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Ogólne warunki handlowe "Remarketing” 

 
A. Informacje ogólne 

1. Użytkownikiem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych ("OWH") jest 

AUTO1 European Cars B.V. Hoogoorddreef 11, 1101BA, Amsterdam, 

Netherlands  (dalej  „AUTO1“).  Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie 

do zakupu używanych pojazdów w ramach "Remarketingu" przez AUTO1 lub 

firmy powiązane z AUTO1 Group AG Bergmannstr. 72, 10961 Berlin (razem 

"Grupa AUTO1"). AUTO1 jest również uprawniona do zawierania umów i 

składania oświadczeń na rzecz innych spółek z grupy AUTO1. 

2. W ramach Remarketingu, przedsiębiorstwo z grupy AUTO1 kupuje pojazdy od 

kontrahenta (zwanego dalej "Sprzedającym"), gdy tylko zostaną one pomyślnie 

sprzedane za pośrednictwem platformy internetowej AUTO1.com na stronie 

www.auto1.com (w dalszej części: "Platforma Internetowa") stronom trzecim. 

Umowa sprzedaży nie zostaje jednak zawarta, jeżeli pojazd nie mógł być 

sprzedany stronie trzeciej za pośrednictwem Platformy Internetowej na 

warunkach określonych przez Sprzedającego. 

3. Stronami umowy są przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 ust. 1 BGB [niemiecki 

kodeks cywilny]. 

4. AUTO1 i Sprzedający uzgadniają, że umowa zakupu pojazdu pomiędzy spółką 

z grupy AUTO1 a Sprzedającym jest zawierana wyłącznie na podstawie 

niniejszych OWH, bez względu na inne warunki Sprzedającego. Inne, w 

szczególności sprzeczne lub odbiegające od siebie Ogólne Warunki Handlowe 

nie będą uznawane, również jako że poszczególne postanowienia nie są 

zawarte w tych OWH. Do akceptacji innych OWH wymagana jest wyraźna 

pisemna zgoda AUTO1. 

5. Do stosunku umownego pomiędzy stronami umowy zastosowanie mają 

wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe "Remarketing" w języku kraju, w którym 

Sprzedający ma swoje  zwyczajowe miejsce  pobytu. W każdym przypadku za 

zwyczajowe miejsce pobytu Sprzedającego uznaje się miejsce adresu faktury 

Sprzedającego. 

 

B. Zgłoszenie, zbycie i zawarcie umowy sprzedaży 

1. Sprzedający zgłasza do AUTO1 pojazdy, które mają być zbyte, podając wiążącą 

minimalną cenę sprzedaży brutto (zwaną dalej "minimalną ceną sprzedaży"). 

Zgłoszenie stanowi wiążącą ofertę zakupu dla danej spółki z grupy AUTO1 dla 

każdego pojazdu z osobna. AUTO1 przyjmuje ofertę albo dla siebie, albo dla 

innych spółek z grupy AUTO1 pod warunkiem, że pojazd zostanie sprzedany 

stronie trzeciej na aukcji i że cena zakupu uzyskana z tytułu umowy sprzedaży 

zawartej z tą stroną trzecią zostanie w całości zapłacona spółce z  grupy AUTO1. 

Otrzymanie płatności nastąpi zgodnie z  Ogólnymi Warunkami Sprzedaży  

grupy AUTO1 co do zasady nie później niż 3 dni po zawarciu umowy sprzedaży 

ze stroną trzecią. Sprzedający zostanie niezwłocznie poinformowany, 

zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego, o zawarciu umowy sprzedaży z 

http://www.auto1.com/
https://content.auto1.com/static/car_images/terms-conditions_used-cars_de.pdf
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osobą trzecią. Jeżeli Sprzedający nie otrzyma zawiadomienia o zwłoce w 

płatności od osoby trzeciej w ciągu 14 dni od zawiadomienia o zawarciu umowy 

sprzedaży z osobą trzecią, uznaje się, że warunek określony w zdaniu 3 został 

spełniony i umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a spółką z grupy AUTO1 

została zawarta. 

2. W przypadku braku oferty w wysokości minimalnej ceny sprzedaży lub wyższej 

Sprzedającego, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Strony mogą 

zawrzeć umowę sprzedaży, nawet jeśli cena jest niższa od minimalnej ceny 

sprzedaży. W tym przypadku stosuje się odpowiednio OWH. 

