
 

Puslapis 1 iš 9 

 

Naudotų transporto priemonių pardavimo sąlygos 

A. Bendrosios nuostatos 

1. AUTO1.com GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin, tvarko tinklalapį 

www.auto1.com, kuriame AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin 

(registruota Šarlotenburgo apylinkės teisme, įmonių registro Nr. HRB 143662, toliau 

– „AUTO1“) tvarko naudotų transporto priemonių prekybos platformą (toliau – 

„prekybos platforma“). Prekybos platformoje naudotos transporto priemonės 

parduodamos tik automobilių platintojams. 

2. Tik subjektai, kurie prekybos platformoje registruoti kaip platintojai (toliau – 

„Platintojai“), gali įsigyti prekybos platformoje siūlomų transporto priemonių. 

Naudojantis prekybos platforma galioja prekybos platformos naudojimo sąlygos 

(„Tinklalapyje www.auto1.com teikiamų paslaugų naudojimo bendrosios sąlygos“). 

3. Prekybos platformoje siūlomų transporto priemonių savininkas ir pardavėjas yra 

AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam, Nyderlandai 

(įmonės kodas 856915361) arba AUTO1 Italia Commercio s.r.l., Piazzale Luigi 

Cadorna 2 Milano, Italija (registruota Milano verslo rūmų įmonių registre, Nr. 

09487630965) (kiekviena iš šių įmonių atskirai toliau vadinama „Pardavėju“, o kartu 

– „Pardavėjais“). AUTO1.com GmbH ir Pardavėjas yra korporacijos grupės AUTO1 

(toliau kartu vadinamos „AUTO1 grupe“) subjektai. 

4. Be Prekybos platformos priežiūros paslaugų, AUTO1 teikia visas kitas papildomas 

paslaugas, susijusias su pirkimo sutartimi, t. y. pirkimo vykdymas, transporto 

priemonių priežiūra ir transporto priemonės dokumentų tvarkymas bei, prireikus, 

transporto organizavimas ir transporto priemonių gabenimas (transporto 

priemonių priežiūra, transporto priemonės dokumentų tvarkymas ir gabenimas 

toliau vadinami „su transporto priemonėmis susijusiomis paslaugomis“).  

5. Šios Naudotų transporto priemonių pardavimo sąlygos (toliau – „Pardavimo 

sąlygos“) visais atvejais apibrėžia Platintojo ir atitinkamo Pardavėjo, taip pat AUTO1 

tarpusavio sutartinius santykius. Pardavėjas, AUTO1 ir Platintojas aiškiai sutinka, kad 

visiems Pardavėjų ir AUTO1 sutartiniams santykiams su Platintoju taikomos tik šios 

Pardavimo sąlygos, neatsižvelgiant į jokias kitas Platintojo bendrąsias sąlygas. 

Pardavėjas ir AUTO1 nepriima jokių kitų sąlygų, ypač sąlygų, kurios prieštarauja ar 

skiriasi nuo šių Pardavimo sąlygų, neatsižvelgiant į tai, ar atskiros jų nuostatos 

įtrauktos į šias Pardavimo sąlygas ar ne. Visoms kitoms sąlygoms priimti būtinas 

aiškus Pardavėjo ar AUTO1, atsižvelgiant į atvejį, rašytinis sutikimas. 

6. Platintojas priima šias Pardavimo sąlygas kaip teisiškai įpareigojančias nuo pat 

pirmosios registracijos prekybos platformoje. Pardavėjas ir AUTO1 pasilieka teisę 

atitinkamai keisti šias Pardavimo sąlygas, taikomas būsimiems pardavimams, bet 

kuriuo metu ir nenurodydami priežasties. 

7. Šios Prekybos sąlygos skelbiamos prekybos platformoje, iš kurios galimas jas 

išsispausdinti. Galiojančią šių Prekybos sąlygų redakciją (įskaitant vėlesnius 

pakeitimus) galima atsisiųsti iš tinklalapio www.auto1.com ir išsisaugoti. 

B. Pirkimo sąlygos 
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I. Sutarties sudarymas 

1. Prekybos platforma suskirstyta į kelias kategorijas: „Skubus pirkimas“, „24 val. 

aukcionai“ ir „Kliento aukcionas“. Transporto priemonių sąrašas ir aprašymas nėra 

pasiūlymas sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, o tik Platintojo kvietimas pateikti 

pasiūlymą (invitatio ad offerendum). 

