
Disclaimer : Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině a 

češtině. Pokud se strany neshodují na interpretaci těchto všeobecných smluvních 

podmínek, platí v případě pochybností přednostně anglická verze. 

Všeobecné smluvní podmínky – doména 

dealerů 

Všeobecné smluvní podmínky pro použití domény dealerů ve Službě mobile.de 

(VSP-DD) 

 

Vítá vás mobile.international GmbH (dále „mobile.de“), Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532 

Kleinmachnow-Dreilinden, poštovní adresa: Marktplatz 1, D-14532 Europarc Dreilinden. 

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. dubna 2014. 
Zobrazit smluvní podmínky platné do 31. března 2014. 

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost pro všechny účastníky registrované u 

mobile.de k 1. dubnu 2014, pokud se proti novým všeobecným smluvním podmínkám 

vstupujícím v platnost neodvolají a neučiní tak do 2 týdnů od obdržení e-mailu informujícího 

o těchto smluvních podmínkách. Pro všechny účastníky registrované po 1. březnu 2014 platí 

ode dne registrace všeobecné smluvní podmínky ve verzi, se kterou souhlasili při registraci. 

Kliknutím na tlačítko souhlasu s všeobecnými smluvními podmínkami mobile.de 

prohlašujete, že souhlasíte s používáním těchto podmínek (VSP-DD). 

Tyto VSP-DD upravují smluvní vztah mezi mobile.de a uživateli (dále „účastníci“) takzvané 

domény dealerů (DD) webové verze mobile.de a místních a mobilních aplikací a služeb 

(„služba mobile.de“). Použití Služby mobile.de rovněž podléhá kodexu online obchodování s 

vozidly, jehož platnost všichni účastníci svým souhlasem se VSP výslovně akceptují. 

Používání Služby mobile.de rovněž podléhá zásadám mobile.de, které jsou součástí těchto 

VSP. 

  

  

http://cms.mobile.de/en/dealer/gtc_professional_domain_alt.html
http://cms.mobile.de/en/safety/trading_code_2013.html
http://cms.mobile.de/en/safety/trading_code_2013.html
http://admin.mobile.de/einstellungen/grundsaetze_en.html


Článek 1 Obecná prohlášení  

1. mobile.de provozuje databáze dostupné přes Internet, ve kterých je možné v takzvané 

doméně dealerů za poplatek inzerovat motorová vozidla na prodej (princip inzerce) a ve 

kterých lze motorová vozidla vyhledávat pomocí funkce vyhledávání poskytované mobile.de. 

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky použití (VSP-DD) se vztahují výhradně na vztah mezi 

mobile.de a účastníky používajícími doménu dealerů databází provozovaných mobile.de (trhy 

pro osobní automobily, nákladní/komerční vozidla, obytné vozy a motocykly). Veškeré 

smluvní podmínky účastníků, které jsou v rozporu se současnými všeobecnými smluvními 

podmínkami, jsou neplatné. 

3. Všeobecné smluvní podmínky pro veřejnou doménu (VSP-VD) platí výhradně pro použití 

veřejné domény. 

4. mobile.de pouze poskytuje technické prostředky ve formě databází, kterými jsou informace 

(inzeráty) přenášeny. mobile.de nijak neovlivňuje obsah inzerátů. mobile.de zejména není 

stranou, která nabízí vozidla k prodeji. 

5. mobile.de se nepodílí na vztahu mezi prodejcem a stranou se zájmem o koupi nebo 

kupujícím ani jako zprostředkovatel, ani jako zástupce jedné ze stran. 

6. Dohody, které byly zahájeny v důsledku umístění inzerátu u mobile.de, musí být uzavřeny 

a provedeny bez účasti mobile.de. 

  

Článek 2 Předmět smlouvy a obsah služeb  

1. Závazkem mobile.de je poskytovat vstupní masku pro inzeráty, aktivovat inzeráty umístěné 

prostřednictvím vstupní masky a umožnit zobrazení inzerátů v databázích mobile.de přes 

Internet po dobu dohodnutou s účastníkem. 

2. Všichni účastníci mohou do databází mobile.de vložit libovolný počet inzerátů. Použití 

poskytovaných služeb je založeno na ceníku mobile.de, který se vztahuje na použití domény 

dealerů v aktuálním smluvním vztahu. 

