Gebruiksvoorwaarden - KIA-profiel
1.

Introductie

1.1. KIA wil u diensten aanbieden om uw KIA-ervaring zo veilig, moeiteloos en aangenaam
mogelijk te maken. Daarom introduceert KIA een account ("KIA-profiel"), dat kan worden
gebruikt om gebruik te maken van diensten van KIA en/of externe bedrijven. Deze
diensten omvatten online diensten, apps en andere softwarediensten.
1.2. In het geval van vragen over het KIA-profiel, kunt u contact opnemen met onze
klantenservice: +31 888 542 542.
2.

Gebruiksvoorwaarden

2.1. Door een vakje aan te vinken in het acceptatieproces, accepteert u deze
"Gebruiksvoorwaarden" en sluit u een overeenkomst met Kia UVO Connected GmbH,
Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland (hierna "KIA", "wij", "wij", "ons" of
"onze" genoemd) over het aanmaken en het gebruik van een uniek KIA-profiel (zoals
verder beschreven in hoofdstuk 3 hieronder) voor de toegang en/of het beheer van de
gerelateerde diensten, die nader worden beschreven in en onderworpen zijn aan de
volgende voorwaarden "Bijzondere Gebruiksvoorwaarden". Dergelijke Bijzondere
Gebruiksvoorwaarden kunnen het gebruik van de diensten beperken en/of kan de
verbinding van het KIA-profiel met een of meer KIA-voertuigen vereisen. In geval van
tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Bijzondere
Gebruiksvoorwaarden, hebben de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.
2.2. U mag het KIA-profiel slechts gebruiken als u de wettelijke leeftijd hebt bereikt.
2.3. Indien uw apparaat of apparaten niet zijn uitgerust met de nodige technische functies of
niet voldoen aan de vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn wij niet verplicht om
u het KIA-profiel te verstrekken.
2.4. Voor het gebruik van het KIA-profiel kunnen internettoegang of andere
telecommunicatiediensten nodig zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van
toepassing op de telecommunicatiediensten die vereist kunnen zijn voor gebruik van het
KIA-profiel. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (met inbegrip
van de kosten) met de leverancier van uw telecommunicatiediensten.
3.

KIA-profiel

3.1. U mag de diensten alleen gebruiken met uw KIA-profiel. Een KIA-profiel is een uniek,
persoonlijk en niet-overdraagbaar account op grond waarvan KIA u toegang verleent tot
bepaalde diensten.
3.2. Het gebruik van het KIA-profiel is gratis.
3.3. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, kan het zijn dat u uw KIA-profiel moet
koppelen/verbinden met een of meer KIA-voertuigen. Dit is uitgewerkt in de toepasselijke
Bijzondere Gebruiksvoorwaarden.
3.4. De informatie die u verstrekt voor het aanmaken van een KIA-profiel moet correct zijn.
De gegevens die in verband met het KIA-profiel worden verzameld, omvatten: uw naam,
uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, het wachtwoord, het feit dat u
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deze Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd, uw PIN verificatie, uw auto ID en
activeringscode.
3.5. Het KIA-profiel wordt aangemaakt voor gebruik in overeenstemming met deze
Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen u bereiken, indien nodig, via het e-mailadres dat u
hebt opgegeven bij de registratie van uw KIA-profiel in het kader van uw KIA-profiel.
4.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

4.1. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of functionaliteiten van het KIA-profiel van tijd tot
tijd redelijkerwijs wijzigen. Wijzigingen zullen per e-mail of in een andere vorm van
kennisgeving worden medegedeeld aan u. Indien u niet binnen 4 weken na ontvangst
van de kennisgeving schriftelijk (bijv. per e-mail, fax) bezwaar maakt tegen deze
wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen. Wij zullen u
uitdrukkelijk informeren over het recht om te weigeren en de gevolgen van stilzwijgen.
5.

Beperkingen van gebruik

5.1. U mag het KIA-profiel niet gebruiken in strijd met de bepalingen van deze
Gebruiksvoorwaarden.
5.2. Bovendien mag u het KIA-profiel niet gebruiken op een manier die in strijd is met de
toepasselijke wetten of voorschriften, zoals intellectuele eigendomsrechten of
verkeersregels. Een gebruik dat een bedreiging vormt voor de beveiliging van het KIAprofiel, alsmede een gebruik dat de technische infrastructuur van KIA of een derde partij
of het gebruik van het KIA-profiel door andere klanten in gevaar kan brengen of kan
belemmeren, is eveneens verboden. Bovendien mag u het KIA-profiel niet beschadigen,
uitschakelen of op andere wijze verstoren of virussen, "wormen", malware, spyware,
"trojans", of een andere schadelijke code of programma dat de werking van het KIAprofiel in gevaar kan brengen aan het KIA-profiel toevoegen.
5.3. Voor het KIA-profiel is een wachtwoord vereist. U moet een wachtwoord kiezen dat
voldoende veilig is voor derden. We kunnen regels stellen over wat geldt als een
voldoende veilig wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw
wachtwoord en het niet doorgeven ervan aan derden. Indien u vermoedt dat een derde
partij ongeautoriseerde toegang heeft gekregen tot uw wachtwoord, dan dient u
onmiddellijk het wachtwoord te wijzigen. Indien u vermoedt dat een derde partij
ongeautoriseerd toegang heeft gekregen tot de diensten van KIA met uw KIA-profiel,
neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice (zie paragraaf 1.2).
6.

Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle content van het KIA-profiel is eigendom van KIA, haar directe of indirecte
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (hierna tezamen te noemen: de
"KIA-groep") of derden en is beschermd door het toepasselijke auteursrecht, waarbij
alle rechten zijn voorbehouden. Alle rechten met betrekking tot het KIA-profiel, de
achterliggende software, de content en de inrichting daarvan behoren toe aan de KIAgroep en haar licentiegevers. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het
U niet toegestaan het KIA-profiel op enigerlei wijze te verkopen, te distribueren, te
publiceren, uit te zenden, te doen circuleren of te exploiteren. Zonder onze voorafgaande
toestemming is het U niet toegestaan het KIA-profiel geheel of gedeeltelijk te
reproduceren, (al dan niet elektronisch) door te geven, aan te passen, te tonen, door te
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leveren, in licentie te geven, via een link te verstrekken of anderszins te gebruiken voor
openbare of commerciële doeleinden.
6.2. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt de verlening van een licentie of recht in tot
gebruik van afbeeldingen, merken, het KIA teken of logo, welke allen eigendom zijn van
de KIA-groep. De KIA-groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar
eigendomsrechtelijk beschermde informatie of materialen in verband met het KIA-profiel
en zal die rechten ten volste handhaven voor zover dat mogelijk is op grond van het
toepasselijke auteurs- en merkenrecht.
7.

Gebruikerscontent
KIA maakt geen aanspraak op de eigendom van de content die u beschikbaar stelt via
het KIA-profiel en niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt uw rechten om dergelijke
inhoud te gebruiken.

8.

Aansprakelijkheid

8.1. KIA's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte
nalatigheid wordt, ongeacht de rechtsgrond, als volgt beperkt:
a)

KIA is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die gebruikelijk is
voor dit type van een overeenkomst als gevolg van een schending van wezenlijke
contractuele verplichtingen;

b)

KIA is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van een andere
toepasselijke zorgplicht.

8.2. Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op een
dwingendrechtelijke aansprakelijkheid in het bijzonder voor opzettelijk wangedrag,
aansprakelijkheid
krachtens
de
Duitse
Wet
Productaansprakelijkheid
(Produkthaftungsgesetz) en aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakt persoonlijk
letsel. Bovendien, zijn dergelijke beperkingen van aansprakelijkheid niet van toepassing
indien en voor zover KIA een specifiek garantie heeft gegeven.
8.3. De paragrafen 8.1 en 8.2 zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid
van KIA voor verspilde uitgaven.
8.4. U bent verplicht redelijke inspanningen te leveren om schade te voorkomen en tot een
minimum te beperken.
9.

Gegevensbescherming
Voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken
in verband met het KIA-profiel verwijzen wij naar onze Privacyverklaring - KIA-profiel.
Specifieke informatie over de verwerking van gegevens in verband met andere diensten
dan het KIA-profiel is te vinden in de Privacyverklaringen van de betreffende dienst.

10.

Looptijd

10.1. U kunt het KIA-profiel gebruiken vanaf de dag dat u zich voor het KIA-profiel heeft
geregistreerd.
10.2. U kunt op ieder moment stoppen met het gebruik van het KIA-profiel. In dat geval zijn
deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing.
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10.3. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van het KIA-profiel, permanent of
tijdelijk, te blokkeren en/of in te trekken in geval van materiële schending van deze
Gebruiksvoorwaarden en, in geval van materiële schendingen van deze
Gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst te beëindigen.
11.

Overig

11.1. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen partijen met
betrekking tot het onderwerp van het gebruik van het KIA-profiel en treedt in de plaats
van alle voorgaande, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten tussen partijen met
betrekking tot het onderwerp hiervan.
11.2. Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden van de gebruiker zijn uitsluitend van
toepassing op het gebruik van het KIA-profiel indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door
ons zijn aanvaard.
11.3. Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk overdragen aan een andere dienstverlener door middel van kennisgeving
met inachtneming van een kennisgevingstermijn van zes weken aan de gebruiker. In dat
geval heeft de gebruiker echter het recht de overeenkomst te beëindigen binnen één
maand na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving met ingang van het moment van
de beoogde overdracht van de overeenkomst aan de onderneming die in de plaats van
KIA treedt in de overeenkomst. Wij zullen de gebruiker in die schriftelijke kennisgeving
uitdrukkelijk op de hoogte stellen van zijn recht tot beëindiging.
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