2. Platintojas gali rinktis atskirų kategorijų automobilius ir susidomėjęs pateikti 

pasiūlymą konkrečiai kategorijai taikoma tvarka, t. y. nurodyti tam tikros transporto 

priemonės pirkimo kainą. Toks veiksmas laikomas Platintoją įpareigojančiu 

pasiūlymu sudaryti pirkimo sutartį su atitinkamu Pardavėju. Toks pasiūlymas yra 

įpareigojantis Platintojui bet kuriuo pasiūlymų teikimo laikotarpiu ir 7 dienas nuo 

jų pateikimo (toliau – „Įsipareigojimų laikotarpis“). Jeigu Įsipareigojimų laikotarpis 

tenka sekmadienį ar valstybinių švenčių dieną, paskutine Įsipareigojimų laikotarpio 

diena laikoma kita darbo diena. 

3. Jeigu Platintojas negauna pranešimo apie pirkimo sutarties sudarymą 

Įsipareigojimų laikotarpiu, jo pasiūlymas nebėra įpareigojantis pasibaigus 

Įsipareigojimų laikotarpiui. 

4. Pardavėjo ir Platintojo pirkimo sutartį sudaro atitinkamas Pardavėjas, priėmęs 

Platintojo pasiūlymą. Atsižvelgiant į 5 dalį, Platintojui apie pirkimo–pardavimo 

sutarties sudarymą pranešama Įsipareigojimų laikotarpiu siunčiamu elektroniniu 

pirkimo patvirtinimu. Platintojui gavus (Zugang) pirkimo patvirtinimą, su sutarties 

sudarymu susiję padariniai (kaip apibrėžiama toliau) pasidaro galiojantys. 

5. Gali atsitikti taip, kad pirminis pardavėjas ar kreditavimo įstaiga nepateikė 

atitinkamų transporto priemonės dokumentų Įsipareigojimų laikotarpiu, todėl 

transporto priemonė dar nėra galutinai pasiekiama konkrečiam pardavėjui. Jeigu 

transporto priemonė rodoma Sandorių platformos Platintojo profilio skyriuje 

„Mano būsimi pirkimai“ Įsipareigojimų laikotarpiu, atitinkamas Įsipareigojimų 

laikotarpis pratęsiamas iki 30 dienų ir 2 dalies 3 ir 4 sakiniai, 3 ir 4 dalys taikomos 

atitinkamai.  

6. Iš pardavimo sutarties kylančioms teisėms ir pareigoms taikomos pirkimo–

pardavimo sutarties sudarymo dieną galiojančios Pardavimo sąlygos. 

II. Naudojimasis paslaugomis 

1. Pardavėjai gali teikti elektronines paslaugas (priemones) siekdami skubiai apdoroti 

ir įvykdyti individualiąsias pirkimo–pardavimo sutartis (prireikus pasitelkti 

trečiuosius asmenis). Platintojas privalo naudotis šiomis paslaugomis tik mokėjimo, 

atsiėmimo, gabenimo, skundų teikimo ir kitais atvejais. 

2. Šiais atvejais Platintojai privalo atnaujinti savo duomenis (pvz., pritaikyti sistemą, 

kad nedelsiant būtų rodomi visi adreso pakeitimai). 

III.  Mokėjimai 

1. Platintojas privalo sumokėti visą transporto priemonės pirkimo kainą be išskaitymų. 

Pirkimo kainos detalės nurodomos atitinkamame pirkimo patvirtinime. 
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2. Pirkimo kaina yra nedelsiant mokėtina. Pirkimo kaina mokama nedelsiant, sudarius 

pirkimo–pardavimo sutartį ir išsiuntus Platintojui pirkimo patvirtinimą. Mokėjimas 

vykdomas pavedimu į pirkimo patvirtinime nurodytą banko sąskaitą. Platintojas turi 

teisę sumokėti AUTO1 transporto priemonės pirkimo kainą, dėl to Pardavėjas yra 

atleidžiamas nuo šios prievolės (schuldbefreiende Wirkung). Platintojas laikomas 

kaltas dėl delsimo (Verzug) pagal Vokietijos civilinio kodekso 286 skirsnį 

(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) (toliau – „BGB“) praėjus trims darbo dienoms 

(Werktage) nuo raginimo sumokėti sąskaitose faktūrose nurodytas sumas gavimo.  