3. mobile.de propaguje Službu mobile.de a inzeráty vložené účastníky vlastními prostředky a 

prostřednictvím třetích stran, zejména umístěním inzerátů nebo jejich částí na jiných webech, 

v softwarových aplikacích, e-mailech nebo tištěných médiích a v kampaních radiového nebo 

televizního vysílání. mobile.de rovněž umožňuje třetím stranám inzerovat svoje zboží a 

služby ve Službě mobile.de. Za tímto účelem může mobile.de rovněž těmto třetím stranám 

poskytnout přístup k datům, informacím a obsahu zveřejněným ve Službě mobile.de. 

Účastník uděluje mobile.de nevýhradní, celosvětově uplatnitelné, trvalé, neodvolatelné, 

bezplatné, sublicencovatelné právo k užívání obsahu účastníka, který zveřejní ve Službě 

mobile.de, online nebo offline, zejména právo k vystavování, reprodukci a úpravám. 



Výše zmiňovaná licence zahrnuje zejména 

 Právo reprodukovat obsah na jakémkoli analogovém a digitálním médiu (např. CD, 

CD-ROM, DVD, paměťové karty, pevné disky, videokazety, atd.) a v jakémkoli 

tištěném médiu (např. časopisy, noviny, specializovaný tisk, plakáty, letáky, brožury, 

zpravodaje). 

 Právo kombinovat obsah s jiným obsahem (text, obrázky, hypertextové odkazy, 

ochranné známky, loga atd.) a jiným reklamním materiálem a používat tyto kombinace 

v souladu s touto smlouvou. 

 Právo upravovat obsah nebo obsah nechat upravit, zejména nechat zmenšit nebo 

zvětšit velikost obsahu, rozdělit, zkrátit nebo změnit obsah a používat tyto úpravy v 

souladu s touto smlouvou. 

 Právo užívat a prezentovat obsah, například v Power Pointu, při interních i veřejných 

událostech (např. výstavy, semináře, výukové kurzy). 

 Právo importovat obsah do databáze a uložit jej tam. 

Účastník tímto souhlasí s překladem svých inzerátů za účelem jejich integrace do 

cizojazyčných webů a softwarových aplikací. 

Účastník prohlašuje, že je autorem nebo výhradním vlastníkem licence nebo má jiné právo a 

pravomoc udělit mobile.de licenční práva definovaná výše. 

4. Nárok používat Službu mobile.de a její funkce existuje pouze v rozsahu aktuálního stavu 

technologie. 

5. mobile.de může navázat použití Služby mobile.de, určitých funkcí této služby nebo 

rozsahu, do jaké míry lze určité funkce a služby používat, na konkrétní požadavky, jako je 

kontrola přihlašovacích údajů, délka smluvního vztahu, způsob a rozsah použití, a podmínit 

jejich použití splněním určitých bezpečnostních opatření. 

6. mobile.de si vyhrazuje právo dočasně omezit možnosti zveřejňování a načítání inzerátů, 

pokud je to nutné z důvodu kapacitních limitů, bezpečnosti nebo integrity serveru nebo za 

účelem nasazení technických opatření, a pokud to slouží k zajištění včasného a řádného, nebo 

vylepšeného, fungování služby (práce údržby). Přitom vezme mobile.de v úvahu oprávněné 

zájmy všech účastníků, a to zejména tím, že je informuje před přijetím výše uvedených 

opatření. 

7. mobile.de si vyhrazuje právo omezit počet datových záznamů importovaných denně 

stejným účastníkem, pokud by to bylo nutné z technických důvodů, zejména z kapacitních 

důvodů. To platí pro přenos dat v doméně dealerů (http) i pro přenos dat prostřednictvím FTP 

programu. 

8. Zejména může z technických důvodů dojít k tomu, že nebude možné, nebo bude možné jen 

omezeně, načítat aktivované inzeráty (neočekávaná selhání systému). 

9. Na články 12 a 13 aktuálních VSP-DD to nebude mít vliv. 

  

Článek 3 Registrace a uzavření smlouvy  



1. Registrací a přenosem dat účastníka je učiněna nabídka k uzavření smlouvy o použití 

domény dealerů v souladu se současnými VSP-DD. Za účastníky se budou ve smyslu 

současných VSP-DD považovat účastníci včetně hlavního sídla plus jednotlivých poboček, 

prodejen a dalších míst. Každé z těchto pracovišť se musí registrovat samostatně a mobile.de 

bude fakturovat každému z uvedených pracovišť samostatně. Účet účastníka je nepřenosný a 

nesmí ho používat jiné pobočky nebo pracoviště. 

2. Po obdržení nabídky se mobile.de dle vlastního uvážení rozhodne, jestli ji přijme. Nabídka 

se přijme buď potvrzením zaslané objednávky nebo zasláním přístupových údajů 

(uživatelského jména a hesla) pro doménu dealerů. 

