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Загальні положення та умови для 
автомобілів представлених на вебсайті 

A. Загальні  
1. Через торговий портал www.auto1.com уживані транспортні засоби продаються 

виключно авто Дилерам. Оператором торговельної платформи є AUTO1 European 

Auctions GmbH & Co. KG , Bergmannstr. 72, 10961 Берлін, Німеччина (Місцевий суд 

[Amtsgericht] Charlottenburg, комерційний реєстраційний номер HRA 52288 B, 

далі " AUTO1 Європейські аукціони KG 2 "). Для кожного договору купівлі, 

укладеного через портал, AUTO1 European Auctions KG збирає аукціонну оплату. 

AUTO1 Європейські аукціони KG є компанія в групі AUTO1 Group GmbH 

Bergmannstr. 72, 10961 Берлін (Місцевий суд [Amtsgericht] Charlottenburg, 

комерційний реєстраційний номер HRB 143662 B, далі "AUTO1 Group GmbH") 

Власник і продавець транспортних засобів, пропонованих через портал, є AUTO1 

Європейські автомобілі B.V., Overshiestraat 57, 1062 HN Амстердам, Нідерланди, 

або компанії, пов'язані з (далі " Продавець ").  

2. Щоб мати право на покупку, суб'єкт/особа повинен бути зареєстрований на 

порталі як Дилер (далі - " Дилер ", або, якщо воно використовується в 

множині" Дилери ").  

3. Продавець і Дилер чітко погоджуються з цим Контрактем між Продавцем та 

Дилером, котрий грунтується винятково на цих умовах продажу (далі "T&Cs 

Продажу"), незалежно від інших загальних положень та умов Дилера. 

Продавець не приймає жодних інших положень та умов, зокрема, 

суперечливих положень та умов або умов, які відрізнаються від цих T&Cs - 

навіть в межах індивідуальних умов, не зазначених в T&Cs Продажу. 

Прийняття будь-яких інших умов і умов вимагає від продавця письмової 

згоди.  
4. Дилери приймають обов'язкову юридичну природу цих T&Cs після їх реєстрації 

на дилерському порталі www.auto1.com Продавець зберігає за собою право 

змінити ці T&Cs продажу в будь-який час і без подання причин.  

5. Ці T & Cs продажу були завантажені у друкованому форматі на дилерському 

порталі www.auto1.com. Вони можуть збережені в будь-який час, У версії, яка час 

від часу може змінюватися, зі сторінки www.auto1.com.  

B. Укладення угоди  
1. Автомобілі представлені на порталі без вийнятку належать Продавцеві. Портал 

поділений на категорії "Негайна Купівля" "Аукціон 24", "Аукціон для Клієнтів", та 

“Остання можливість”. Перелічені транспортні засоби та їх описи не є 

пропозицією до укладання договору купівлі-продажу а скоріше запрошення для 

Дилера зробити свою пропозицію (відомого як an invitatio ad offerendum)  

2. Продавець розподіляє окремі автомобілі у відповідних категоріях і, якщо це 

цікаво, робить запрошення відповідно до правил відповідної категорії, подаючи 

покупну ціну на відповідний транспортний засіб. Роблячи пропозицію Дилер 
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укладає договір купівлі-продажу з продавцем. Дилери зобов'язані під час і після 

закінчення кожного періоду подання пропозиції, подану ними протягом 14 днів.  

3. Права та обов'язки за укладеною угодою про покупку підлягають дії поточних 

торгових операцій, що застосовуються на момент підписання договору. Ризик 

щодо проданого автомобіля передається Дилеру в момент, коли укладається 

угода купівлі.  

4. Передача прав і зобов'язаннь Дилера за договором на купівлю повинно вимагати 

попередню письмову згоди Торговця. 

5. Договір купівлі-продажу між Продавцем та Дилером укладається після того, як 

Продавець погоджується з пропозицією ціни. Дилер буде повідомлений без 

зволікання, зазвичай протягом одного робочого дня, шляхом підтвердження 

купівлі, відправленого електронною поштою, про те, що угода про покупку була 

укладена. Після отримання (Zugang), Дилером, підтвердження купівлі, наслідки, 

наведені нижче, з моментом укладання угоди набирають чинності.  

C. Використання послуг  
1. Продавець пропонує електронні послуги (інструменти) для швидкої обробки та 

виконання наслідків договору купівлі-продажу. Дилер зобов'язаний 

користуватися цими послугами для оплати, відбіру транспортного засобу, 

транспортування, подання скарг та інших питань.  