3. Jeigu Platintojas delsia mokėti pagal pirkimo–pardavimo sutartį, privalo Pardavėjui 

sumokėti vienkartinę 5 % pirkimo kainos arba 250,00 Eur (atsižvelgiant į tai, kuri 

suma yra didesnė) dydžio baudą. Ši sąlyga netaikoma atvejais, kai Platintojas nėra 

atsakingas už mokėjimo vėlavimą. Jeigu baudos dydis pripažįstamas netinkamu, 

šalys sutinka, kad atitinkamas pagal savo nuožiūrą teismas nustatytų mokėtiną 

sumą pagal šio D skyriaus IV (5) nuostatą. 

4. Atsiradus kokių nors pretenzijų Pardavėjui, Platintojas negali kompensuoti ar 

įgyvendinti kokių nors sulaikymo teisių, nebent su tokiomis pretenzijomis aiškiai 

sutiko atitinkamas Pardavėjas arba jas patvirtino teismas galutiniu ir įsigaliojusiu 

(rechtskräftig) sprendimu. Ypač Platintojas neturi teisės atsisakyti mokėti tokiu 

pagrindu, kad turi ar tariamai turi kitų faktinių ar numanomų pretenzijų 

atitinkamam Pardavėjui pagal kitas sutartis (įskaitant kitas pirkimo sutartis). 

5. Jeigu Platintojas delsia mokėti (Zahlungsverzug), atitinkamas Pardavėjas gali 

nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Pateikus pranešimą apie sutarties nutraukimą 

– apie nutraukimą galima taip pat pranešti Platintojui siunčiant nutraukimo 

dokumentą (Stornobeleg) – atitinkamas Pardavėjas išduoda transporto priemones, 

kurios perparduodamos. Platintojas privalo sumokėti atitinkamam Pardavėjui 

fiksuotą 5 % pirkimo kainos arba 250,00 Eur (be PVM) (atsižvelgiant į tai, kuri suma 

yra didesnė) dydžio žalos atlyginimą už kiekvieną transporto priemonę, patirtą 

atsisakius pirkti ir perpardavus transporto priemonę, nebent Platintojas įrodo, kad 

dėl to nebuvo patirta nuostolių arba patirti mažesni nuostoliai. Visos sumažėjusios 

įplaukos, gautos perparduodant transporto priemonę, taip pat išieškomos kaip 

žalos atlyginimas Platintojui. Jeigu bauda mokėtina pagal šio skirsnio 3 dalį prieš 

atsisakant Pardavėjui, atitinkamos sumos, mokėtinos kaip žalos atlyginimas pagal 

šią 5 dalį ir tokia bauda tarpusavyje įskaitomos. Jeigu Platintojas nesumoka 

reikalaujamos sumos per penkias darbo dienas, atitinkamas Pardavėjas 

nedelsdamas pateikia ieškinį teismui skolai išieškoti (Mahnverfahren) iš Platintojo. 

Atitinkamas Pardavėjas aiškiai pasilieka teisę teikti kitus ieškinius dėl žalos, 

atsiradusios delsiant mokėti, atlyginimo. 

6. Taikoma BGB 288 skirsnio 5 dalies nuostata. 

IV.  Atsiėmimas 

1. Visa rizika, susijusi su įsigyta transporto priemone, tenka Platintojui nuo pirkimo–

pardavimo sutarties sudarymo. Platintojas privalo atsiimti parduotą transporto 

priemonę iš transporto priemonės buvimo vietos. Pardavėjas pasilieka teisę 

pergabenti transporto priemonę (vidaus logistikos sumetimais ir iki ją atsiimant 

Platintojui) į artimiausią transporto priemonės buvimo vietos logistikos centrą. 

Sudarius sutartį ir Platintojui įregistravus transporto priemonę, Pardavėjas pateikia 

Platintojui visus duomenis, būtinus transporto priemonei atsiimti, ypač transporto 
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priemonės buvimo vietą, darbo valandas ir anksčiausią atsiėmimo terminą (toliau – 

„Atsiėmimo galimybės patvirtinimas“). Apie registravimą, siekiant atsiimti 

transporto priemonę, Pardavėjui būtina pranešti ne vėliau nei prieš 24 valandas iki 

transporto priemonės atsiėmimo laiko. Neįmanoma atsiimti neįregistruotą 

transporto priemonę. 

