UCONNECT LIVE -YHTEISÖN KÄYTTÖEHDOT
Palvelun kuvaus
1. UCONNECT LIVE (jäljempänä "Yhteisö") on tarkoitettu yksinomaan täysi-ikäisille
henkilöille (jäljempänä "Käyttäjät").
2. Käyttäjät voivat maksutta julkaista ja saattaa muiden Käyttäjien ladattavaksi
matkareittejä, suorituskykytietoja, kuvia, videoita, tekstiä jne. (jäljempänä
"Sisältö") Yhteisön portaalissa, joka löytyy osoitteessa www.driveuconnect.eu . FCA
Italy S.p.A., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Corso Agnelli 200, Torino,
(jäljempänä "FCA") ylläpitää ja toimittaa ainoastaan Sisällön julkaisemiseen
tarvittavan teknisen tuen voimassa olevien asetusten mukaisesti eikä vastaa
julkaistusta Sisällöstä, joka on ainoastaan sisällön lähettäneiden Käyttäjien vastuulla.
3. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjät hyväksyvät yksinomaisen vastuunsa
kaikesta Sisällöstä, jonka he lisäävät Yhteisön interaktiivisen ja multimediakäytön
yhteydessä.
Yhteisön käyttöehdot
1. Yhteisössä käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa Yhteisöön samanaikaisesti yhteyden
muodostaneiden henkilöiden kanssa eivätkä Käyttäjät saa lähettää Sisältöä, joka:
- on ilmeisen uhkaavaa, herjaavaa, halveksuvaa, rivoa, mautonta, loukkaavaa,
pornografista, rienaavaa, rasistista, ilmeisen seksuaalista tai sopimatonta
- on rikollista tai pyrkii johtamaan rikolliseen toimintaan tai antaa tietoja, jotka
johtavat laittomiin toimintoihin
- aiheuttavaa siviili-, hallinto- tai rikosoikeudellisen vastuun tai joka jollakin tavalla
loukkaa sovellettavia asetuksia
- loukkaa erityisesti immateraalioikeuksia, mainontaa, tekinjänoikeuksia tai
yksityisyydensuojaa koskevia asetuksia
- sisältää viruksen tai muita vahingoittavia elementtejä tai vie niitä sisältäville
Internet-sivuille
- sisältää mainontaa, promootioita tai muuta kaupallista sisältöä
- antaa olettaa tai sisältää virheellistä tietoa alkuperästä tai lähettäjän
henkilöllisyydestä.
2. FCA pidättää oikeuden poistaa yksinomaisen harkintansa mukaan Sisällön, joka
loukkaa edellisen kohdan ehtoja.
3. Vaikka FCA ei ole velvoitettu tarkistamaan Sisältöä, se voi muokata ja/tai poistaa
kokonaan tai osittain Sisällön, joka rikkoo, vaikka vain oletetusti, näitä Käyttöehtoja,
ja arvioi yksinomaisen harkintansa mukaan Käyttäjien keskeyttämistä ja/tai
poistamista Yhteisöstä. Lisäksi FCA voi Käyttäjän rikoksen havaittuaan ilmoittaa siitä
vastaaville viranomaisille.
4. Edelliseen liittyen Käyttäjä voi ilmoittaa FCA:lle sähköpostitse osoitteeseen
customercare.it@driveuconnect.eu
- asiaankuulumattomasta ja/tai Käyttöehtojen
vastaisesta sisällöstä.
Sisällön käytön salliminen
1. Käyttäjä myöntää FCA:lle kaikki antamansa Sisällön käyttö- ja jakeluoikeudet
kaikilla välineillä Käyttöehtojen ja Uconnect LIVE -palvelujen käyttöehdoissa olevan
Ilmoituksen mukaisesti. Kaikki edellä esitetty on voimassa asetusten salliman
enimmäisajan ilman mitään maarajoituksia, korvausvelvollisuuksia tai velvoitteita
FCA:lle mistään palkkioista mukaan lukien hyvitykset tai korvaukset Käyttäjille tai
muille tahoille.
2. Käyttäjä vakuuttaa:
- olevansa täysi-ikäinen

- tietävänsä kaikki näiden Käyttöehtojen mukaiset vastuunsa
- luopuvansa kaikista taloudellisista vaateista koskien omaa Sisältöä ja niiden käyttöä
myös tulevaisuudessa
- olevansa tietoinen, että FCA pidättää oikeuden poistaa Sisältöä yksinomaisen
harkintansa mukaan milloin tahansa
- suojaavansa FCA:ta kaikilta suorilta ja epäsuorilta vahingoilta, kustannuksilta,
veroilta tai kuluilta tai laillisilta kuluilta, joita FCA:lle koituisi Yhteisöön osallistumisesta
myös siinä tapauksessa, että edellä mainitut kustannukset ovat seurausta kolmansien
osapuolten tai yleisten viranomaisten FCA:ta vastaan nostamista lakitoimista
- että Sisältö on alkuperäistä eikä sisällä immateriaalioikeuksia, ja että käyttäjä on
saanut kaikilta oikeuksien haltijoilta kaikki Sisällön luvat ja käyttöoikeudet mukaan
lukien käytön FCA:n toimesta
- ettei mikään käyttäjän lähettämä ole rivoa, halveksuvaa, loukkaavaa tai riko
immateriaalioikeuksia, henkilöoikeuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia.
Yhteisöä koskevat muut lailliset ehdot
1. FCA pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan poistaa ilman
ennakkoilmoitusta milloin tahansa Käyttäjän rekisteröinnin ja käyttäjän tuottaman
Sisällön vaikka vain Käyttöehtojen oletetun rikkomuksen yhteydessä myös kolmansien
asiaan liittyvien osapuolten pyynnöstä.
2. FCA pidättää oikeuden muokata näitä Käyttöehtoja milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta ja muokata ja/tai poistaa Yhteisön ja sen Sisällön. Käyttäjien on
hyväksyttävä Käyttöoikeuksiin tehdyt muutokset kokonaisuudessaan.
3. Näihin Yhteisön Käyttöehtoihin sovelletaan Italian lakia. KaikkI FCA:n ja Käyttäjien
väliset riidat ratkaistaan yksinomaan Torinon tuomioistuimessa.