3. Registrovat se mohou pouze právnické osoby a fyzické osoby, které jsou schopné bez 

omezení uzavírat právní úkony. Registrovat se nemohou zejména nezletilé osoby. Registrující 

se osoba musí být oprávněna uzavírat takovéto dohody jménem účastníka. 

4. Registrující se osoba je povinna poskytnout informace, které jsou úplné a správné. 

5. V rámci registrace a stávajícího smluvního vztahu má mobile.de právo požadovat 

předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku (Gewerberegister), 

jakož i další dokumentace a informace, které se zdají nezbytné nebo účelné pro registraci 

účastníka nebo pro zachování smluvního vztahu. 
6. Pokud dojde po registraci ke změně údajů, účastník je povinen o této skutečnosti mobile.de 

co nejdříve informovat. Informaci je nutné poskytnout písemně, faxem nebo e-mailem. 
7. Účastník je povinen ověřit poskytnuté informace v době registrace a po každé změně. 

8. Účastník musí držet své heslo v tajnosti a přístupové údaje v bezpečí. Účastník je rovněž 

povinen ihned vyrozumět mobile.de, pokud existuje důkaz, že byly jeho přihlašovací údaje 

zneužity třetí stranou. 

9. mobile.de neposkytne heslo účastníka žádné třetí straně a nikdy nebude po účastníkovi 

heslo požadovat e-mailem nebo telefonicky. 
10. Účastník je výhradně odpovědný za veškeré činnosti provedené pomocí svých 

přístupových údajů. Pokud účastník není odpovědný za zneužití svých přístupových údajů, 

protože neporušil svoji stávající povinnost jednat opatrně, nebude mu odpovědnost 

připisována. 

  

Článek 4 Odstranění nabídek, blokování, ukončení a další opatření  

1. mobile.de může přistoupit k následujícím opatřením, pokud existují dostatečné důkazy, že 

účastník porušil zákonná ustanovení, práva třetích stran nebo současné VSP-DD, nebo pokud 

má mobile.de jakýkoli jiný legitimní důvod (zejména v případě prodlení s platbou): 

 odstranění inzerátů nebo jiného obsahu umístěného u mobile.de, 

 odklad zveřejnění obsahu umístěného u mobile.de, 

 vydání varování pro účastníky, 

 omezení nebo zákaz používání Služby mobile.de, 

 dočasné zablokování účastníků, 

 trvalé zablokování účastníků. 



2. Při výběru opatření mobile.de vezme v úvahu oprávněné zájmy dotčeného účastníka, 

zejména zda existují svědectví, že účastník není za porušení zodpovědný. 

3. mobile.de může odstranit inzeráty v případě, že jsou z hlediska obsahu nebo rozvržení v 

rozporu se současnými VSP-DD (zejména s ustanoveními uvedenými v článku 7), zásadami 

mobile.de, zákonnými ustanoveními, nebo porušují práva třetích stran. 

4. mobile.de může dočasně účastníkovi zablokovat použití Služby mobile.de. Takové 

zablokování má za následek, že se účastník nadále nemůže přihlásit do Služby mobile.de a 

inzeráty účastníka nelze ve Službě mobile.de načíst. 

5. V případě prodlení s platbou, zrušení povolení k inkasu nebo vrácení oznámení o dluhu má 

mobile.de nárok neposkytnout své služby a zablokovat inzeráty s vozidly dotčeného účastníka 

tak, aby inzeráty účastníka nadále nebylo možné načíst z databází. 

6. mobile.de může účastníkovi definitivně znemožnit použití Služby mobile.de, pokud 

účastník opakovaně porušil současné VSP-DD, nebo byla porušení velmi vážná, případně 

pokud existuje jiný závažný důvod. 

7. Smluvní vztah mezi mobile.de a účastníkem může řádně ukončit každá ze smluvních stran 

během dvou týdnů před koncem měsíce. Oznámení o ukončení je nutné v písemné podobě 

zaslat na adresu mobile.international GmbH, Marktplatz 1 in D-14532 Europarc Dreilinden 

nebo e-mailem na adresu: service@team.mobile.de 

8. V případě, že dojde k obnovení smluvního vztahu a přístupu účastníka po ukončení 

smluvního vztahu nebo definitivním zablokování účastníka z důvodů porušení VSP, zpoždění 

s platbou nebo jiného závažného důvodu, má mobile.de právo požadovat poplatek za 

obnovení v souladu s aktuálně platným ceníkem pro doménu dealerů. 