2. Įsigytą transporto priemonę Platintojas atsiima iš atsiėmimo galimybės patvirtinime 

nurodytos vietos per tris darbo dienas nuo atsiėmimo patvirtinime nurodyto 

anksčiausio galimo atsiėmimo termino. 

3. Jeigu Platintojas neatsiima transporto priemonės, Pardavėjas turi teisę skaičiuoti 

15,00 Eur (plius PVM) dydžio transporto priemonės saugojimo mokestį už kiekvieną 

saugojimo dieną ir saugomą automobilį. Platintojas privalo sumokėti šį saugojimo 

mokestį atitinkamam Pardavėjui, nebent Platintojas įrodo, kad tuo laikotarpiu 

nebuvo patirta jokių sąnaudų arba patirtos daug mažesnės sąnaudos. Pardavėjas 

pasilieka teisę neišduoti Platintojui transporto priemonės, kol Platintojas sumoka 

visą saugojimo mokestį. 

4. Atitinkamas pardavėjas privalo užtikrinti Platintojui prieigą prie prekybos ar 

atitinkamos saugojimo vietos, iš kurios Platintojas privalo atsiimti parduotą 

transporto priemonę. 

5. Atsiimdamas transporto priemonę Platintojas privalo patikrinti transporto 

priemonės identifikavimo numerį (toliau – „VIN“) ir pažeidimus bei trūkstamą 

įrangą. Nustatęs pažeidimų ar trūkstamos įrangos, Platintojas privalo tai pažymėti 

transporto priemonės perdavimo dokumente. Taikomos atitinkamo logistikos 

centro bendrosios sąlygos. Neatsižvelgiant į tai, Platintojas privalo pranešti 

Pardavėjui apie visus trūkumus ar trūkstamą įrangą, kaip numatyta šių Pardavimo 

sąlygų B skyriaus VIII punkte. 

6. Jeigu Platintojas nepatikrina VIN ir atsiima kitą transporto priemonę nei nurodyta 

pirkimo–pardavimo sutartyje, Platintojas privalo sumokėti Pardavėjui 200,00 Eur (be 

PVM) dydžio baudą. Be to, Platintojas privalo atleisti AUTO1 ir atitinkamą Pardavėją 

nuo atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią atsiėmus netinkamą transporto 

priemonę, taip pat už ateityje atsiradusią žalą (pvz., grąžinamos transporto 

priemonės gabenimo į atsiėmimo vietą išlaidas ir visus tikrojo pirkėjo reikalavimus 

atitinkamam Pardavėjui atlyginti žalą) arba savarankiškai suteikti atitinkamas 

paslaugas (pvz., gabenti grąžinamą transporto priemonę) savo lėšomis. 

7. Pardavėjo būstinėje ar logistikos centre pasitaikiusios nenugalimos jėgos 

aplinkybės ar veiklos triktys (pvz., dėl riaušių, streiko ir pan.), dėl kurių Pardavėjas 

ne dėl savo kaltės negali laikinai pateikti ar pristatyti transporto priemonę, ilgina 

atitinkamą pristatymo ir (ar) vykdymo laiką tiek, kiek trunka triktys, pridedant 

protingą savaitės ilgio vykdymo laikotarpį. 

V.  Gabenimas 

1. Atitinkamai pasirinkęs Prekybos platformos savo profilyje Platintojas privalo duoti 

nurodymą AUTO1 pradėti įsigytos transporto priemonės gabenimo procedūrą jo 

nurodytu pristatymo adresu. Prekybos platformoje ar kitu būdu Platintojo pateiktas 

gabenimo užsakymas yra AUTO1 įpareigojantis pateikti gabenimo užsakymą. 

AUTO1 praneša Platintojui, kad priėmė tokį užsakymą, paprastai siųsdamas 

užsakymo priėmimo patvirtinimą („Gabenimo užsakymo patvirtinimas“). AUTO1 turi 
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teisę užsakyti gabenimo paslaugas iš išorinių paslaugos teikėjų. Galioja „2017 m. 