2. У цьому контексті Дилери зобов'язуються зберігати свої дані в актуальному стані, 

наприклад, встановити в системі без затримки нову адресу доставки.  

D. Платежі  
1. Дилер зобов'язаний сплачувати повну ціну закупівлі. Деталі оплати вказані у 

відповідному підтвердженні покупки. Покупна ціна, а також, де це доречно, 

транспортні витрати та інші оплати мають негайний характер. Закупівельна ціна 

сплачується відразу після того, як було укладено угоду про купівлю, і 

підтвердження покупки було відправлено; оплата здійснюється шляхом 

банківського переказу на рахунок продавця, як зазначено в підтвердженні 

покупки. Вважається що Дилер відмовляється від виконання зобов'язань (Verzug) 

відповідно до розділу. 286 ГК (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (далі "BGB") якщо 

через три робочих дні Продавець не отримає оплату, зазначену в фактурі.  

2. Окрім зобов'язання сплачувати покупну ціну, Дилер також зобов'язаний сплатити 

оплату за аукціон. AUTO1 European Auctions KG виставляє рахунок Дилерові окремо 

за аукціонні оплати. Оплата аукціону підлягає таким самим правилам, як і оплата 

вартості покупки. 

3. Дилерові не призначається компенсація, а також для будь вимог прав Дилер 

повинен мати письмову згоду або судове постановлення в остаточному і 

обов'язковому порядку (rechtskräftig). Зокрема, Дилери не мають права 

відмовитися від сплати на тій підставі, що вони (і) мають інші фактичні претензії 

до продавця за іншими договорами купівлі, які були укладені, або (іі) лише 

стверджують, що існуєть підстави до скарг.  

4. У випадку, якщо Дилер не виконує платіж (Zahlungsverzug), Продавець може 

відмовитися від виконання договору купівлі після неотримання платежу. Після 

оголошення відмови - така відмова також може бути оголошена шляхом 

відправлення повідомлення до Дилера, після того Продавець виставляє 
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транспортні засоби для перепродажу. Дилер зобов'язаний сплатити Продавцю 

одноразово суму 5% від вартості придбання, принаймні 250,00 EUR (нетто) за 

транспортний засіб та додаткові витрати, якщо Дилер не може довести 

Продавцеві, що в цьому випадку не було зроблено ніяких або мінімальних витрат 

з сторони Продавця. Можливі зменшені надходження, отримані під час 

перепродажу транспортних засобів розуміються як відшкодування збитків 

Продавцеві, рахунок-фактура буде виставлена Дилерові. Якщо Дилер 

відмовляється сплачувати, або не сплачує цей рахунок – фактуру протягом п'яти 

робочих днів, продавець автоматично розпочинає судовий розгляд справи. 

Продавець залишає за собою право вимагати відшкодування на додаткові 

претензії щодо збитків, що виникли внаслідок недотримання платіжних 

зобов'язань Дилером.  

5. Оплата за спеціальні послуги, надані Продавцем перераховані в поточному 

прайс-листі з поправками час від часу. Поточний ціновий прайс можна 

переглянути на веб-сайт у будь-який час і завантажити у форматі для друку  

6. Sect. 288 (5) застосовується BGB.  

E. Відбір  
1. Відповідальність Дилера полягає в тому, щоб відібірати автомобіль у 

відповідному місці. Продавець зберігає за собою право перевозити транспортний 

засіб у межах внутрішньої логістики, доки його не отримає Дилер, та перевозити 

до логістичних центрів, які є найближчими до місцезнаходження транспортного 

засобу. Зазвичай, після укладання договору та після реєстрації для отримання 

автомобіля Продавець надає Дилерові всю інформацію, необхідну для такої 

процедури; ця інформація, включає місце розташування, години роботи та 

найближчу можливу дату відбіру (повідомлення про те, що транспортний засіб 

готовий до відбіру, далі the “Повідомлення про відбір ”). Реєстрація на відбір 

повинна бути зроблена щонайменше за 24 години. Відбір без реєстрації 

неможливий.  

2. Протягом трьох робочих днів після отримання Повідомлення про Відбір Дилер 

повинен забрати придбаний транспортний засіб з місця, зазначеного в 

повідомленні про Відбір.  

3. Продавець надає доступ торговцеві до території компанії або до альтернативно 

відповідних місць, для відбіру транспортних засобів, що придбані Торговцем.  

4. При відбірі транспортного засобу Дилери зобов'язані перевіряти транспортний 

засіб на дефекти, а також на відсутність будь-яких аксесуарів. У разі виникнення 

будь-яких пошкоджень або відсутності аксесуарів, Дилер повинен це зазначити в 

підтвердженні передачі транспортного засобу. Дотримуються загальні 

положення та умови відповідного логістичного центру. 