  

Článek 5 Převod účtů, datum splatnosti poplatku a jeho výše, platba  

1. Měsíční účastnický poplatek bude mobile.de počítat a účtovat vždy za uplynulý měsíc. 

Fakturace bude probíhat pouze elektronickou formou, a to odesláním faktury e-mailem. Za 

odeslání každé papírové faktury na vyžádání účastníka bude mobile.de účtovat pevný 

poplatek za s tím spojenou práci dle platného ceníku. Celková suma na faktuře má splatnost 

ihned po obdržení faktury. 

2. Měsíční účastnický poplatek bude vypočítán v souladu s odstupňovaným cenovým 

modelem specifikovaným v aktuálně platném ceníku. Balíček cenového tarifu se skládá z 

poplatku za vložení a úrovňové ceny. Úroveň poplatku bude založena na průměrném počtu 

inzerátů denně vložených do databáze za uplynulý měsíc. mobile.de za účelem určení 

měsíčního průměru každý den pro každého účastníka zaznamenává inventář inzerátů a ukládá 

takto určený počet inzerátů. První pracovní den následujícího měsíce se spočítá celkový počet 

denně zaznamenaných inzerátů a vydělí se počtem dní příslušného kalendářního měsíce. Tato 

průměrná hodnota se, pokud se nejedná o celé číslo, zaokrouhlí na nejbližší nižší celé číslo a 

pro toto číslo se dle cenového tarifu vystaví faktura. 

3. Účastník je povinen uhradit mobile.de další poplatky za případné další služby. Tyto služby 

mohou být rovněž předplaceny prostřednictvím servisních partnerů mobile.de (např. 



poskytovatelů nástrojů, poskytovatelů datových služeb). Tyto poplatky bude fakturovat 

mobile.de. Rozsah služeb, konkrétní podmínky a výše jednotlivých poplatků budou založeny 

na aktuálně platném ceníku. 

4. V případě odstranění inzerátu v souladu s článkem 4 této smlouvy kvůli okolnostem, za 

které je odpovědný účastník, neproběhne refundace poplatku za vložení, pokud účastník není 

schopen předložit důkazy, že nedošlo k žádným škodám, případně že škody byly výrazně 

nižší. Odstraněný inzerát se započítá do měsíčního účastnického poplatku v souladu s 

článkem 5. 2. 

5. Vyrovnání poplatků, které má účastník uhradit, se obvykle provádí pomocí inkasní platby 

SEPA. Za tímto účelem účastník během registrace poskytne mobile.de příslušné povolení k 

inkasu SEPA. Jiný způsob vyrovnání vyžaduje uzavření samostatné smlouvy mezi mobile.de 

a účastníkem. 

6. V případě vyrovnání prostřednictvím inkasní platby SEPA bude z bankovního účtu 

účastníka v den splatnosti odečtena celková částka uvedená na faktuře. Celková splatná částka 

a datum vyrovnání bude oznámeno minimálně sedm (7) dní před datem vyrovnání. Účastník 

musí zajistit, že bude na jeho bankovním účtu dostatečný zůstatek. 

7. Účastník musí nést všechny náklady, které vzniknou, pokud platba inkasem neproběhne z 

důvodu, za který je odpovědný účastník. Účastník má právo tvrdit, že tyto náklady nevnikly 

vůbec nebo vznikly v jiné, než uvedené výši. 

8. V případě, že se mobile.de a účastník dohodli na platbě předem, bude platba předem 

mobile.de připsána na účet plátce a bude použita k úhradě poplatků vzniklých každý měsíc. 

Veškeré náklady na transakce provedené mimo Německo při platbě a transakcích v rámci 

objednávky připadají na příslušného účastníka. 

9. Během dohodnuté zkušební doby poskytuje mobile.de své služby zdarma. 

  

Článek 6 Úpravy/změny cen nebo úpravy VSP-DD  

1. mobile.de oznámí veškeré změny v cenách včas tak, aby účastníci mohli ukončit smluvní 

vztah (při dodržení výpovědní lhůty, jak je stanoveno ve smlouvě) s účinností od data před 

uvedením pozměněných cen v platnost. Pokud účastník uvedené právo neuplatní a nadále 

bude používat služby mobile.de i po datu vstoupení pozměněných cen v platnost, stává se 

změna cen závaznou pro oba smluvní partnery. Účty budou vyúčtovány na základě 

upravených cen. 