Vokietijos ekspeditorių sąlygos („Allgemeinen Deutsche Spediteurbedingungen 

2017 – ADSp 2017“ anglų kalba“), išskyrus nutarimą Nr. 30 ADSp 2017. AUTO1 

priėmus gabenimo užsakymą ir (ar) išsiuntus įsigytą transporto priemonę Platintojo 

nurodytu pristatymo adresu užsakymo vykdymo ir atlikimo vieta nekeičiama 

(Leistungs- und Erfolgsort); Platintojas privalo atsiimti tinkamą transporto priemonę 

(„Holschuld“). 

2. Platintojas privalo patikrinti transporto priemonę nedelsdamas, ją pristačius, ir 

pažymėti visus matomus pažeidimus ir trūkstamą įrangą CMR važtaraštyje (CRM-

Frachtbrief). Neatsižvelgiant į tai, Platintojas privalo pranešti Pardavėjui apie visus 

trūkumus, kaip numatyta šių Pardavimo sąlygų B skyriaus VIII punkte. 

VI. Nuosavybės teisės išlyga (Eigentumsvorbehalt) 

1. Pardavėjas privalo perduoti Platintojui transporto priemonę, atitinkamus transporto 

priemonės dokumentus ir, jeigu yra, esamą įrangą, kai Platintojas visiškai įvykdo 

visas sutartyje numatytas prievoles. Kol Platintojas visiškai įvykdo visas pirkimo 

sutartyje numatytas prievoles, Pardavėjui priklauso parduotos transporto 

priemonės nuosavybės teisė ir visos su ja susijusios teisės. 

2. Nuosavybės teisės išlygos galiojimo laikotarpiu transporto priemonės registracijos 

liudijimo (Fahrzeugbrief) II dalis priklauso Pardavėjui. 

3. Nuosavybės teisės išlygos galiojimo laikotarpiu Platintojas privalo tinkamai 

rūpestingai saugoti automobilį. 

 

VII. Trūkumai (Mängel) 

1. Visos pretenzijos dėl trūkumų yra negalimos pardavus transporto priemonę 

Platintojams. Pretenzijos dėl kokybės trūkumų nepriimamos, ypač jeigu trūkumas 

ar pažeidimas atsirado dėl įprasto naudojimo. Ši išimtis taikoma taip pat 

trūkumams, atsiradusiems nuo transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties 

sudarymo iki jos perdavimo Platintojui. 

2. Transporto priemonės duomenis, nurodytus transporto priemonės aprašymo 

dalyje „Transporto priemonės duomenys pagal identifikavimo numerį (VIN)“ 

(Fahrzeugdaten laut Identifikationsnummer), Pardavėjui pateikia tiekėjai, kurie yra 

trečioji šalis (DAT). Jokia atsakomybė už šių duomenų teisingumą netaikoma. Ypač 

šie duomenys nelaikomi prekės kokybės suderinimu (Beschaffenheitsvereinbarung). 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytos išimtys negalioja tyčinės apgaulės (Arglist) atveju ir 

pretenzijoms dėl žalos atlyginimo, atsiradusios dėl šiurkštaus aplaidumo ar tyčinio 

atitinkamo Pardavėjo ar Pardavėjo samdomų asmenų jo prievolėms atlikti 

(Erfüllungsgehilfen) arba asmenų, kurių pareiga yra vykdyti atitinkamo Pardavėjo 

duodamus nurodymus, (Verrichtungsgehilfen) prievolių pažeidimo, taip pat 

pavojaus gyvybei, kūnui ar sveikatai atveju. 

4. Jeigu ypatingais, išimtiniais atvejais pirkimo–pardavimo sutartis paskelbiama 

negaliojančia (rückabgewickelt) ir jeigu atitinkamas Pardavėjas atsiima transporto 

https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/8FEE0A0A554A89FDC125808A00324BA4/$file/ADSP%202017%20-%20English%20version%2014%20Dec%202016.pdf
https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/8FEE0A0A554A89FDC125808A00324BA4/$file/ADSP%202017%20-%20English%20version%2014%20Dec%202016.pdf
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priemonę iš Platintojo dėl tokio paskelbimo negaliojančia (Rückabwicklung), 

Platintojui priskaičiuojamas mokestis už naudojimą, jeigu nuo pardavimo 

Platintojui transporto priemone nuvažiuota daugiau nei 100 km (apie 62 mylias). 

Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti mokestį už naudojimą iš pirkimo kainos, kuri 

grąžinama nutraukiant sutartį. Laikoma, kad Platintojas sutinka dėl tokio išskaitymo. 