5. Незважаючи на сказане вище, Дилер зобов'язаний повідомити Продавця про 

будь-які дефекти у відповідності до пункту I. 1. Зобов'язань про продаж.  

6. Форс-мажор або перешкоди а роботі, що відбуваються в приміщенні Продавця, 

або в логістичному центрі, наприклад у зв'язку із заворушеннями, страйками та 

ін., які тимчасово перешкоджають Продавцеві без його власної вини, розпочати 

процедуру передачі транспортного засобу або доставити його, продовжуватиме 

час реалізвції доставки/ виконання на час, допоки буде тривати повстала 

перешкода плюс час очікування, десь до одного тижня.  

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_en-07_06_17.pdf
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F. Транспорт  
1. Дилер може Торговцеві доручити процес транспортовання, щоб зреалізувати 

відбір. У такому разі, Дилер буде зобов’язаний до оплати відповідних витрат.  

2. На власний ризик і кошти торговця, торговець може замовити у продавця 

перевезення транспортного засобу Продавець виставляє рахунок - фактуру 

Дилерові на транспортні витрати від імені перевізника. Продавець має право на 

отримання оплати за послуги транспорту від імені перевізника. Дилер 

зобов'язаний повністю сплатити транспортні витрати, нараховані Продавцем 

протягом 3 днів.  

3. У разі виникнення будь-якого дефекту транспортному засобу під час 

транспортування на замовлення Дилера, відповідальність за таку шкоду буде 

нести лише транспортна компанія. Дилер зобов'язується зазначати всі видимі 

пошкодження та відсутні аксесуари на накладній або накладній CMR, відповідно. 

Застосовуються загальні положення та умови відповідної транспортної компанії.  

G. Збереження права власності 
(Eigentumsvorbehalt)  

1. Після завершення всіх зобов'язань торговцем, що є наслідковими із договору 

купівлі, продавець зобов'язаний передати транспортний засіб і, якщо це доречно, 

всі аксесуари, а також потрібні реєстраційні документи. До тих пір, поки Дилер не 

виконає всі зобов'язання за угодою про купівлю, права на проданий автомобіль, 

а також всі пов'язані з ним права залишатимуться у Продавця.  

2. Під час утримання права власності Продавець має право зберігати транспортні 

документи, зокрема свідоцтво про реєстрацію, частина II (Fahrzeugbrief або 

«документ про право власності на транспортний засіб») у себе.  

3. Протягом утримання права власності Дилер зобов'язується дотримуватися 

належної обережності при поводженні з проданим автомобілем.  

H. Дефекти якості (Sachmangel)  
1. Будь-які скарги щодо дефектів якості виключаються у зв'язку з продажем 

транспортних засобів Дилерам. Скарги щодо дефектів якості, зокрема, якщо 

дефект або пошкодження пов'язані з нормальним зносом транспортного засобу. 

Це виключення також застосовується до дефектів, що виникають між укладеним 

договором купівлі та передачею транспортного засобу Дилеру або перевізнику, 

дорученому дилером або для Дилера.  

2. Дані транспортних засобів, зазначені в описі транспортного засобу в розділі «Дані 

транспортного засобу згідно з ідентифікаційним номером (VIN)» (Fahrzeugdaten 

laut Identifikationsnummer), доступні нам та представникам компаній 

підвиконавців (DAT). Відповідальність за правильність цих даних виключена.  

3. Виключення в H, Nr. 1 і H, Nr. не застосовується у випадку, якщо продавець або 

його агенти приховують дефекти (Arglist). Та у відношенні претензій про 

відшкодування, що грунтуються на порушеннях, викликаних або грубим 

недбальством (grob fahrlässig), або навмисним (vorsätzlich) зобов'язаннями з боку 

продавця. або (i) "особи, відповідальні за виконання договірних зобов'язань, за 
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яких Продавець несе відповідальність " (Erfüllungsgehilfen) (далі " Підвиконавці") 

або (ii) Агенти у відносинах Продавець-Агент, Продавець, як правило, несе 

відповідальність (Verrichtungsgehilfen) (далі " Службовці "), а також у випадку 

заподіяння шкоди життю, тілу або здоров'ю.  
4. Вимоги по стороні Дилера не можливі (verjähren) через один рік після передачі 

транспортного засобу до Дилера або до іншого власника.  