2. mobile.de si vyhrazuje právo změnit tyto VSP bez udání důvodu, přičemž tuto skutečnost 

oznámí minimálně dva týdny předem. Pozměněné podmínky budou zaslány písemně nebo e-

mailem nejpozději dva týdny předtím, než vstoupí v platnost. Úpravy budou považovány za 

přijaté, pokud proti nim nebudou písemně podány námitky během dvou týdnů po jejich 

oznámení. Účastník bude při oznámení změn upozorněn zejména na tuto skutečnost. 

  

Článek 7 Požadavky na obsah a rozvržení inzerátů  



1. Účastník se zavazuje vkládat vozidla pouze do sekcí určených pro daný typ vozidla (trhy 

pro osobní vozy, nákladní/komerční vozidla, obytné vozy a motocykly). Povoleny jsou pouze 

inzeráty sloužící k prodeji motorových vozidel a přívěsů pro motorová vozidla, jakož i 

samohybných a nesamohybných strojů poháněných motorem. 

Konkrétně jsou tímto myšleny: 

 Trh s osobními vozidly: osobní auta 

 Trh s nákladními/komerčními vozidly: nákladní vozy, přívěsy pro nákladní vozy, 

přívěsy pro osobní vozy, návěsy, podvozky, platformy pro nákladní vozy a přívěsy, 

stavební stroje a zařízení, vysokozdvižné vozíky, zemědělská vozidla 

 Trh s obytnými vozy: obytné vozy 

 Trh s motocykly: motocykly, motocykly se sajdkárou, postranní vozíky, tříkolky a 

další jednostopá vozidla poháněná motorem 

Povoleny nejsou zejména inzeráty sloužící k následujícím účelům: 

 uzavírání leasingových smluv, smluv o pronájmu nebo smluv o koupi najaté věci, 

případně jiné formy financování nebo postoupení práva k užívání, 

 převod smluv k prodeji nebo pronájmu motorových vozidel, 

 nákup motorových vozidel nebo jiných objektů libovolného druhu, 

 prodej náhradních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, 

 prodej nebo propagace softwaru, 

 propagace služeb. 

2. mobile.de může podmínit vložení inzerátů s vozidly (zejména u nových vozidel) dalšími 

požadavky. Tyto požadavky jsou uvedeny v zásadách mobile.de. 

3. Vložené vozidlo již musí být vyrobené a ihned nebo brzy dostupné. Inzeráty na vozidla na 

objednávku nelze vložit. 

4. Účastník se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace co se týče vozidla (zejména 

týkající se data registrace a počtu najetých kilometrů), právních vztahů týkajících se vozidla i 

zbylého obsahu inzerátu. Vozidla vybavena náhradním motorem musí být náležitě označena. 

V takovém případě musí být uveden skutečný počet najetých kilometrů vozidla. Nesprávné 

informace zadané omylem (například překlepem, umístěním do nesprávné kategorie) musí být 

po zjištění pomocí funkce Kontrola opraveny bez zbytečného odkladu. 

5. Při vkládání inzerátu musí účastník uvést stav vozidla, zejména pokud bylo vozidlo vážně 

poškozeno a tato poškození nebyla opravena. Účastník to provede označením vozidla 

výběrem příslušných voleb při vkládání inzerátu. Vážným poškozením, které nebylo 

opraveno, se myslí poškození motoru nebo převodovky a poškození způsobené nehodou, 

požárem, krupobitím nebo povodní, které není možné opravit nebo jejichž oprava by stála 

značné množství peněz. To zahrnuje zejména vozidla určená k využití na náhradní díly 

(„Bastlerfahrzeuge“). Menších poškození se tato povinnost netýká a musí být uvedena v textu 

v poli Popis. Povinnost uvést známá a opravená předchozí vážná poškození tímto zůstávají 

nedotčena. Takto inzerovaná vozidla lze vyhledat pouze výběrem příslušné volby na 

vyhledávací obrazovce. 

6. Vozidla nabízená výhradně tuzemským nebo zahraničním obchodním kupujícím musí být 

příslušně označena pomocí funkce „Podnikání, export/import“. 
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7. V rámci jednoho inzerátu není dovoleno inzerovat více než jedno vozidlo, ať už samostatně 

nebo v rámci balíčku. 

8. V žádné z kategorií není dovoleno současně inzerovat stejné vozidlo více než jednou. Platí 

to i v případě, že je stejné vozidlo současně vkládáno do databáze různými účastníky. 

Výjimkou jsou vozidla, která nejsou okamžitě doručitelná. 