5. Platintojas neima jokių mokesčių už saugojimą ar kitų rinkliavų. 

6. Sandoris atšaukiamas šios dalies (6) tvarka. Platintojas privalo pateikti Pardavėjui 

atitinkamos transporto priemonės esamos ridos skaitiklio nuotrauką, grąžinti visus 

gautus transporto priemonės dokumentus, atsarginius raktelius ir visą įrangą bei 

pristatyti transporto priemonę į artimiausią atitinkamo Pardavėjo ar kitą jo nurodytą 

vietą. Nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą dienos Platintojas privalo šias 

prievoles įvykdyti per 3 darbo dienas (Werktage) siuntos (gabenimo) šalyje arba per 

5 dienas tarptautinės siuntos (gabenimo) atveju. Jeigu Platintojas neįvykdo šios 

prievolės per nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę skaičiuoti 15,00 Eur (plius 

PVM) dydžio mokestį, nebent Platintojas įrodo, kad šį laikotarpį atitinkamas 

Pardavėjas nepatyrė jokių išlaidų arba patyrė mažesnes išlaidas. Pardavėjas, gavęs 

visus transporto priemonės dokumentus, atsarginius raktelius, įrangą ir transporto 

priemonę, grąžina Platintojui pirkimo kainą, atėmęs, jeigu taikoma, mokestį už 

naudojimą ir rinkliavą, numatytus atskirame pranešime. 

 

 

VII. Skundai 

1. Platintojas privalo be reikalo nedelsdamas patikrinti parduotą transporto priemonę 

ir visą įrangą (unverzüglich) perėmęs valdyti ir nustatęs trūkumų važtaraštyje ar 

transporto priemonės perdavimo dokumente be reikalo nedelsdamas, t. y. per 

vieną darbo dieną nuo transporto priemonės perėmimo, pranešti apie trūkumus 

Pardavėjui Sandorių platformos elektroninėmis priemonėmis (toliau – 

„Palaikymas“). Neatsižvelgiama į vėliau ar kitu būdu (pvz., asmeniškai ar telefonu) 

praneštus trūkumus. Jeigu Platintojas nepraneša apie trūkumus, laikoma, kad 

Platintojas neturi priekaištų dėl transporto priemonės ir visos įrangos, nebent 

trūkumas yra toks, kad jo neįmanoma aptikti įprastos patikros metu. Platintojas 

neturi teisės reikšti pretenzijų dėl kokių nors akivaizdžių trūkumų, kurie buvo žinomi 

transporto priemonės pristatymo ar atsiėmimo metu ir kurie pristatymo ar 

atsiėmimo metu nebuvo pažymėti važtaraštyje ar transporto priemonės perdavimo 

dokumente. 

2. Jeigu trūkumas, kuris Platintojui perimant transporto priemonę valdyti nebuvo 

pastebimas, išaiškėja vėliau, Platintojas privalo apie tai pranešti atitinkamam 

Pardavėjui per vieną darbo dieną nuo jo aptikimo akimirkos. Jeigu Platintojas apie 

tai nepraneša, laikoma, kad Platintojas neturi jokių priekaištų dėl transporto 

priemonės, neatsižvelgiant į tokius trūkumus. Ši sąlyga netaikoma, jeigu 

atitinkamas Pardavėjas ar Pardavėjo samdomi asmenys jo prievolėms atlikti ir (ar) 

asmenys, kurių pareiga yra vykdyti Pardavėjo duodamus nurodymus, nesąžiningai 

nuslėpė trūkumą. 

3. Platintojas privalo pateikti atitinkamus trūkumo įrodymus Skundų teikimo 

priemone per 7 dienas nuo dienos, kai Pardavėjas pareikalauja tokių įrodymų. Jeigu 
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Platintojas neįvykdo šios prievolės, laikoma, kad Platintojas neturi jokių priekaištų 

dėl transporto priemonės ir visos įrangos. 

4. Pardavėjas patikrina nurodytus trūkumus ir raštu praneša Platintojui skundo 

nagrinėjimo rezultatą. 

5. Trūkumu laikoma nesukomplektuota įranga. Tokiu atveju 1–4 dalies nuostatos 

taikomos atitinkamai. 