5. Якщо в особливих виняткових випадках угоду про купівлю буде скасовано і якщо 

Продавець забирає транспортний засіб від Дилера в наслідку скасування умови, 

Дилер звільняється від оплати за користування, якщо протягом періоду 

користання,з моменту продажу Дилеру, транспортний засіб використовувався 

більше 100 км (приблизно 62 милі). Продавець повертає ціну купівлі, котра 

підлягає поверненню. Дилер вважатиметься таким, що погодився на такий обмін.  

6. Дилер звільнений від стягнення оплати за зберігання та інших витрат.  

7. Відміна операції здійснюється у такий спосіб: Дилер зобов'язаний вислати 

фотографію Продавцеві, на якій видно пробіг щоб повернути отримані документи 

транспортного засобу, будь-які запасні ключі та аксесуари, отримані Дилером і 

перемістити автомобіль до найближчого місцезнаходження філії Продавця. На 

момент, коли Продавець повідомив Дилера про скасування умови, Дилер 

повинен виконати це зобов'язання до 3-го робочого дня для національного 

перевезення /транспорту або до 5-го робочого дня для міжнародного 

перевезення/транспортування. Якщо Дилер не виконує це зобов'язання, 

Продавець стягує комісію в розмірі 15,00 євро (нетто) в день плюс податок на 

додану вартість/податок з продажу, якщо Дилер не зможе довести, що в цій 

ситуації не було зроблено ніяких або були лише мінімальні витрати. Після 

отримання документів на транспортний засіб, запасні ключі, аксесуари, та 

транспортниий засіб, Продавець повертає Дилерові купівельну ціну та оплату за 

аукціон, якщо де цедоречно, компенсацію за користування та оплату.  

I. Скарги  
1. Дилер повинен негайно оглянути придбаний автомобіль після того, як він 

отримає право власності і, якщо дефект очевидний, повинен зазначити всі 

пошкодження на накладній відповідно. Задокументувати підтвердження 

передачі транспортного засобу та повідомити Продавця про такий недолік через 

електронні служби без затримки, тобто протягом одного робочого дня після того, 

як вступить в право власності. Будь-які пізніші сповіщення про дефект, а також 

будь-які сповіщення про дефекти, повідомлені по телефону, не будуть 

враховуватися. Якщо Дилер не повідомить про це, то вважається, що товар був 

прийнятий, якщо дефект не був помітним під час інспекції. Дилер не має права 

претендувати на компенсацію, котра виникає з існування очевидного дефекту, 

який вже був під час транпортовання або при відбірі, який не відмічений на 

транспортній накладній або доказі передачі транспортного засобу.  

2. Якщо такий недолік, не був помітний, в моменті передачі у володіння Дилера, 

стає очевидним пізніше, Дилер повинен повідомити Продавця відповідно 

протягом одного робочого дня після його виявлення. В іншому випадку 

транспортний засіб вважається затвердженим також щодо дефекту. Це не 

застосовується в такому випадку, коли Продавець або його агенти та/або 

службовці шахрайсько приховують дефект.  
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3. Дилер повідомляє про дефекти через електронні послуги, надані Продавцем. Для 

цього Дилер повинен завантажити відповідні докази щодо дефекту. Якщо Дилер 

не надає необхідних доказів у цьому відношенні протягом 7 днів, то товар 

вважається затвердженим, і скарга буде відхилена.  

4. Продавець перевіряє дефекти, викладені у письмовому повідомленні, та 

письмово повідомляє Дилера про результати розгляду скарги.  

J. Захист даних та надання інформації  
1. Ми маємо на увазі статут про захист даних. Передача даних до європейських 

дочірніх компаній AUTO1 Group GmbH є можливою. Якщо дилери відмовляються 

від реєстрації на порталі, то вони мають право на видалення збережених даних, 

доки AUTO1 European Auctions KG або дочірніх компанії AUTO1 Group GmbH ще 

не потребують даних для цілей виконання наслідків контракту.  

2. Продавець має право збирати, зберігати та обробляти персональні дані та 

використовувати його для власних цілей Продавця. При цьому Продавець, 

зокрема, відповідає положенням Федерального закону про захист даних 

(Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) та Закону Німеччини Telemedia 

(Telemediengesetz - TMG).  

3. Продавець має право для передачі персональних даних Дилера та/або 

посередникам та підвиконавцям до правоохоронних органів, органів регуляції, 

інших органів влади або уповноважених третіх сторін на основі прохання про 

інформацію у зв'язку з слідчим розслідуванням або з підозрою щодо 

кримінального правопорушення, незаконного діяння або інших дій що можуть 

призвести до юридичної відповідальності з боку Продавця, Дилера або будь-якої 

іншої уповноваженої третьої сторони  