9. Účastník musí být schopen během období, kdy je inzerát zveřejněn, okamžitě uzavřít s 

potenciálním kupujícím právně platnou kupní smlouvu na inzerované vozidlo a předat a 

převést vlastnictví vozidla v termínu dostupnosti (použitá auta) nebo doručení (nová vozidla) 

určeném v inzerátu. 

10. Inzerát lze doplnit fotografiemi. Účastník se zavazuje nahrávat do databáze mobile.de 

pouze fotografie, které mohou používat bez omezení a které nejsou zatíženy žádnými právy 

třetích stran, zejména autorskými právy třetích stran. Použité fotografie nesmí být zavádějící a 

musí odrážet skutečný stav inzerovaného vozidla. Pokud účastník použije katalogové 

fotografie, musí to dát jasně najevo. 

11. V případech, kdy mobile.de poskytuje určité pečetě kvality, značky garance nebo jiné 

symboly důvěryhodnosti, je účastník povinen zajistit, aby byly zobrazeny pouze v inzerátech 

vozidel, které splňují příslušné podmínky. Jiné symboly důvěryhodnosti mohou být použity 

pouze tehdy, pokud to dovolí mobile.de. 

12. Ve svém znění, obsahu, vizuálním uspořádání a zamýšleném účelu nesmí inzerát 

porušovat zákonné předpisy a dobré mravy. Osoby účastnící se obchodu musí postupovat 

zejména v souladu s předpisy autorského zákona a zákona o ochranných známkách, 

německého zákona o telekomunikačních službách (Telemediengesetz) (povinnost poskytnout 

informace o vydavateli) a německého předpisu pro označování spotřeby paliva automobilů 

(Pkw-Energieverbrauchs-Kennzeichnungsverordnung = Pkw-EnVKV). 

13. Účastník je povinen poskytnout správné a přesné ceny. Přitom by měl účastník postupovat 

zejména v souladu s předpisy německého nařízení pro stanovování cen 

(Preisangabenverordnung – PangV). Podle článku 1, paragrafu 1 německého nařízení pro 

stanovování cen musí být uváděny maloobchodní ceny, které musí obsahovat zejména DPH a 

další cenové složky (např. poplatky za dovoz). Inzeráty s cenami, které jsou zřejmě nesprávné 

nebo zavádějí, nejsou povoleny. 

14. Obecně není dovoleno v inzerátech uvádět odkazy na externí weby, jiné služby a externí 

zdroje informací, pokud to není striktně vyžadováno z právních důvodů. Za odkazy jsou v 

tomto smyslu považovány i e-mailové adresy a neaktivované webové adresy (URL) a jejich 

části. Výjimku představují odkazy, vložené do volného textu inzerátu, na vlastní, externě 

hostované fotografie vozidla účastníka, PDF soubory a multimediální prezentace, pokud tyto 

obsahují další informace o inzerovaném vozidle (např. zprávy o vozidle, uživatelské příručky 

atd.).  

15. Uvádění telefonních čísel služeb, zejména (0)900 a (0)180, které po vytočení znamenají 

vyšší telefonní poplatky pro volající, není dovoleno. 

  

Článek 8 Soukromí 



Účastník bude používat osobní údaje jiných uživatelů, které obdrží prostřednictvím Služby 

mobile.de (např. prostřednictvím kontaktního formuláře) výhradně za účelem odpovědi a v 

návaznosti na konkrétní dotaz. Další využití těchto údajů, zejména k marketingovým účelům, 

vyžaduje předchozí souhlas uživatele. Kromě těchto Všeobecných smluvních podmínek platí 

zásady ochrany osobních údajů mobile.de. 

  

Článek 9 Odpovědnost za obsah inzerátů; nahrávání vozidel  

1. Za obsah inzerátů je odpovědný výhradně účastník. mobile.de nebude inzeráty kontrolovat 

z hlediska správnosti ani úplnosti. mobile.de nenese odpovědnost za správnost a úplnost 

inzerátů. 

2. Pokud účastník pomocí rozhraní vkládá do Služby mobile.de celý svůj inventář vozidel 

nebo jednotlivé inzeráty, je povinen ověřit, že odeslaná data jsou úplná a správná. Vzhledem k 

rozdílným technickým specifikacím různých formátů souborů mobile.de nenese žádnou 

odpovědnost za úplnost a bezchybnost dat. 

3. mobile.de neposkytuje žádnou záruku, že jsou inzeráty v souladu se zákonnými 

ustanoveními a nenese žádnou odpovědnost za to, že inzeráty těmto ustanovením vyhovují. 