C. AUTO1 sąlygos 

1. Kiekvienos Prekybos platformoje sudaromos pirkimo–pardavimo sutarties atveju 

Platintojas privalo sumokėti AUTO1 aukciono mokestį už Prekybos platformos 

naudojimą (šiose sąlygose – „Aukciono mokestis“). Aukciono mokesčio dydis 

priklauso nuo transporto priemonės pirkimo kainos ir nurodomas galiojančiame 

kainoraštyje.  

2. Be to, Platintojas privalo apmokėti AUTO1 teikiamų Su transporto priemone 

susijusių paslaugų reikalaujamas išlaidas (šiose sąlygose – „Mokesčiai“). Mokesčių 

dydis nurodomas kainoraštyje. 

3. Mokesčiai ir Aukciono mokestis nurodomi pirkimo patvirtinime ir atskirai sąskaitoje 

faktūroje, kurią Platintojui išrašo AUOT1.  

4. Mokant mokesčius ir Aukciono mokestį atitinkamai taikomos B skyriaus III punkto 

nuostatos. Šie mokesčiai mokami nedelsiant sudarius pirkimo–pardavimo sutartį. 

5. Gabenimo užsakymo atveju, kaip nurodyta B skyriaus V punkte, AUTO1 

priskaičiuoja Platintojui gabenimo išlaidas. AUTO1 iš anksto praneša Platintojui apie 

gabenimo išlaidas. Jeigu pirkimo kaina mokėtina nedelsiant pagal B skyriaus III (2) 

punktą, laikoma, kad Platintojas delsė (Verzug) mokėti, kaip numatyta BGB 286 

straipsnyje, praėjus trims dienos nuo Gabenimo užsakymo patvirtinimo gavimo. 

Jeigu Platintojas nesumoka, atitinkamas Pardavėjas turi neribotą teisę sulaikyti 

transporto priemonę, kol visiškai įvykdomos visos mokėjimo prievolės. Delsimo 

laikotarpiu (Verzug) B skyriaus III (3) nuostata taikoma mutatis mutandis. 

D. Bendros sąlygos 

I. Perleidimo galimybė 

Kokioms nors Platintojo teisėms ir (ar) prievolėms pagal sutartinius santykius su 

Pardavėju ar AUTO1 perleisti būtina gauti iš anksto raštišką atitinkamai Pardavėjo 

ar AUTO1 sutikimą. 

II.  Atsakomybė 

Nepažeidžiant B skyriaus VII nuostatos, Pardavėjas ir AUTO1 atsako tik už žalą, 

padarytą pažeidus prievoles dėl šiurkštaus aplaidumo (grobe Fahrlässigkeit) ar 

tyčinės kaltės (Vorsatz). Tai netaikoma žalai, kai pakenkiama gyvybei, kūnui ar 

sveikatai, taip pat pažeidus įsipareigojimus, kurie laikomi būtinais, kad būtų 

įvykdytos abipusės teisės ir pareigos, kylančios iš atitinkamų sutarčių ir kurių 

pažeidimas yra tinkamas pakenkti pagrindinėms sutarties vertybėms. 

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_lt-07_06_17.pdf
https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_lt-07_06_17.pdf
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III. Duomenų apsauga ir informacijos teikimas 

1. Vadovaujamės asmens duomenų apsaugos deklaracija. Leidžiama duomenis teikti 

AUTO1 Europos dukterinėms bendrovėms. Savo registraciją Prekybos platformoje 

pašalinę Platintojai turi teisę ištrinti saugomus duomenis, nebent AUTO1 grupės 

subjektui šie duomenys toliau yra būtini sutarčiai vykdyti. 

2. Pardavėjas ir AUTO1 turi teisę kaupti, saugoti ir tvarkyti asmens duomenis bei 

naudoti juos savo tikslams. Pardavėjas ir AUTO1 laikosi galiojančių asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vokietijos telemedijos įstatymo 

(Telemediengesetz – TMG) nuostatų. 

3. Pardavėjas ir AUTO1 turi teisę teikti Platintojo ir (ar) jo įsipareigojimams vykdyti 

samdomų asmenų asmens duomenis teisėsaugos, priežiūros, kitoms institucijoms 

ar kompetentingiems tretiesiems asmenims pagal prašymą pateikti informaciją, 

susijusią su tyrimu ar įtariamu nusikaltimu, draudžiama veika ar kitomis veikomis, 

už kurias numatyta Pardavėjo ar AUTO1, Platintojo ar kurio nors kompetentingo 

trečiojo asmens teisinė atsakomybė. 

