A UCONNECT LIVE KÖZÖSSÉG FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
A szolgáltatás bemutatása
1. A UCONNECT LIVE Közösség (a továbbiakban: „Közösség”) címzettjei kizárólag
nagykorú személyek (a továbbiakban: „Felhasználók”).
2. A Felhasználók díjmentesen tehetnek közzé és más Felhasználók számára
letölthetővé útvonalakat, teljesítményadatokat, képeket, videókat, szövegeket stb. (a
továbbiakban: „Tartalmak”) a Közösség portálján, amely ezen a címen érhető el:
www.driveuconnect.eu . Az FCA Italy S.p.A., székhely: Torino, corso Agnelli 200 (a
továbbiakban: „FCA”) csak helyet és technológiai támogatást biztosít a Tartalmak
közzétételéhez, de – a hatályos jogszabályok értelmében – nem vállal felelősséget a
közzétett Tartalmakért, amelyekért kizárólag az azokat elhelyező Felhasználók
tekintendők felelősnek.
3. E felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók elismerik kizárólagos
felelősségüket mindazon Tartalmakat illetően, amelyeket maguk helyeznek el a
Közösség interaktív és multimédiás felületein.
A Közösség felhasználási feltételei
1. Tudomásul véve azt, hogy – jellegéből adódóan – a Közösség különböző, a
Közösséghez egyidejűleg kapcsolódó személyek interakcióját teszi lehetővé, a
Felhasználók vállalják, hogy nem továbbítanak olyan Tartalmakat, amelyek:
- tartalma nyilvánvalóan félelemkeltő, gyalázkodó, sértő, obszcén, trágár, bántó,
pornográf, szentségtörő, rasszista, szexuálisan explicit vagy illetlen;
- tiltott cselekedetnek számítanak vagy ilyenek megtételére sarkallnak, illetve olyan
információkat nyújtanak, amelyek illegális tevékenységek végzésére sarkallnak;
- polgári jogi, közigazgatási jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonnak maguk után,
illetve egyéb módon sértenek valamilyen hatályos normatívát;
- sértik – különösen – a szellemi tulajdonjogra, reklámozásra, szerzői jogra és
adatvédelemre vonatkozó normatívákat;
- vírusokat vagy más káros elemeket tartalmaznak, illetve ilyeneket tartalmazó
weboldalakra irányítanak;
- bármilyen jellegű kereskedelmi hirdetéseket, promóciókat vagy felhívásokat
tartalmaznak;
- a feladó eredetére vagy kilétére vonatkozóan hamis adatokat vagy állításokat
sejtetnek vagy tartalmaznak.
2. Az FCA fenntartja a jogot, hogy – kizárólagos hatáskörében eljárva – eltávolítsa az
előző pont szerint sértőnek minősülő Tartalmakat.
3. E felhasználási feltételek esetleges – akár csak feltételezett – megsértése esetén
az FCA – bár a Tartalmak ellenőrzésére nem kötelezett – jogosult módosítani és/vagy
eltávolítani – részben vagy egészben – az ilyen Tartalmakat, és kizárólagos belátása
szerint megfontolni a Felhasználó felfüggesztését és/vagy kizárását a Közösségből.
Emellett az FCA – amennyiben bűncselekmény elkövetését gyanítja a Felhasználó
részéről – tájékoztathatja az illetékes hatóságokat.
4.
Mindazonáltal
a
Felhasználó
jelezheti
az
FCA
felé
–
a
customercare.it@driveuconnect.eu e-mail címen – a nem releváns és/vagy a
felhasználási feltételeket sértő tartalmakat.
A Tartalmak szabad felhasználása
1. A Felhasználók lemondanak az FCA javára a felhasználási feltételekkel és az
Uconnect LIVE szolgáltatás használatára vonatkozó feltételekben szereplő jogi

nyilatkozattal összhangban továbbított Tartalmak – bármilyen eszközön és felületen
történő – hasznosításának és terjesztésének jogáról. A fentiekben foglaltak a hatályos
jogszabályokban biztosított maximális időtartamon át és mindennemű területi
korlátozás nélkül maradnak hatályban anélkül, hogy ez bármilyen módon kötelezné az
FCA-t arra, hogy bármilyen kifizetést eszközöljön – akár csak térítés vagy kártalanítás
címén is – a Felhasználók vagy mások részére.
2. A Felhasználók garantálják, hogy
- nagykorúak;
- maradéktalanul tisztában vannak a jelen felhasználási feltételek szerint őket terhelő
felelősséggel;
- lemondanak – a jövőre nézve is – mindennemű anyagi követelésről a saját
Tartalmaikkal és azok mások általi felhasználásával kapcsolatban;
- tisztában vannak azzal, hogy az FCA fenntartja magának a jogot arra, hogy
kizárólagos belátása szerint bármikor eltávolítsa a Tartalmakat;
- vállalják az FCA kártalanítását mindazon közvetlen és közvetett károk, költségek,
kötelezettségek és kiadások után, beleértve az esetleges perköltségeket is, amelyek a
Közösségben való részvétel nyomán az FCA-t terhelik még akkor is, ha a fenti
költségek az FCA ellen harmadik felek vagy állami hatóságok által indított jogi
eljárások következményei;
- a Tartalmak eredetiek és az azokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok kizárólagos
tulajdonosai, továbbá hogy az adott tulajdonostól megszereztek minden hozzájárulást
és engedélyt a Tartalmakhoz, beleértve az FCA általi felhasználást is;
- a küldött anyagok közül semmi nem obszcén, lejárató, vagy szitkozódó jellegű,
illetve nem sérti mások szellemi tulajdonjogát, személyiségi jogait vagy bármilyen
egyéb jogát.
A Közösség egyéb jogi feltételei
1. Az FCA fenntartja a jogot, hogy – kizárólagos belátása szerint – bármikor és
előzetes értesítés nélkül törölje a Felhasználók regisztrációját és az általuk előállított
Tartalmakat a felhasználási feltételek – akár csak feltételezett – megsértése esetén,
akár harmadik felek kérésére is.
2. Az FCA fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa a
jelen felhasználási feltételeket, továbbá módosítsa és/vagy eltávolítsa a Közösséget a
Tartalmakkal együtt. A felhasználási feltételek bármely módosítása teljes elfogadást
tesz szükségessé a Felhasználók részéről.
3. A Közösség jelen felhasználási feltételeire az olasz jog tekintendő irányadónak. Az
FCA és a Felhasználók közötti esetleges jogviták rendezése a torinói bíróság
kizárólagos illetékességébe tartozik.