4.mobile.de zejména vylučuje veškeré záruky a odpovědnost vyplývající ze skutečnosti, že 

smlouvy o prodeji rozjednané nebo uzavřené na základě inzerátů mobile.de jsou 

nevymahatelné v souladu s národním právem příslušného státu, nebo jakýmkoli jiným 

způsobem staví jednu nebo obě strany smlouvy o prodeji do právní nebo ekonomické 

nevýhody. 

  

Článek 10 Odškodnění  

Účastník osvobodí mobile.de od veškerých nároků třetích stran uplatňovaných vůči mobile.de 

z toho důvodu, že inzerát účastníka nebo jiné použití Služby mobile.de účastníkem porušuje 

jejich práva. Účastník tímto rovněž převezme nezbytné náklady na obranu práv mobile.de, 

včetně veškerých právních a soudních poplatků. To neplatí v tom případě a do té míry, kdy 

účastník není odpovědný za porušování práv. 

  

Článek 11 Aktualizace databáze, odstraňování inzerátů, správa, zálohování  

1. mobile.de usiluje o aktuálnost svých dat, aby bylo vyhledávání vozidel co nejplodnější a 

nejúspěšnější. Proto by účastníci měli inzeráty s vozidly odstranit hned, jakmile se nabízené 

vozidlo prodá nebo přestane být dostupné z jiných důvodů. 

2. Každý účastník je povinen udržovat inzeráty s vozidly u mobile.de aktualizované a 

pravidelně po dvou týdnech svoje inzeráty v doméně dealerů spravovat. V případě, že 

účastník správu v uvedené lhůtě neprovede, si mobile.de vyhrazuje právo inzeráty účastníka 

deaktivovat z důvodu nedostatečné aktualizace, takže inzeráty nadále nebude možné načítat z 
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databáze a zobrazovat pomocí masky vyhledávání ve veřejné doméně. Inzeráty budou znovu 

automaticky aktivovány, jakmile účastníci provedou jejich správu. 

3. Každý účastník je povinen vytvářet zálohy svého inventáře dat včetně fotografií vozidel, 

aby bylo možné inzeráty rychle obnovit v případě ztráty dat. Zálohy dat se provádí v doméně 

dealerů pomocí položky Záloha dat v nabídce Inventář. 

4. Každý účastník je odpovědný za archivaci informací, veřejně dostupných prostřednictvím 

Služby mobile.de, na nezávislém paměťovém médiu pro potřeby uchování důkazů, účetnictví 

a jiné účely. 

  

Článek 12 Manipulace s vyhledáváním vozidel a ničení integrity systému  

1. Účastníci mohou používat vyhledávací obrazovky poskytované mobile.de pouze k 

vyhledávání vozidel v databázích mobile.de. Obcházení vyhledávacích obrazovek k 

vyhledávání vozidel, zejména pomocí searchwaru, který přistupuje k databázím mobile.de, 

není dovoleno. Nedodržení bude stíháno například podle občanského práva jako zásah do 

zavedené a fungující obchodní činnosti a bude mít za následek trestní postih za nezákonné 

zasahování do přidružených práv z průmyslového vlastnictví, jak je stanoveno v oddílu 108 a 

násl. autorského zákona. 

2. Činnosti s cílem učinit Službu mobile.de nefunkční nebo komplikovat její použití jsou 

zakázány. Účastník nesmí provádět žádné akce, které by mohly mít za následek nepřiměřené 

nebo nadměrné zatížení infrastruktury mobile.de. Účastníkům není dovoleno blokovat, 

přepisovat nebo upravovat obsah generovaný mobile.de, nebo jakýmkoli jiným způsobem 

narušovat chod Služby mobile.de. 

3. Účastníkům není dovoleno falšovat nebo manipulovat s výsledky vyhledávání vozidel ve 

Službě mobile.de zadáváním nesprávných nebo zavádějících údajů, umísťováním inzerátů do 

nesprávných kategorií, technickými aktivitami nebo jakýmkoli jiným zneužíváním funkcí 

Služby mobile.de. 

  

Článek 13 Záruka  

1. Smluvní závazky mobile.de se považují za splněné, pokud lze inzeráty umísťovat do 

databází v průměru 95 % času za rok a stejné procento času je lze z těchto databází načítat. 

