VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV GEMENSKAPEN I UCONNECT LIVE
Beskrivning av tjänsten`
1. Mottagare av gemenskapen UCONNECT LIVE (hädanefter "gemenskapen") är
uteslutande myndiga personer (nedan kallade "användare").
2. Användare kan gratis publiceras och tillgängliggöra innehåll för nerladdning av
andra användare färdvägar, prestanda, bilder, video, text osv. (nedan "Innehåll")
på gemenskapens portal, som är tillgänglig via www.driveuconnect.eu . FCA Italy
S.p.A., med säte i Turin, Corso Agnelli 200 (hädanefter "FCA") som ska endast agera
för att ge gästfrihet och tekniskt stöd för publicering av innehåll och enligt gällande
bestämmelser, är inte ansvarig för innehållet publiceras, eftersom de användare som
har skickat innehållet ansvarar för det.
3. Genom att acceptera dessa användarvillkor, accepterar användarna fullt ansvar för
allt innehåll som införs i gemenskapen interaktivt och multimedialt i gemenskapen.
Villkor för användning av gemenskapen
1. Notera att gemenskapen, genom sin natur, involverar interaktion med olika
människor som samtidigt är anslutna till samma gemenskap, och användarna
förbinder sig inte att överföra innehåll som:
- Innehåll som tydligt har ett hotande, nedsättande, kränkande, obscent, vulgärt,
kränkande, pornografiskt, profant, rasistiskt, sexuellt eller oanständigt innehåll.
- I sig utgör eller kan uppmana folk att begå olagliga handlingar, eller ge information
som skulle leda till olaglig verksamhet.
- leder till civilt, administrativt eller straffrättsligt ansvar eller som på något annat sätt
bryter mot gällande lagar.
- Kränker i synnerhet bestämmelser som rör immateriella rättigheter, publicitet,
upphovsrätt, integritet.
- Innehålla virus eller andra skadliga element, eller hänvisa till webbplatser som
innehåller sådant.
- Innehåller reklam, kampanjer eller kommersiella kontakter av något slag.
- Antyder eller innehåller falsk information om ursprunget eller falska uppgifter om
avsändarens identitet.
2. FCA förbehåller sig rätten att efter eget gottbefinnande ta bort innehåll som bryter
mot villkoret ovan.
3. FCA, som inte är skyldig att kontrollera innehållet i händelse av brott - även påstått
- av dessa användarvillkor, kan modifiera och/eller ta bort, helt eller delvis, sådant
innehåll efter eget gottfinnande och bedöma möjligheten att avbryta och/eller driva
bort användaren från samhället.Dessutom kan FCA, om det upptäcks ett brott från
användarens sida, underrätta de behöriga myndigheterna.
4. Med tanke på det kan användaren meddela FCA - via e-post
tillcustomercare.it@driveuconnect.eu - om innehåll som inte är relevant och/eller
strider mot användningsvillkoren.
Tillstånd för användning av innehållet
1. Användare ger FCA alla rättigheter för användning och spridning - genom alla slags
medier - av innehåll som överförs i enlighet med användarvillkoren samt den
information som ges i villkoren för användning av Uconnect LIVE-tjänster. Allt det
ovanstående tillhandahålls för maximitiden som är tillåtet enligt lag och utan
territorialgräns, och utan att det innebär någon avgift eller skyldighet för FCA att
betala någon kompensation i form av återbetalning eller ersättning till användare eller
andra.
2. Användarna garanterar:

- Att vara myndig.
- Att vara medveten om allt ansvar mot dem enligt dessa användarvillkor.
- Att även i framtiden ge upp alla finansiella krav i förhållande till dess innehåll och
användningen som görs av det.
- Att vara medveten om att FCA förbehåller sig rätten att ta bort innehåll efter eget
gottfinnande när som helst.
- Åta sig att gottgöra FCA från alla direkta eller indirekta skador, kostnader, avgifter
och utgifter, inklusive advokatkostnader, som kan uppkomma genom FCA till följd av
deltagande i gemenskapen, även om de ovan nämnda kostnader är till följd av ett
rättsligt förfarande på initiativ av tredje part eller myndigheter mot FCA.
- Att innehållet är originalinnehåll och att vara ensam ägare till alla relaterade
immateriella rättigheter samt att ha erhållit alla medgivanden och godkännanden som
krävs för innehållet även för användning från FCAs sida.
- Att ingenting i det material som lämnats in är obscent, nedsättande, profant, eller
kränker immateriella rättigheter, personliga rättigheter eller i varje fall några andra
rättigheter för tredje part.
Andra rättsliga villkor i gemenskapen
1. FCA förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort, utan förvarning och
när som helst, registrering av användare och innehåll som producerats av dem i
händelse av brott som påstås även användarvillkoren, även på begäran av berörda
parter.
2. FCA förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan
förvarning, liksom att ändra och/eller ta bort gemenskapen med innehållet. Eventuella
ändringar i användaravtalet kommer att kräva fullständig acceptans av användarna.
3. Tillämplig lag för dessa villkor för användning av gemenskapen är den italienska
lagen. Eventuella tvister mellan FCA och användarna ska behandlas endast av
domstolen i Turin.