 

3. Ponadto, pojazdy są oceniane przed ich wystawieniem. Ocena może być 

dokonana według wyboru Sprzedającego zgodnie z punktami C, D i E 

niniejszych OWH, za pomocą udostępnionej  aplikacji, w drodze ekspertyzy lub 

przez pracownika grupy AUTO1. Wszelkie oświadczenia Sprzedającego 

dotyczące stanu lub właściwości pojazdu, które zostały zgłoszone po 

dokonaniu oceny pojazdu, nie będą uwzględniane, chyba że spółka z grupy 

AUTO1 wyraźnie oświadczy , że wyraża na to zgodę, co będzie miało miejsce 

formie tekstowej (wystarczy e-mail). 

4. Po dokonaniu oceny pojazdu i zgłoszeniu, pojazd jest oferowany do sprzedaży 

osobom trzecim w ramach "Aukcji 24h". Jeśli minimalna cena sprzedaży nie 

zostanie osiągnięta, pojazd zostanie zaoferowany dwa kolejne razy w ramach 

“Aukcji 24h". Po zatwierdzeniu przez AUTO1, pojazd może być również 

oferowany na dalsze okresy w  ramach "Aukcji 24h". 

5. Spółki z grupy AUTO1 mogą złożyć Sprzedającemu ofertę po każdej "Aukcji 

24h" na poziomie poniżej minimalnej ceny sprzedaży ustalonej przez 

Sprzedającego, jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna cena sprzedaży. W tym 

przypadku Sprzedający może podjąć decyzję o ewentualnej akceptacji w ciągu 

dwóch dni roboczych od zakończenia "Aukcji 24h". 

 

C. Ocena pojazdu przez Wystawiającego 

1. AUTO1 udostępnia Sprzedającemu bezpłatną aplikację do oceny używanych 

pojazdów. Po zakończeniu oceny przez Sprzedającego, pojazd jest oferowany 

przez AUTO1. 

2. W ramach oceny Sprzedający dokładnie i wyczerpująco opisuje pojazd, który 

ma być sprzedany. Musi on w sposób zgodny z prawdą określić wszystkie 

właściwości i cechy, jak również wady, które są uważane za istotne dla decyzji 

o zakupie  w przypadku AUTO1. Sprzedający musi krok po kroku 

przeprowadzić procedurę oceny pojazdu określoną w aplikacji do oceny i 

wprowadzić niezbędne dane, zdjęcia i szczegóły. W szczególności Sprzedający 

musi dostarczyć szczegółowych i wyczerpujących informacji o ewentualnej 

powypadkowej historii pojazdu i wcześniejszych uszkodzeniach, a także o 

usterkach technicznych pojazdu. 
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D. Wycena pojazdu w formie ekspertyzy 

1. W ramach oceny pojazdu w oparciu o ekspertyzy, Sprzedający dostarcza 

AUTO1 osobną ekspertyzę zewnętrzną zawierającą zdjęcia  pojazdu. 

2. Ekspertyza może być opublikowana przez spółki z grupy AUTO1 w ramach 

ogłoszenia  na Platformie Internetowej. Sprzedający zapewnia, że przysługują 

mu prawa do wykorzystania i publikacji ekspertyzy, a w szczególności, że żadne 

prawa osób trzecich nie stoją w sprzeczności z publikacją. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do zgodnego z prawdą uzupełnienia wszystkich 

niezbędnych informacji niezawartych w raporcie w tabeli stworzonej przez 

AUTO1. Informacje, które należy podać w każdym przypadku zostaną 

określone przez AUTO1 lub spółkę z grupy AUTO1 w każdym indywidualnym 

przypadku. 

4. Sprzedający zapewnia, że ekspertyza została przygotowana z należytą 

starannością i że pojazd odpowiada opisowi stanu z ekspertyzy. Niezależnie od 

tego, opinia biegłego nie może być starsza niż jeden miesiąc w momencie 

przekazywania oceny do AUTO1. 

5. AUTO1 zapewnia, że przedłożone oceny są przetwarzane w ciągu 48 godzin i 

że odpowiednie pojazdy będą oferowane, pod warunkiem, że wszystkie 

niezbędne informacje od Sprzedającego są dostępne. 

 

E. Ocena pojazdu przez AUTO1 

1. W przypadku, gdy Sprzedający zgłosi 10 lub więcej pojazdów spółce z grupy 

AUTO1 w celach ich ofertowania, może on również zlecić przeprowadzenie 

oceny przez pracownika grupy AUTO1. Pracownik zazwyczaj sprawdza i ocenia 

pojazdy w miejscu, w którym znajduje się Sprzedający. Jeśli Sprzedający chce 

skorzystać z tej opcji, musi poinformować o tym AUTO1 przed ofertowaniem. 

Usługa podlega opłatom zgodnie z sekcją G. 

