ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ UCONNECT LIVE
Περιγραφή της υπηρεσίας
1. Οι αποδέκτες της Κοινότητας UCONNECT LIVE (εφεξής η «Κοινότητα») είναι
αποκλειστικά ενήλικα άτομα (εφεξής οι «Χρήστες»).
2. Οι Χρήστες θα μπορούν δωρεάν να δημοσιεύσουν και να καταστήσουν διαθέσιμα,
για λήψη από τους άλλους Χρήστες, διαδρομές, επιδόσεις, εικόνες, βίντεο, κείμενα
κ.λπ. (εφεξής τα «Περιεχόμενα») στη διαδικτυακή πύλη της Κοινότητας, που είναι
προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης www.driveuconnect.eu . Η FCA Italy SpA, με έδρα
στο Torino, Corso Agnelli 200 (εφεξής «FCA») προβλέπει μόνο την παροχή φιλοξενίας
και τεχνολογικής υποστήριξης για τη δημοσίευση των Περιεχομένων και, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς, δεν ευθύνεται για τα Περιεχόμενα που δημοσιεύονται, για
τα οποία θα θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι οι Χρήστες που τα έχουν αποστείλει.
3. Με την αποδοχή αυτών των Όρων χρήσης, οι Χρήστες αναγνωρίζουν την
αποκλειστική ευθύνη για όλα τα Περιεχόμενα που θα εισαχθούν από τους ίδιους στο
διαδραστικό και πολυμεσικό περιβάλλον της Κοινότητας.
Όροι χρήσης της Κοινότητας
1. Σημειώνοντας ότι η Κοινότητα, από τη φύση της, περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση
με διαφορετικούς ανθρώπους που ταυτόχρονα συνδέονται στην Κοινότητα αυτή, οι
Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην μεταφέρουν Περιεχόμενα που:
- έχουν περιεχόμενο το οποίο είναι σαφώς απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό,
άσεμνο, χυδαίο, εξευτελιστικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ρατσιστικό, αναμφίβολα
σεξουαλικό ή ανήθικο
- αποτελούν από μόνα τους ή υποκινούν τους ανθρώπους να διαπράττουν παράνομες
πράξεις, ή να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες
- συνεπάγονται αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη, ή που με οποιονδήποτε τρόπο
παραβιάζουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο
- παραβιάζουν, ιδίως, τους κανονισμούς που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, τη
δημοσιότητα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών
δεδομένων
- περιέχουν έναν ιό ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, ή αναφέρονται σε ιστοσελίδες που τα
περιέχουν
- περιέχουν διαφημίσεις, προσφορές ή εμπορική άγρα πελατών κάθε είδους
- συνεπάγονται ή περιέχουν ψευδείς πληροφορίες ή ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την
ταυτότητα του αποστολέα.
2. Η FCA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, τα Περιεχόμενα που παραβιάζουν τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.
3. Η FCA, αν και δεν υποχρεούται να ελέγχει τα Περιεχόμενα, σε περίπτωση
οποιασδήποτε παραβίασης - ακόμη και φαινομενικής - των παρόντων Όρων χρήσης,
μπορεί να τροποποιήσει και/ή να διαγράψει, εν όλω ή εν μέρει, αυτά τα Περιεχόμενα
και να αξιολογήσει κατά την απόλυτη κρίση της τη δυνατότητα να αναστείλει και/ή να
απομακρύνει τον Χρήστη από την Κοινότητα. Επιπλέον, η FCA, όπου εντοπίσει τη
διάπραξη παραβίασης από τον Χρήστη, θα μπορεί να κοινοποιήσει πληροφορίες στις
αρμόδιες αρχές.
4. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ο Χρήστης μπορεί να ενημερώσει την FCA μέσω της διεύθυνσης email customercare.it@driveuconnect.eu - για περιεχόμενα που
δεν εναρμονίζονται με και/ή παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης.
Δήλωση αποποίησης ευθύνης για τη χρήση των Περιεχομένων
1. Οι Χρήστες εκχωρούν στην FCA οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης και διάδοσης - με
κάθε μέσο και φορέα - των Περιεχομένων που μεταδίδονται σύμφωνα με τους Όρους

Χρήσης, καθώς και των Πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
και τους όρους χρήσης των υπηρεσιών Uconnect LIVE. Όλα τα παραπάνω παρέχονται
για τη μέγιστη χρονική περίοδο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς
οποιονδήποτε εδαφικό περιορισμό, και χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία επιβάρυνση ή
υποχρέωση για τη FCA να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, είτε μέσω επιστροφής
χρημάτων ή πληρωμής στους Χρήστες ή σε άλλα άτομα.
2. Οι Χρήστες εγγυώνται ότι:
- είναι ενήλικες
- γνωρίζουν όλες τις ευθύνες που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους
Χρήσης
- παραιτούνται, ακόμη και για το μέλλον, από κάθε οικονομική απαίτηση σε σχέση με
τα Περιεχόμενά τους και για τη χρήση που θα γίνει σε αυτά
- γνωρίζουν ότι η FCA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τα Περιεχόμενα κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή
- αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώσουν την FCA για όλες τις ζημιές, έμμεσες
ή άμεσες, τα έξοδα, τις δαπάνες και τις χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών
εξόδων, που μπορεί να προκύψουν στην FCA, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στην
Κοινότητα ακόμη και αν οι προαναφερθείσες δαπάνες είναι συνέπεια των νομικών
διαδικασιών σχετικά με την πρωτοβουλία τρίτων ή τις δημόσιες αρχές κατά της FCA
- ότι τα Περιεχόμενα είναι γνήσια και ότι είναι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες όλων των
σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι έχουν λάβει όλες τις
απαραίτητες άδειες και τις αποποιήσεις ευθύνης από όλα τα πρόσωπα που έχουν το
δικαίωμα ή την υποχρέωση να παρέχουν αυτές τις εγκρίσεις σε σχέση με τα
Περιεχόμενα και την αντίστοιχη χρήση από την FCA
- τίποτα από αυτά που εστάλησαν δεν έχει χαρακτήρα άσεμνο, δυσφημιστικό,
βλάσφημο ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων.
Άλλες νομικές προϋποθέσεις της Κοινότητας
1. Η FCA διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να
αφαιρέσει, χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή Χρηστών και τα
Περιεχόμενα που δημιουργήθηκαν από αυτούς σε περίπτωση παραβίασης, έστω και
φαινομενικής, των Όρων Χρήσης, ακόμα και μετά από την απαίτηση τρίτων
ενδιαφερομένων.
2. Η FCA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα
στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς επίσης να τροποποιήσει και/ή να
αφαιρέσει την Κοινότητα μαζί με τα Περιεχόμενα. Οποιαδήποτε τροποποίηση στους
Όρους Χρήσης θα απαιτήσει την πλήρη αποδοχή από τους Χρήστες.
3. Το εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτούς τους Όρους Χρήσης της Κοινότητας είναι το ιταλικό
δίκαιο. Κάθε διαφωνία μεταξύ της FCA και των Χρηστών θα βρίσκεται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου του Τορίνο.