2. V případech zásahu vyšší moci bude mobile.de uvolněno ze svých závazků. Za zásahy 

vyšší moci jsou považovány všechny nepředvídatelné události a takové události, za jejichž 

následky z pohledu plnění smluvních závazků není ani jedna strana odpovědná. Takové 

události zahrnují zejména legitimní pracovněprávní spory, i ve společnostech třetí strany, 

úřední opatření přijatá orgány, selhání komunikačních sítí a bran jiných poskytovatelů, 

poruchy v oblasti provozovatelů sítí (Leitungsgeber), další technické poruchy, včetně případů, 

kdy k těmto okolnostem dojde v oblasti subdodavatelů nebo jejich subdodavatelů, nebo 

provozovatelů zpracovatelů dat dílčích uzlů (Subknotenrechner) autorizovaných dodavatelem. 

Za selhání, za které nenese mobile.de odpovědnost, nevznikají účastníkům žádné nároky. 



  

Článek 14 Omezení odpovědnosti  

1.S výjimkou případů, kdy dojde k porušení základních smluvních povinností, ponese 

mobile.de odpovědnost pouze za škody způsobené společnostem, pokud a do té míry, do jaké 

se mobile.de, její zákonní zástupci, vedoucí pracovníci nebo jiné osoby zaměstnané mobile.de 

při plnění svých závazků provinili z toho, že jednali úmyslně nebo s hrubou nedbalostí. 

2. Vůči spotřebitelům ponese mobile.de odpovědnost pouze za úmyslné a hrubě nedbalé 

jednání. Avšak v případě porušení základních smluvních závazků, nesplácení dluhů nebo v 

případě, že mobile.de bude odpovědné za to, že nemůže plnit smluvní závazky, ponese 

mobile.de odpovědnost za jakékoli zaviněné jednání svých zákonných zástupců, vedoucích 

pracovníků nebo jiných osob zaměstnaných mobile.de při plnění svých závazků. 

3. S výjimkou úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání zákonných zástupců, vedoucích 

pracovníků nebo jiných osob zaměstnaných mobile.de při plnění svých závazků, bude 

odpovědnost mobile.de ve své výši omezena na škody obvykle předvídatelné v době uzavření 

smlouvy. 

4. Odpovědnost za náhradu nepřímé škody, zejména ušlého zisku, ponese mobile.de pouze v 

případě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání zákonných zástupců, vedoucích pracovníků 

nebo jiných osob zaměstnaných mobile.de při plnění svých závazků. 

5. Výše uvedené výluky a omezení odpovědnosti vůči podnikatelům a spotřebitelům nebudou 

platit v případě, že byly ze strany mobile.de poskytnuty určité záruky, ani v případě škod 

vzniklých v důsledku úmrtí, poškození končetin, zdraví nebo porušení závazných zákonných 

ustanovení. 

  

Článek 15 Autorská práva a práva k užívání 

Jakákoli data, informace, loga společností, texty, programy a obrázky inzerátů umístěných ve 

službě mobile.de podléhají autorským právům. Úprava, další zpracování a používání třetími 

stranami v médiích jakéhokoli druhu není dovoleno. Práva účastníka tímto zůstávají 

nedotčena. Účastník může nadále volně nakládat s vlastními daty a informacemi. 

  

Článek 16 Místo plnění, platnost německého práva, jurisdikce  

1. Tato smlouva o používání, včetně těchto VSP-DD, podléhá z hlediska platnosti a 

interpretace výhradně zákonům Spolkové republiky Německo. Platnost Úmluvy OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1998, je vyloučena. 

2. Místem plnění je 14532 Kleinmachnow. Jako místo určení příslušnosti pro veškeré nároky 

na náhradu škody v důsledku použití databází mobile.de se stanovuje Potsdam, pokud se 

jedná o obchodníka ve smyslu německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch). Totéž 

platí v případě, že účastník po uzavření smlouvy převedl své bydliště do zahraničí nebo nemá 

v Německu žádnou obecnou soudní příslušnost. 



  

Článek 17 Výkon práv třetí stranou, převod smlouvy  

1. mobile.de může při výkonu práv a povinností vyplývajících z dohody o užívání využít další 

společnosti eBay. 

2. mobile.de má právo na úplný nebo částečný převod smlouvy třetí straně, přičemž 

oznamovací lhůta činí čtyři týdny. V takovém případě může účastník od smlouvy odstoupit. 

  

Článek 18 Salvátorská klauzule  

Neplatnost jednotlivých ustanovení současných VSP-DD nebude mít vliv na platnost 

zbývajících ustanovení. Tyto neplatná ustanovení budou nahrazena primárně právně platnými 

ustanoveními, které jsou z ekonomického hlediska co možná nejblíže uvedeným neplatným 

ustanovením. Totéž platí pro všechna opomenutí v ustanoveních stanovených v těchto 

všeobecných smluvních podmínkách. 

 