2. AUTO1 po powiadomieniu przez Sprzedającego, że chce przeprowadzenia 

oceny przez AUTO1, poda datę oceny pojazdu w ciągu jednego tygodnia od 

powiadomienia. Sprzedający musi potwierdzić możliwość wykonania oceny w 

tym terminie. AUTO1 zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z 

wyprzedzeniem do 24 godzin z pilnych powodów operacyjnych. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia pracownikowi grupy AUTO1 

wszelkich dokumentów, w szczególności dokumentów rejestracyjnych i 

samochodowych, książeczki serwisowej, faktur i ekspertyz. Ponadto, 

Wystawiający udziela informacji w odpowiedzi na zapytania pracownika i 

zobowiązuje się do ujawnienia wszystkich znanych informacji na temat 

ocenianych pojazdów. 

4. Sprzedający może również dostarczyć pojazdy lub zlecić ich odbiór zanim 

zostaną sprzedane do AUTO1. Ocena jest następnie przeprowadzana w 

centrum logistycznym Grupy AUTO1. Jeśli umowa kupna pomiędzy 

Sprzedającym a spółką z grupy AUTO1 nie dojdzie do skutku, Sprzedający musi 

odebrać pojazd na własny koszt. 
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F. Przekazanie 

1. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania lub 

przetransportowania pojazdu, odpowiednich dokumentów rejestracyjnych, 

kluczyków do pojazdu oraz akcesoriów, które zostaną określone w 

poszczególnych przypadkach, do AUTO1 lub do usługodawcy autoryzowanego 

przez AUTO1, zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego, po zawarciu umowy 

sprzedaży. Niedopuszczalne jest, aby Sprzedający wysyłał dokumenty 

bezpośrednio do AUTO1 lub firmy z grupy AUTO1. W żadnym wypadku 

dokumenty nie mogą pozostać w pojeździe. 

2. W celu przekazania pojazdu Sprzedający musi dostarczyć pojazd do centrum 

logistycznego określonego przez daną spółkę  z grupy AUTO1  w ciągu trzech 

dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli na wyraźne życzenie 

Sprzedającego po uzgodnieniu z AUTO1 pojazd zostanie przekazany w 

lokalizacji grupy AUTO1, opłaty manipulacyjne są ponoszone zgodnie z sekcją 

G. Sprzedający jest świadomy, że pojazdy są przewożone do centrum 

logistycznego usługodawcy AUTO1 i nie mogą być tam skontrolowane przez 

AUTO1 po dostawie. Jest to tylko tymczasowy magazyn do czasu dostarczenia 

pojazdu do Kupującego grupy AUTO1. 

3. Alternatywnie, Sprzedający może zlecić odbiór pojazdu przez AUTO1. Koszty 

transportu ponosi Sprzedający. Transport podlega opłatom zgodnie z sekcją G. 

W wyjątkowych przypadkach, Kupujący grupy AUTO1 może odebrać pojazd 

bezpośrednio z grupy AUTO1 u Sprzedającego po dokonaniu z nim uzgodnień. 

4. Jeżeli Sprzedający życzy sobie, aby pojazd został odebrany przez AUTO1, musi 

poinformować o tym AUTO1 niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, 

najpóźniej po upływie 24 godzin. AUTO1 korzysta z usług zewnętrznego 

dostawcy usług transportowych w celu odbioru pojazdu. 

5. W przypadku odbioru przez usługodawcę transportowego zaangażowanego 

przez AUTO1, ten ostatni odbierze pojazd w miejscu wskazanym przez 

Sprzedającego po zawarciu umowy sprzedaży. Przed odbiorem Sprzedający 

zobowiązany jest przekazać AUTO1 niezbędne informacje, w szczególności o 

lokalizacji pojazdu, godzinach pracy i najwcześniejszym możliwym terminie 

odbioru. 

6. Z zastrzeżeniem logistyki wewnętrznej, AUTO1 zawsze zleca odbiór pojazdu w 

ciągu trzech dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży  w miejscu 

wskazanym przez Sprzedającego. 

7. Jeśli AUTO1 nie wywiąże się z tego obowiązku najpóźniej w ciągu dziesięciu dni 

roboczych od zawarcia umowy, Sprzedający ma prawo do naliczenia 

postojowego, ale nie więcej niż 5,00 EUR brutto za dzień i pojazd, chyba że 

AUTO1 udowodni, że nie poniesiono żadnych kosztów. Sprzedający nie jest 

uprawniony do odmowy wydania pojazdu, jeśli AUTO1 nie uiściło jeszcze 

żądanej przez niego opłaty postojowej. 

