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§ 1 ЗАГАЛЬНІ  
1. Сайт www.auto1.com це вебсайт, представлений компанією AUTO1.com GmbH, 

розташованої в Берліні, Німеччина (далі " AUTO1.com " або " компанія ")  
2. AUTO1.com база даних, доступ до якої здійснюється через Інтернет, де компанія 

представляє автотранспортні засоби для продажу та може бути використана для 
пошуку автотранспортних засобів уповноваженими Дилерами (далі " Користувачі 
"або" Дилери "або" Ви "або, якщо воно доречно, одноосібно," Користувач "або" 
Дилер "або" Ви ") за допомогою функції пошуку, доступної AUTO1.com.  

3. Ці T&Cs окреслюють роботу нашого вебсайту і/або правила користування сервісом. 
Користуючись нашим вебсайтом, відповідний Користувач погоджується з нашими 
T&Cs. Ми зберігаємо за собою право змінити ці T&Cs у будь-який час і без надання 
причин.  

4. Будь-які конфліктні терміни та умови Користувача не застосовуються.  

§ 2 РЕЄСТРАЦІЯ  
1. Реєстрація дозволена лише Дилерам автотранспортних засобів. Вони можуть 

зареєструватися як юридичні або фізичні особи. Особа, що реєструється на 
вебсайті, повинна бути уповажнена до подання заявки для користувачів-учасників.  

2. Право до надання доступу до вебсайту належить до Auto1.com, при умові 
отримання заповненої форми від Дилера. Про прийняття запиту Дилера компанією 
свідчить письмове підтвердження Auto1.com або надіслані дані для доступу (ім'я 
користувача і пароль). 

3. Як частина форми про запит і в подальшому як частина ділових відновин Auto1.com 
має право у будь-який час, вимагати поточний комерційний або реєстраційне 
свідоцтво і інші документи, оскільки, можливо, це буде вимагається для 
відповідного застосування. Для іноземних клієнтів потрібне відповідне свідоцтво. 

4. Якщо дані підлягають зміні після подання запиту або після надання компанією 
доступу, користувач сервісу, зобов'язаний інформувати Auto1.com. Інформація 
може бути подана у письмовій формі електронною поштою, може бути переказана 
телефоном або факсом.  

5. Користувач повинен зберігати в таємниці пароль від сервісу і не допускати третіх 
осіб до облікового запису. Клієнт також зобов'язаний інформувати Auto1.com 
негайно, якщо є докази використання інформації клієнта не за дорученням. 

6. Користувач відповідає за сукупність дій, які відбуваються з його облікового запису. 
В разі зловживання через третіх осіб обліковим записом користувача, яке не 
виникає із недбалості користувача, відповідальність з клієнта знімається. 

§ 3 БЛОКУВАННЯ 
1. AUTO1.com може вживати різних заходів, якщо Існують докази, які вказують на 

наступне Користувач порушує законодавчі положення, права сторонніх осіб або ці 
Т & С, або якщо AUTO1.com має будь-який інший законний інтерес, зокрема, у 



 

2/4 

випадку невиконання Споживачем платежів (Zahlungsverzug) в контексті умови з 
AUTO1.com або компаній - партнерів AUTO1.com.  

2. Заходи включають в себе попередження Користувача або блокування облікового 
запису тимчасово або постійно. Для вибору відповідного заходу, AUTO1.com буде 
враховувати інтереси постраждалих користувачів.  

§ 4 ПРАВА  
1. Користувачі мають право користуватися забезпеченим онлайн-пошуком і 

встановлювати необхідні параметри пошуку на їх екрані. До того ж користувачі 
мають право – до участі в аукціонах та роблення пропозицій, що є забов'язуючим 
до подальшого процесу купівлі. Діяльність користувачів, спрямована на 
спричинення шкоди іншим користувачам або сервісу - заборонена. 

2. Користувач, без писемного дозволу, не має права на подальше використання 
даних з веб - сторінки AUTO1.com. Зокрема забороні підлягає збір даних за 
допомогою автоматичних програм і комп'ютерних роботів з метою подальшого їх 
використання, без писемного дозволу AUTO1. 

3. Поширення посилань або інтеграція сайту і послуг AUTO1.com без писемного 
дозволу - заборонена. Спосіб презентації також функціональність послуг, надана 
через AUTO1.com може відрізнятися залежно від способу користування(напр.: 
комп'ютерна версія і мобільна версія сайту). Можливість користування з послуг і з 
сайту залежить від технічних умов. 

