BRUGSBETINGELSER FOR UCONNECT LIVE COMMUNITY
Beskrivelse af serviceydelsen
1. Den befolkningsgruppe, som UCONNECT LIVE henvender sig til (i det efterfølgende
"Community") er udelukkende voksne personer (i det efterfølgende "Brugere").
2. Brugerne kan uden omkostninger offentliggøre og lade andre brugere downloade
ruter, performans, billeder, video, tekster osv. (i det efterfølgende "Indhold") på
Community-portalen, der kan tilgås via www.driveconnect.eu . FCA Italy S.p.A. med
hovedkontor i Torino, corso Agnelli 200 (i det efterfølgende "FCA") sørger kun for at
formidle plads og teknologisk støtte til offentliggørelse af indholdet og er, i
overensstemmelse med de gældende bestemmelser, ikke ansvarlige for det indhold,
der offentliggøres. Kun brugerne, som indsender indholdet er ansvarlige for det.
3. Når de accepterer disse brugsbetingelser, accepterer brugerne deres eget ansvar
for alt indhold, som de indfører i den interaktive og flermediale sammenhæng fra
Community.
Brugsbetingelser for Community
1. Da Community af natur medfører interaktion mellem diverse personer, som er
forbundet med selve Community på samme tid, forpligter brugerne sig til ikke at
overføre indhold, som:
- omfatter indhold, som uden tvivl er truende, ærekrænkende, injurierende, sjofelt,
vulgært, fornærmende, pornografisk, bespottende, racistisk, åbenlyst seksuelt eller
uanstændigt;
- udgør i sig selv eller begrænser sig til at opfordre til at begå kriminelle handlinger,
eller formidler oplysninger, som opfordrer til at begå kriminelle handlinger;
- udgør ansvar overfor samfundet, administrativt eller strafferetligt, eller på en
hvilken som helst anden måde, som overtræder enhver gældende bestemmelse;
- overtræder, især, bestemmelser i forbindelse med intellektuel ejendom, reklame,
forfatterrettigheder, beskyttelse af personlige oplysninger;
- indeholder en virus eller andre skadende elementer, eller sender brugerne videre til
websteder, som indeholder virusser;
- indeholder reklame, salgsfremstød eller handelsmæssige henvendelser af enhver
art;
- antyder eller indeholder falske angivelser om baggrunden eller falske erklæringer om
afsenderens identitet.
2. FCA forbeholder sig efter eget uigenkaldelige skøn evnen til at fjerne de indhold,
som overtræder betingelserne i det forudgående punkt.
3. Til trods for, at FCA ikke er forpligtet til at kontrollere indholdet, kan de, i tilfælde
af en eventuel krænkelse - også blot formodet - af disse brugsbetingelser, modificere
og/eller slette de pågældende indhold helt eller delvist, og efter eget uigenkaldelige
skøn vurdere muligheden for midlertidigt at udelukke og/eller udvise brugeren fra
Community. Derudover kan FCA, hvor de konstaterer en eventuel lovovertrædelse fra
brugerens side, informere de relevante myndigheder.
4.
I
henhold
til
ovenstående,
kan
brugeren
via
e-mail-adressen
customercare.it@driveuconnect.eu - indberette til FCA indhold, som ikke er relevante
for og/eller overtræder brugsbetingelserne.
Ansvarsfraskrivelse til brug af indholdet
1. Brugerne overdrager til FCA enhver ret til brug og offentliggørelse - via ethvert
middel og medie - af indholdet, som overføres i overensstemmelse med
brugsbetingelserne og endvidere oplysningerne, som angives i kravene og
brugsbetingelserne for serviceydelserne Uconnect LIVE. Derfor forudses en maks.

tidsperiode, som tillades af de gældende bestemmelser og uden nogen form for
territorielle grænser, og uden at dette på nogen måde medvirker ansvar eller
forpligtelser fra FCA med hensyn til kompensation heller ikke hvad angår refundering
eller erstatning til brugerne eller andre individer.
2. Brugerne garanterer:
- at de er voksne;
- at de er klar over alle deres ansvar, blandt andet disse brugsbetingelser;
- at de giver afkald på, også fremover, ethvert finansielt krav i forbindelse med deres
egne indhold, og den brug som gøres af samme;
- at de er klar over, at FCA forbeholder sig retten til efter eget uigenkaldelige skøn til
enhver tid at fjerne indholdet;
- at de forpligter sig til at holde FCA skadesløse fra alle direkte eller indirekte skader,
omkostninger, forpligtelser og udgifter, inklusive eventuelle juridiske udgifter, som
skal betales af FCA som følge af deltagelse i Community, også i tilfælde af, at de
ovenstående udgifter opstår som følge af søgsmål, der fremskyndes i henhold til
tredjemænds initiativ eller offentlige myndigheder versus FCA;
- at indholdet er originalt og, at de alene ejer alle tilhørende intellektuelle rettigheder,
og endvidere har indhentet alle tilladelser og nødvendige ansvarsfraskrivelser, som er
nødvendige for indholdet fra enhver ejer, også i forbindelse med FCA's brug af
samme;
- at intet af det indsendte indhold anses som værende sjofelt, ærekrænkende, profant
eller krænker intellektuelle rettigheder, personligheders rettigheder eller under alle
omstændigheder enhver rettighed tilhørende tredjeparter.
Andre juridiske betingelser fra Community
1. FCA forbeholder sig efter eget uigenkaldelige skøn ret til uden forudgående varsel
og til enhver tid at fjerne, registreringen af brugere og indhold, som de pågældende
brugere lægger op, i tilfælde af krænkelse, også blot formodet, af brugsbetingelserne,
også i tilfælde af tredjeparts interessenter.
2. FCA forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret at modificere
disse brugsbetingelser, og også modificere og/eller fjerne Community med indholdet.
Enhver modificering af brugsbetingelserne kræver fuld accept fra brugerne.
3. Italiensk lov er gældende for disse brugsbetingelser fra Community. Domstolen i
Torino har jurisdiktion i forbindelse med enhver eventuel tvist mellem FCA og
brugerne.