8. Sprzedający zapewnia wybranemu przez AUTO1 usługodawcy 

transportowemu dostęp do siedziby firmy lub miejsca niezbędnego do 

odbioru sprzedanego pojazdu. 
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G. Przekazanie przed zawarciem umowy 

1. Po konsultacji z AUTO1 Sprzedający może dostarczyć pojazd do AUTO1 lub 

zlecić jego odbiór przed zawarciem umowy sprzedaży. W tym przypadku 

powyższe ustępy stosuje się odpowiednio. 

2. Jeśli  zawarcie umowy sprzedaży nie powiedzie się z powodu tego, że zgodnie 

z punktem  B ust. 4 OWH firma AUTO1 nie zaoferowała dalszej sprzedaży za 

pośrednictwem Platformy Internetowej, a Sprzedający nie przyjął oferty 

zgodnie z punktem B ust. 5 OWH, Sprzedający musi  odebrać pojazd na własny 

koszt w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia przez AUTO1. W przypadku 

niewykonania zobowiązania przez Sprzedającego, spółki z grupy AUTO1 mogą 

naliczyć dzienną opłatę postojową w wysokości 5,00 EUR, chyba że Sprzedający 

udowodni, że nie poniesiono żadnych kosztów. Zastrzegamy sobie prawo do 

dochodzenia  wyższej szkody. 

3. Alternatywnie, Sprzedający może zlecić dostarczenie pojazdu przez AUTO1 na 

własny koszt. Oprócz kosztów transportu pobierane są w tym przypadku 

opłaty zgodnie z punktem H. Sprzedający ma obowiązek poinformować AUTO1 

o swoim życzeniu dostawy w terminie określonym w ust. 2. w przeciwnym razie 

koszty manipulacyjne  również zostaną poniesione w tym przypadku, jak 

przewidziano w ust. 2. 

 

H. Opłaty 

1. Opłaty za usługi świadczone przez spółki grupy AUTO1 są zgodne z  

Cennikiem. 

 

I. Płatność 

1. Zapłata ceny zakupu następuje nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od 

przekazania pojazdu do AUTO1 na konto Sprzedającego podane na fakturze.  

Poniesione opłaty mogą być potrącane z płatności lub płacone na podstawie 

faktury według wyboru AUTO1. W drugim przypadku Sprzedający musi wpłacić 

kwotę podaną na fakturze na rzecz  AUTO1 w ciągu trzech dni. 

2. Spółki z grupy AUTO1 są uprawnione do potrącania dalszych roszczeń wobec 

Sprzedającego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych lub 

gwarancyjnych z tytułu wad materiałowych. Spółki z grupy AUTO1 mają 

również prawo do zatrzymania, jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z obowiązku 

wykonania usługi lub w przypadku braku zgody co do rodzaju lub kwoty usługi, 

która ma być wykonana w ramach umowy. 

3. Wszystkie ceny podane są w euro (EUR). 

4. Po zapłaceniu ceny zakupu pojazd nie jest automatycznie uznawany za wolny 

od wad. Prawo do reklamacji ujęte w punkcie H pozostaje nienaruszone. 

5. Sprzedający nie jest uprawniony do odmowy wydania pojazdu w związku z 

twierdzeniem , że jest lub byłby uprawniony do innych rzeczywistych lub tylko 

domniemanych roszczeń wobec spółek z grupy AUTO1 z innych zawartych 

umów sprzedaży. 

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_de.pdf
https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_de.pdf
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6. W przypadku opóźnienia w płatności AUTO1 Sprzedający może odstąpić od 

umowy sprzedaży zgodnie z przepisami ustawowymi. AUTO1 popada w zwłokę 

siedem dni roboczych po zapadalności płatności. Sprzedającemu nie 

przysługują żadne dalsze roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwłoki w 

płatności wobec spółek z grupy AUTO1. Wyłączenie to nie ma zastosowania do 

roszczeń odszkodowawczych opartych na rażącym zaniedbaniu  lub umyślnym 

naruszeniu obowiązków przez spółki z grupy AUTO1 lub podmiotów 

pomagających im w realizacji zadań, ani w przypadku naruszenia  życia, ciała 

lub zdrowia. Takie roszczenia Sprzedającego przedawniają się po roku od 

powstania roszczenia. 

