CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA COMMUNITY UCONNECT LIVE
Descrição do serviço
1. Os destinatários da Community UCONNECT LIVE (adiante, a “Community”) são
exclusivamente pessoas maiores de idade (adiante, os “Utilizadores”).
2. Os utilizadores poderão gratuitamente publicar e disponibilizar a outros Utilizadores
itinerários, desempenho, imagens, vídeos, testes, etc. (adiante, os “Conteúdos”)
no portal da Community, acessível através de www.driveuconnect.eu. FCA Italy
S.p.A., com sede legal em Turim, corso Agnelli 200 (adiante “FCA”) fornece apenas
alojamento e suporte tecnológico à publicação de Conteúdos e, no âmbito das normas
em vigor, não responde pelos Conteúdos publicados, que serão considerados
exclusivamente responsabilidade dos Utilizadores que os enviaram.
3. Ao aceitar as presentes Condições de utilização, os Utilizadores reconhecem a sua
exclusiva responsabilidade por todos os Conteúdos que sejam inseridos pelos próprios
no contexto interativo e multimédia da Community.
Condições de utilização da Community
1. Reconhecendo que a Community, pela sua natureza, implica a interação com as
diversas pessoas simultaneamente ligadas à Community, os Utilizadores
comprometem-se a não transmitir Conteúdos que:
- tenham conteúdo manifestamente ameaçador, difamatório, insultuoso, obsceno,
vulgar, ofensivo, pornográfico, sacrílego, racista, sexualmente explícito ou indecente;
- constituam só por si ou se limitem a induzir ao cumprimento de atos ilícitos, ou
forneçam informações que instruam sobre atividades ilegais;
- impliquem responsabilidade civil, administrativa ou penal, ou que violem, de
qualquer outra forma, as normas aplicáveis;
- violem particularmente as normas relativas à propriedade intelectual, publicidade,
direitos de autor, privacidade;
- contenham vírus ou outros elementos prejudiciais ou façam referência a sites de
internet que os contenham;
- contenham publicidade, promoções ou solicitações comerciais de qualquer tipo;
- impliquem ou contenham falsas indicações sobre a origem ou falsas declarações
sobre a identidade do remetente.
2. A FCA reserva o direito de remover, a seu exclusivo critério, qualquer Conteúdo
que viole as condições referidas no número anterior.
3. A FCA, embora não obrigada a verificar os Conteúdos, no caso de eventual violação
- incluindo apenas alegada - das presentes Condições de utilização - poderá modificar
e/ou eliminar tal conteúdo, total ou parcialmente, a seu critério, e avaliar a
possibilidade de suspender e/ou expulsar o Utilizador da Community. Adicionalmente,
a FCA, em caso de delito perpetrado pelo Utilizador, poderá fornecer informações às
autoridades competentes.
4. Não obstante o acima exposto, o Utilizador poderá reportar à FCA - através do
endereço de email customercare.it@driveuconnect.eu - conteúdos não pertinentes
e/ou que violem as Condições de utilização.
Licença de utilização dos Conteúdos
1. Os Utilizadores cedem à FCA qualquer direito de utilização e difusão - por qualquer
meio e em qualquer suporte - dos Conteúdos transmitidos, em conformidade com as
Condições de utilização e os termos e condições de utilização dos serviços Uconnect
LIVE. O acima exposto é previsto por um período máximo de tempo permitido por lei
e sem qualquer limite territorial, sem incorrer em qualquer ónus ou obrigação por

parte da FCA de compensação a título de reembolso ou indemnização a Utilizadores
ou outras pessoas.
2. Os Utilizadores garantem:
- ser maiores de idade;
- estar cientes de todas as responsabilidades que lhes competem ao abrigo destas
Condições de utilização;
- renunciar, incluindo com efeitos futuros, a qualquer pretensa económica
relativamente aos Conteúdos e à utilização a ser feita dos mesmos;
- estar cientes de que a FCA reserva o direito de remover os Conteúdos a seu
exclusivo critério, a qualquer momento;
- empenhar-se em manter a FCA isenta de quaisquer danos diretos ou indiretos,
custos, ónus e despesas, incluindo eventuais custas jurídicas, que devam ser
suportadas pela FCA em consequência da participação na Community, mesmo que as
referidas despesas derivem de ações jurídicas promovidas por iniciativa de terceiros
ou de Autoridades Públicas contra a FCA;
- que os Conteúdos são originais e que os Utilizadores são os exclusivos titulares dos
respetivos direitos de propriedade intelectual e que obtiveram, de quem de direito,
todas as autorizações e licenças necessárias sobre os Conteúdos, incluindo para os
fins de utilização por parte da FCA;
- que nenhum Conteúdo enviado tem carácter obsceno, difamatório, blasfemo ou viola
os direitos de propriedade intelectual, de personalidade ou outros direitos de terceiros.
Outras condições jurídicas da Community
1. A FCA reserva o direito, a seu exclusivo critério, de remover, sem aviso prévio e
em qualquer altura, o registo de Utilizadores e os Conteúdos por estes produzidos em
caso de violação, mesmo que apenas alegada, das Condições de utilização, incluindo a
pedido de terceiros interessados.
2. A FCA reserva o direito de modificar as presentes Condições de utilização a
qualquer momento e sem aviso prévio, bem como modificar e/ou remover a
Community com os seus Conteúdos. Quaisquer alterações às Condições de utilização
exigirá a completa aceitação dos Utilizadores.
3. A lei aplicável a estas Condições de utilização da Community é a lei italiana.
Qualquer eventual disputa entre Utilizadores e a FCA será da competência exclusiva
do Tribunal de Turim.

