GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE COMMUNITY VAN UCONNECT LIVE
Beschrijving van de dienst
1. De geadresseerden van de Community UCONNECT LIVE (hierna de “Community”
genoemd) zijn uitsluitend meerderjarigen (hierna de “Gebruikers” genoemd).
2. De gebruikers kunnen gratis van de andere gebruikers routes, prestaties,
afbeeldingen, video's, teksten, etc. (hierna te noemen “Inhoud”) publiceren en
downloadbaar maken op het portaal van de Community, toegankelijk via
www.driveuconnect.eu . FCA Italy S.p.A.,met hoofdkantoor te Turijn, corso Agnelli
200 (hierna te noemen “FCA”), voorziet alleen in gastvrijheid en technologische
ondersteuning voor de publicatie van de Inhoud en is, krachtens de vigerende
regelgevingen, niet aansprakelijk voor de gepubliceerde Inhoud, waarvoor uitsluitend
de Gebruikers die deze hebben verstuurd aansprakelijk zullen worden gehouden.
3. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkennen de Gebruikers hun
exclusieve aansprakelijkheid voor alle inhoud die door hen zelf in de interactieve en
multimediale context van de Community zal worden ingevoerd.
Gebruiksvoorwaarden van de Community
1. Na kennis te hebben genomen van het feit dat de Community, vanwege zijn aard,
interactie inhoudt met verschillende mensen die op hetzelfde moment met de
Community zijn verbonden, verplichten de Gebruikers zich ertoe om geen Inhoud te
verzenden die:
- een duidelijk bedreigende, beledigende, lasterlijke, obscene, vulgaire, smadelijke,
pornografische, heiligschennende, racistische, seksueel expliciete of onfatsoenlijke
inhoud hebben;
- op zichzelf illegale handelingen vormen of zich beperken tot het aanzetten tot het
plegen van illegale handelingen, of informatie verschaffen die aanzetten tot het
verrichten van illegale activiteiten;
- burgerlijke, administratieve of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich
meebrengen, of die op welke andere manier dan ook inbreuk maken op elke
toepasselijke regelgeving;
- inbreuk maken met name op regelgevingen met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten, reclame, auteursrecht en privacy;
- een virus of andere schadelijke elementen bevatten, of verwijzen naar internetsites
die deze bevatten;
- reclame, promoties of aandringen voor commerciële doeleinden van welke aard dan
ook bevatten;
- onjuiste informatie over de oorsprong of valse verklaringen over de identiteit van de
afzender inhouden of bevatten.
2. FCA behoudt zich het recht voor, naar eigen niet aanvechtbaar goeddunken, de
inhoud te verwijderen die inbreuk maakt op de voorwaarden uit het vorige punt.
3. Ook al is FCA niet verplicht de inhoud te verifiëren, kan het, in geval van eventuele
overtreding - zelfs al wordt deze uitsluitend vermoed - op deze Gebruiksvoorwaarden
geheel of gedeeltelijk genoemde Inhoud wijzigen en/of verwijderen en naar eigen
onaanvechtbaar oordeel de mogelijkheid overwegen om de Gebruiker uit de
Community te schorsen of te verwijderen. Bovendien kan FCA bij het tegenkomen van
een configuratie van een misdrijf door een Gebruiker, de bevoegde instanties
informeren.
4.
Dit
gezegd,
kan
de
Gebruiker
aan
FCA
via
e-mailadres
customercare.it@driveuconnect.eu
- ondoordachte inhoud en/of inhoud die in
overtreding is met de gebruiksvoorwaarden signaleren.

Vrijwaring voor het gebruik van de Inhoud
1. De Gebruikers verlenen aan FCA elk recht op gebruik en verspreiding - via welk
middel en welke drager dan ook - van de overgebrachte Inhoud in overeenstemming
met de Gebruikscondities en het inlichtingenformulier in de Gebruiksvoorwaarden en condities van de diensten Uconnect LIVE. Het bovenstaande geldt voor de door de
vigerende regelgeving maximaal toegestane tijdsperiode en zonder enige territoriale
beperking, en zonder dat dit enige lasten of verplichtingen met zich meebrengt voor
FCA om enige compensatie te voldoen, ook niet als terugbetaling of schadeloosstelling
aan de gebruikers of andere personen.
2. De Gebruikers garanderen:
- meerderjarig te zijn;
- zich bewust te zijn van alle aansprakelijkheden die zij hebben zoals vermeld in deze
Gebruiksvoorwaarden;
- af te zien, ook in de toekomst, van elke economische claim met betrekking tot de
eigen Inhoud en het gebruik dat ervan wordt gemaakt;
- zich ervan bewust te zijn dat FCA zich het recht voorbehoudt om de Inhoud te
verwijderen naar eigen onaanvechtbaar goeddunken op elk moment;
- zich ertoe te verplichten FCA schadeloos te stellen van alle indirecte of directe
schade, kosten, lasten, met inbegrip van eventuele juridische kosten, die FCA zou
moeten maken als gevolg van de deelname aan de Community, ook in het geval
waarin de bovengenoemde kosten het gevolg zijn van rechtszaken aangespannen op
initiatief van derden of overheidsinstanties tegen FCA;
- dat de Inhoud origineel is en exclusief eigenaren te zijn van alle bijbehorende
intellectuele eigendomsrechten en van welke rechthebbende dan ook alle
noodzakelijke toestemmingen en vrijwaringen te hebben verkregen over de Inhoud,
ook ten behoeve van het gebruik door FCA;
- dat niets van het verstuurde obsceen, beledigend, lasterlijk is, of inbreuk maakt op
intellectuele eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten of in elk geval welk ander
derdenrecht dan ook.
Andere wettelijke voorwaarden van de Community
1. FCA behoudt zich het recht voor, naar eigen onaanvechtbaar goeddunken, zonder
waarschuwing vooraf en op elk moment de registratie van Gebruikers en Inhoud door
de Gebruikers zelf geproduceerd te verwijderen in geval van, zelfs uitsluitend bij
verdenking van, overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, ook op verzoek van
belanghebbende derden.
2. FCA behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en
zonder waarschuwing vooraf te wijzigen of de Community met de Inhoud te wijzigen
en/of te verwijderen. Voor elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden is de volledige
acceptatie van de Gebruikers nodig.
3. De wet die van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden van de Community is
de Italiaanse wet. Elk eventueel geschil tussen FCA en de Gebruikers valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Turijn.