 

J. Gwarancja i obowiązek zgłaszania 

1. W przypadku oceny za pomocą ekspertyzy lub aplikacji do oceny, Sprzedający 

gwarantuje AUTO1 oraz - w drodze umowy na rzecz osób trzecich - innym 

spółkom z grupy AUTO1, że informacje zawarte w ocenie pojazdu są 

prawidłowe i że ocena jest przeprowadzana z największą starannością. AUTO1 

i inne spółki z grupy AUTO1 mogą dochodzić praw z tytułu niniejszej gwarancji 

poprzez złożenie wobec Sprzedającego prostego oświadczenia. W celu 

dochodzenia  roszczenia wystarczy podać jego przyczynę i oświadczyć, że 

wykorzystywana jest gwarancja. 

2. W ramach gwarancji ustawowej, przedsiębiorstwa AUTO1 mogą odmiennie 

wobec § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy) zgłaszać wady pojazdu wobec 

Sprzedającego do 30 dni po przekazaniu pojazdu, ale nie później niż trzy dni 

robocze po przekazaniu pojazdu Kupującemu grupy AUTO1. Skutki prawne 

wynikające z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) wchodzą w życie 

dopiero po upływie tego okresu. 

 

K. Ochrona danych 

1. Wskazuje się na Politykę prywatności  AUTO1. Przekazywanie danych innym 

spółkom z grupy AUTO1 jest dozwolone. 

2. Jeśli Sprzedający wycofa swoje zgłoszenie do Remarketingu, ma prawo do 

usunięcia przechowywanych danych, chyba że spółka z grupy AUTO1 nadal 

potrzebuje ich do realizacji umów. 

3. Spółki z grupy AUTO1 są uprawnione do zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych dla własnych celów. 

Spółki z grupy AUTO1 przestrzegają przy tym w szczególności przepisów 

federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz podstawowego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

L. Wykorzystanie  

1. AUTO1 zawsze stara się, aby Remarketing był dostępny bez przerwy i wolny od 

błędów. Jednak ze względu na charakter Internetu nie można tego 

zagwarantować. Dostęp Sprzedających do remarketingu może czasami zostać 

przerwany lub ograniczony, aby umożliwić naprawę, konserwację lub 

https://www.auto1.com/de/privacy-notice
https://www.auto1.com/de/privacy-notice
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wprowadzenie nowych usług. AUTO1 próbuje ograniczyć częstotliwość i czas 

trwania każdego takiego czasowego przerwania lub ograniczenia. 

2. AUTO1 nie przejmuje żadnej gwarancji za wady techniczne, w szczególności za 

stałą i nieprzerwaną dostępność remarketingu lub za bezbłędne powielanie 

treści wprowadzonych przez wystawiającego. Jeśli remarketing nie jest 

dostępny, wystawiający może skontaktować się z obsługą klienta. 

3. Sprzedający przyznaje spółkom z grupy AUTO1 zbywalne prawo, 

nieograniczone w czasie, treści i geografii oraz bezpłatne, do wykorzystywania 

online i offline treści, które wystawiający  przekazał spółce grupy AUTO1, 

danych pojazdu i zdjęć, które są wykonywane przez Sprzedającego lub spółki z  

grupy AUTO1 w ramach oceny pojazdu. 

 

M. Informacja 

1. Spółki z grupy AUTO1 są uprawnione do przekazywania danych osobowych 

Sprzedającego lub podmiotów pomagających mu w realizacji zadań  

prokuratorowi, organom nadzorczym, innym organom lub upoważnionym 

osobom trzecim na podstawie wniosku o udzielenie informacji w związku z 

dochodzeniem, podejrzeniem popełnienia przestępstwa, czynu zabronionego 

lub innych czynów, z których może wynikać odpowiedzialność prawna spółek 

z grupy AUTO1. 

 

N. Postanowienia różne 

1. Sprzedający zobowiązuje się nie oferować pojazdu osobom trzecim za 

pośrednictwem innych kanałów sprzedaży od momentu rozpoczęcia wyceny 

pojazdu do momentu zakupu lub niepowodzenia zakupu. 

2. Sprzedający ponosi ryzyko związane z zakupem od momentu dokonania 

oceny, tzn. od tego momentu ponosi odpowiedzialność wobec spółek z grupy 

AUTO1 za utratę lub pogorszenie stanu pojazdu w przypadku zawarcia umowy 

kupna pomiędzy Sprzedającym a spółką z grupy AUTO1. 

3. Prawo sprzedażowe ONZ jest wykluczone. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się 

nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. 

5. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń 

wynikających ze stosunków handlowych z i dla spółek grupy AUTO1 jest 

6. Sąd rejonowy Berlin Tempelhof-Kreuzberg lub sąd rejonowy Berlin. Spółki 

grupy AUTO1 są również uprawnione do pozwania danego Sprzedającego w 

jego ogólnym miejscu jurysdykcji. 

 

(Stan: Kwiecień 2021) 