 

IV.  Įvairios nuostatos 

1. Sutarties šalys ir pirkimo–pardavimo sutarties objektas registruojami 

dokumentavimo tikslams pirkimo patvirtinimo pavidalu. Rašytinio pirkimo 

patvirtinimo ranka daryti pakeitimai ar papildymai negalioja. Pardavėjas ar AUTO1 

gali bet kada keisti tinklalapius, taisyklių rinkinius ir šias Pardavimo sąlygas. 

2. Jeigu kuri nors iš šių Pardavimo sąlygų negalioja ar tampa negaliojanti, 

neveiksminga ar dėl kokių nors priežasčių neįvykdoma, tokia nuostata atšaukiama 

ir nelemia visų kitų nuostatų galiojimo ir vykdymo. 

3. Verslo santykiams taikoma individualiosios pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo 

dieną galiojančių Pardavimo sąlygų redakcija. 

4. Visoms sutartims, teisiniams ir verslo santykiams, kuriems taikomos šios Pardavimo 

sąlygos, taip pat su jais susijusioms ir iš jų kylančioms pretenzijoms taikomos 

Vokietijos teisės aktų nuostatos, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl 

tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (CISG).  

5. Visų dabartinių ir būsimų pretenzijų, kylančių iš šalių verslo santykių, išimtinė 

jurisdikcijos vieta yra Berlyno m. Tempelhofo-Kroicbergo rajono apylinkės teismas 

arba aukštesnės instancijos teismas, jeigu yra kompetentingas pagal rūšinį 

teismingumą. Pardavėjas ir AUTO1 turi teisę teikti ieškinį atitinkamam sutarties 

partneriui pagal teismo teritorinį teismingumą. 
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Priedas 

Kokybės trūkumų, kuriems taikoma garantijos išimtis pagal B skyriaus VII nuostatą, 

pavyzdžiai: 

- transporto priemonės, kurios pažymėtos, kad buvo patekusios į kelių eismo įvykius (apima 

ir bendrąją ekonominę žalą (wirtschaftliche Totalschäden)),  

- transporto priemonės, kurių rida viršija 150.000 km (apie 93.200 mylių), 

- senesnės nei 10 metų, įprastai nusidėvėjusios transporto priemonės, 

- matomi trūkumai ir pažeidimai, ypač: 

● smulkūs dažų įbrėžimai, 

● smulkūs įlinkimai, 

● trūkstamos antenos, 

● aliuminio ratlankių įbrėžimai, 

● išteptas vidus (įskaitant kvapus), 

● plikos (pažeistos) padangos, 

● smulkūs pažeidimai dėl akmenų smūgių į priekinį stiklą (ne matymo lauke), 

● trūkstama transporto priemonės naudojimo instrukcija, radijo kodų kortelės, 

● trūkstamos CD, DVD plokštelės, standieji diskai, navigacijos prietaisų atminties 

moduliai ar kortelės, 

● trūkstamas bagažo skyriaus dangtis ar bagažinės lentynėlė, 

● trūkstama atsarginė padanga, avarinis komplektas, padangų komplektas ar 

automobilinių įrankių rinkinys, 

● trūkstami valdymo pulteliai (pvz., nuo variklio nepriklausomo šildymo, radijo ar 

panašios įrangos), 

● trūkstami komponentų raktai (vilkimo kablys, priekabos įtaisas, stogo bagažinė ir 

pan.), 

- kaitrinės, LED, ksenoninės lemputės, 

- susidėvinčių dalių techniniai gedimai, ypač: 

● išmetamųjų dujų sistemos (pvz., kietųjų dalelių filtras, slopintuvas, katalizatorius),  

● kondicionavimo sistemos agentas (kondicionavimo sistemų skystis),  

● amortizatoriai,  

● sulūžusios spyruoklės, 

● svirtys, lankstai ir įvorės, 

● ratų guoliai, 

● amortizatorių guoliai, 

● skysčių nuotėkiai (pvz., variklinės alyvos, aušinimo skysčio, pavarų alyvos ir pan.), 

● valytuvų šluotelės, 

● tarpikliai, 

● akumuliatoriai. 

- transporto priemonių, kurios žymimos „SPECIALUSIS PASIŪLYMAS – laimi didžiausias 

pasiūlymas“. 

 

 

(2019 m. sausis d. redakcija) 