§ 5 ГАРАНТІЯ  
1. Компанія не приймає жадних скарг (Gewährleistung) на технічні дефекти, зокрема 

за постійну і безперебійну придатність вебсайту або за правильність 
відображеного веб контенту.  

2. У разі будь яких технічних вад, користувач може сконтактуватися з нашим відділом 
обслуговуванням клієнтів. 

§ 6 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  
1. Захист особистих даних і конфіденційність користувачів нашого вебсайту 

сприймається дуже серйозно. Щоб гарантувати максимальний захист даних наших 
клієнтів, ми дотримуємося усіх законів та постанов у сфері захисту даних. 

2. Відповідальне агентство і постачальник послуг - Auto1.com GmbH. Ви можете 
скерувати усі питання, що відносяться до Політики Конфіденційності, у будь-який 
час до Конфіденційного Департаменту Auto1.com. Запрошуємо Вас до контакту Ел. 
пошта: datenschutz@auto1.com. 

3. Особиста інформація - інформація, яка може бути призначена користувачеві 
індивідуально. Це включає, наприклад, e-mail адресу або телефонний номер 
користувача, якщо доречно. Через наш вебсайт, ми збираємо особисті дані, якщо 
це буде дозволено користувачем. 
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4. Ми використовуємо цю інформацію, щоб надавати наші послуги користувачеві. 
Використання даних робиться виключно для цілей самореклами (у тому числі 
відправляємо необхідну рекламу) фірми або компаній-партнерів. Ми 
використовуємо вашу e-mail адресу, для забезпечення клієнтів потрібною 
продукцією або послугами Auto1.com або компаній-партнерів. 

§ 7 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
1. Ми завжди намагаємося гарантувати, що послуги Auto1.com надаються 

безперебійно, доступні і вільні від помилок. Особливість інтернету показує, що це 
не завжди може бути гарантоване. Також, доступ до нашого Вебсайту, може бути 
випадково перерваний або обмежений, для проведення реконструкції 
вебсторінки, або для введення нових послуг. Ми пробуємо змінімізувати частоту і 
тривалість будь-яких тимчасових ремонтів або обмежень. 

2. AUTO1.com відповідає у повній мірі за шкоду, заподіяну через AUTO1.com, його 
працівниками або юридичними представниками, як умисно так і ту, котра повстала 
з браку обережності. В разі шкоди о низькій цінності, коли не виникає умовне 
зобов'язання, AUTO1.com не несе відповідальності. У інших випадках шкоди о 
невеликій цінності відповідальність AUTO1.com обмежена до такої, результат 
викинення можна визнати типовим. У таких випадках відповідальність обмежена 
до середньої цінності такого виду шкоди.  

3. Вищезазначені обмеження не застосовуватимуться до збитків, завданих внаслідок 
заподіяння шкоди життю, тілу або здоров'ю, а також для інших збитків, що 
ґрунтуються на проявленні агрессії. Якщо відповідальність Auto1.com виключена 
або обмежена, це також стосується особистої відповідальності працівників, 
представників та підлеглих агентів. 

§ 8 АВТОРСКІ ПРАВА І ПРАВА 
ВИКОРИСТАННЯ  

1. Усі торговельні знаки, логотипи, тексти, зображення і інші дані на нашому вебсайті 
підлягають авторському праву. Користуючись нашим вебсайтом, користувач не має 
прав використовувати цю інформацію. Зміна, крім того подальше редагування і 
використання в ЗМІ будь-якого вигляду суворо заборонене. Подальше 
використання можливе тільки з письмовою згодою від компанії. 

2. Несанкціоноване використання нашої інформації, також як і фірмових знаків або 
торгових марок третіх сторін, які відображуються на нашому вебсайті, порушують 
наші права або права інших і не дозволяються. 

§ 9 ПОСТАНОВА  
1. Якщо будь-яке правило з цих Постанов і Умов є або стає недійсним, це не має 

впливу на обгрунтованість умов, що залишилися. Правило, позбавлене правових 



 

4/4 

підстав, замінюється правилом настільки ж близьким і правомірним, наскільки це 
можливо. 

§ 10 ЗАКОНОДАВСТВО І МІСЦЕ 
ЮРИСДИКЦІЇ  

1. Закони Федеральної Республіки Німеччини застосовуються за винятком інших 
законів. Місце виконання і місце юрисдикції є - Берлін. (Німеччина). 

(Версія станом на червень 2017 року) 


