usuário será atribuído todas as ações ocorridas ao acesso. A única razão para que não for o 
caso seria que não fora o responsável pelo uso indevido porque não houve violação por você 
da obrigação devida diligência.  

§ 3 BLOQUEIO 
Auto1.com pode tomar qualquer tipo de medida, se tem conhecimento que um usuário tenha 
violado a lei, os direitos de terceiros ou Termos e Condições apenas para Auto1.com tem um 
interesse legítimo. As medidas incluem o aviso aos usuários, A sua desativação provisoria e 
total. A eleção da medida, Auto1.com leva em conta os legítimos interesses do usuário afetado.  
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§ 4 DEREITOS 
Os usuários têm o direito de utilizar a pesquisa de procura online e visualizar os resultados no 
ecrã. Além disso, têm o direito de fazer uma captura de ecrã e / ou imprimir estas condições 
gerais, para visualizá-lo permanentemente. Além disso, o usuário pode apresentar propostas 
vinculativas para certos carros. estão proibidas as atividades de usuários que tentam complicar 
ou provocar o mau uso da sua utilização.  

Os usuários não podem, sem o nosso consentimento expresso por escrito, remover ou reutilizar 
a totalidade ou parte do nosso Serviço Site. Em particular, não é permitido sem o 
consentimento expresso do usuário Auto1.com ferramentas de mineração de dados ou 
utilização robôs, ou usando programas de pesquisa e rastreamento de dados, a fim de extrair 
partes substanciais do nosso serviço para a reutilização.  

Os hiperlinks e adições ao nosso Serviço Site sem a permissão expressa por escrito é proibida. 
A funcionalidade de apresentação e serviço podem variar conforme o tipo de acesso - por 
exemplo, através da Internet ou via dispositivo móvel. O direito de utilização do serviço e sua 
funcionalidade só é possível dado o ambiente tecnológico atual.  

§ 5 GARANTIA 
Nenhuma garantia quanto a falhos técnicos, em particular no que diz respeito à disponibilidade 
constante e sem interrupção do site e a reprodução correta do conteúdo inserido pelo usuário. 
Em caso de indisponibilidade do serviço, o usuário pode entrar em contato com o nosso 
Atendimento ao Cliente.  

§ 6 PRIVACIDADE 
Levamos muito a sério a protecção dos dados pessoais e da privacidade dos usuários de nosso 
site. Para uma proteção máxima, é natural para nós que estamos em conformidade com toda 
a legislação em matéria de protecção de dados.  

A entidade responsavel do serviço é WKDA Auto1 Você pode direcionar suas questões sobre a 
Política de Privacidade para Auto1.com contactando directamente por e-mail para 
profissionais@auto1.com.  

Informações pessoais são aquelas informações que podem ser atribuídos a um usuário 
individual. Inclui, por exemplo, o endereço de e-mail ou número de telefone de um usuário, se 
necessário. Através do nosso site, nós guardamos os dados pessoais que são fornecidos pelo 
usuário.  

Usamos essa informação para onde é útil e fornecer o serviço para o usuário. O uso 
promocional dos dados tem o único propósito de auto-promoção (incluindo anúncios 
recomendados) ou os nossos afiliados. Nós usamos o seu e-mail para propor produtos ou 
serviços similares a Auto1.com ou saas companhias afiliadas.  
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§ 7 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
Nós sempre tentamos garantir que os serviços são fornecidos sem interrupção de Auto1.com, 
e estão sempre disponíveis e livres de erros. Pela própria natureza da Internet, isto não pode 
ser garantido de forma alguma. Além disso, o acesso ao nosso site podem, ocasionalmente, ser 
interrompido ou restringido para permitir a reparação, manutenção ou a introdução de novos 
serviços. Tentamos limitar a frequência e a duração de qualquer interrupção ou limitação.  

Enquanto estiver usando o nosso site e serviços aceitará a responsabilidade ilimitada por danos 
causados intencionalmente ou por negligência grave por Auto1.com ou seus representantes 
legais ou funcionários. Em caso de colapso de obrigações contratuais por culpada de Auto1.com 
não pode ser responsabilizada. Além disso, a responsabilidade por danos causados por 
descuido é limitado àqueles que são esperados ou produzidos normalmente. A 
responsabilidade por danos diretos e limitada.  

As limitações não se aplica aos danos à vida ou à saúde, e outros danos maliciosos. Quando a 
responsabilidade por Auto1.com é excluída ou limitada, esta limitação também se aplica à 
responsabilidade pessoal dos seus empregados e representantes.  

§ 8 COPYRIGHT E DIREITOS DE USO 
Todas as marcas, logótipos, textos, imagens e outros dados de nosso site estão sujeitos a 
direitos de autor. Usando nosso site não dá direito de utilizar essa informação. A mudança, 
transformação e utilização de qualquer tipo é estritamente proibido. Qualquer uso adicional só 
é possível com o consentimento expresso por escrito de nós.  

O uso não autorizado das nossas informações e os logotipos e marcas comerciais de terceiros 
que são mostrados em nosso site, viola os nossos direitos ou os direitos de outros e não é 
permitido.  

§ 9 DIVISIBILIDADE 
Se qualquer disposição destes Termos e Condições se torna inválida, a validade do restante não 
é afetado. Em vez de a cláusula inválida será considerada uma disposição válida com as duas 
partes podem continuar a sua relação económica e comercial.  

§ 10 LEI APLICÁVEL E SEDE DA JURISDIÇÃO  
A lei aplicável é de Portugal.  

O lugar das prestações de serviços e jurisdição é Lisboa (Portugal)  

(Seisuga Jaanuar 2014) 


