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Bun venit la OnStar! OnStar Europe Ltd. („OnStar") vă oferă suport, informații despre
vehicul şi conectivitate în maşina dvs., inclusiv:


Răspuns Automat în Caz de Accident



Buton pentru Servicii Apel de Urgenţă (SOS)



Wi-Fi HotSpot cu conexiune 4G LTE (acces furnizat de un operator terţ şi sub
rezerva disponibilităţii la nivel local şi a unui abonament la trafic de date)



Conectare la Sistemul de Asistenta Rutieră



Diagnoza Vehiculului



Notificări Mentenanţă Dealer



Aplicaţii Smartphone



Notificare de Alertă Furt



Asistenţă Vehicul Furat

(colectiv, „Serviciile OnStar").

Citiţi cu atenţie prezentele Condiţii de Utilizare. Acestea guvernează achiziţionarea şi
utilizarea de către dvs. a Serviciilor OnStar. Pentru mai multe informaţii despre
modalitatea
de
funcţionare
a
Serviciilor
OnStar,
accesaţi
linkul:
http://www.opel.ro/onstar/onstar.html sau consultaţi Manualul de Utilizare.
OnStar Europe Ltd. este o filială a General Motors Holdings LLC („GM”), 300 Renaissance
Drive, Detroit, Michigan 48243 SUA. Partajăm informaţii cu GM şi filialele şi afiliaţii
acesteia, inclusiv, dar fără limitare, cu General Motors UK Limited („Vauxhall"), Adam
Opel AG („Opel”) şi OnStar LLC (colectiv, „Grupul de societăţi GM”).
1. RELAŢIA DVS. CU ONSTAR


OnStar vă oferă o gamă variată de servicii integrate pentru automobil. Serviciile
OnStar cuprind o serie de servicii, unele dintre acestea putând fi oferite de
societăţi din afara Grupul de societăţi GM.



Dacă accesaţi sau utilizaţi produse sau servicii terţe, condiţiile de utilizare asociate
respectivelor produse sau servicii terţe vor fi de asemenea aplicabile, iar OnStar
nu va fi ţinută răspunzătoare pentru accesarea şi utilizarea de către dvs. a
acestora.



Serviciile de urgenţă vă sunt oferite de serviciile publice de urgenţă relevante (e.g.
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pompieri, ambulanţă, poliţie etc.). OnStar depune toate eforturile pentru a se
asigura că sunteţi conectat la serviciile de urgenţă în cazul apariţiei unei situaţii de
urgenţă.


Serviciile OnStar pot include, sub rezerva disponibilităţii la nivel local, accesul la o
funcţionalitate Wi-Fi HotSpot. Trebuie să menţineţi active Serviciile OnStar pentru
a primi serviciile Wi-Fi HotSpot. Dacă achiziţionaţi servicii Wi-Fi, aceste servicii nu
sunt prestate de OnStar. În schimb, OnStar colaborează cu operatori de reţele
mobile din ţara dvs. care oferă astfel de servicii.



Deşi OnStar îşi extinde în permanenţă aria de acoperire a serviciilor, există unele
ţări în care este posibil ca unele din Serviciile OnStar să nu fie disponibile. Pentru
mai multe detalii cu privire la aria de acoperire a Serviciilor OnStar, accesaţi linkul:
http://www.opel.ro/onstar/onstar.html.



Unele Servicii OnStar sunt limitate de aspecte independente de voinţa OnStar, pot
să nu fie disponibile în unele ţări sau locaţii şi se pot modifica periodic.



Trebuie să ne anunţaţi atunci când vindeţi sau transferaţi vehiculul dvs., astfel
încât să avem posibilitatea de a întrerupe Serviciile OnStar pentru
respectivul vehicul şi astfel de a nu vă mai factura pentru acele servicii.

2. SUPORT
Dacă sunteţi implicat într-un accident sau în altă situaţie de urgenţă, un consultant calificat
vă poate ajuta să primiţi asistenţă. Pentru mai multe detalii, accesaţi linkul:
http://www.opel.ro/onstar/onstar.html.
Aveţi responsabilitatea de a vă exercita puterea de apreciere şi de a respecta toate
regulile de circulaţie şi siguranţă. Vehiculul dvs., orice dispozitive conectate şi Serviciile
OnStar în sine pot fi accesate şi utilizate doar atunci când le puteţi opera în condiţii de
siguranţă. Aceasta include, într-un caz de urgenţă, decizia de a rămâne în maşină.
OnStar are mare grijă să asigure disponibilitatea Serviciilor OnStar. Cu toate acestea,
OnStar nu poate garanta că Serviciile OnStar vor fi disponibile întotdeauna. A se vedea
Limitările Serviciilor de mai jos.
OnStar va urmări să presteze Serviciile OnStar cu competenţa şi diligenţa rezonabile. În
caz contrar, Serviciile OnStar sunt furnizate aşa cum sunt.
3. CONFIDENŢIALITATE
OnStar tratează cu seriozitatea confidenţialitatea informaţiilor dvs. Citiţi Declaraţia de
Confidenţialitate pentru a afla cum utilizăm datele dvs. personale pentru a oferi Serviciile
OnStar.
Pentru prestarea unora din Serviciile OnStar, sistemele noastre vor colecta şi utiliza
datele privind localizarea vehiculul dvs., cu acordul dvs. prealabil. Dacă aţi fost de acord
cu colectarea datelor privind localizarea vehiculul dvs., dar nu mai doriţi ca datele privind
localizarea vehiculul dvs. să fie utilizate pentru Serviciile OnStar, puteţi opri această
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funcţie apăsând Butonul Confidenţialitate. Dacă faceţi acest lucru, unele Servicii nu vor
mai fi disponibile. Consultaţi Manualul de Utilizare pentru mai multe detalii.
Important: În caz de urgenţă, sistemele noastre vor colecta şi transmite automat
localizarea vehiculului dvs. serviciului public de asistenţă în caz de urgenţă (112 sau 999),
dacă vă abonaţi la Serviciile OnStar, chiar dacă funcţia de colectare a datelor privind
localizarea este oprită. Nu vă abonaţi la Serviciile OnStar dacă nu doriţi ca datele privind
localizarea dvs. sa fie colectate şi transmise astfel.
Urgenţă înseamnă:


aţi apăsat butonul SOS sau butonul Servicii şi aţi confirmat o urgenţă
consultantului OnStar; sau



aţi apăsat butonul SOS şi nu aţi răspuns nimic consultantului OnStar; sau



vehiculul a detectat un eveniment de tip Răspuns Automat în Caz de Accident.

Important: În caz de urgenţă, apelul dvs. către consultantul OnStar va fi înregistrat. Prin
prezenta vă daţi acordul cu privire la aceste înregistrări. Nu vă abonaţi la serviciile OnStar
dacă nu doriţi ca apelurile dvs. să fie înregistrate în situaţii de urgenţă.

4. LIMITĂRILE SERVICIILOR
4.1 Arie de acoperire. Serviciile OnStar sunt oferite în mai multe ţări din Europa. Accesaţi
linkul: http://www.opel.ro/onstar/onstar.html pentru lista actuală a ţărilor în care sunt
disponibile Serviciile OnStar. Dacă veţi călători în alte ţări, este posibil ca Serviciile OnStar
să fie limitate sau indisponibile. Pentru situaţii de urgenţă apărute în alte ţări, consultanţii
noştri vor încerca să vă ajute, dar se poate ca unele Servicii OnStar să nu fie disponibile în
acele ţări. De exemplu, este posibil ca OnStar să nu aibă raporturi cu prestatorii de servicii
publice de urgenţă din ţările respective.
4.2 Reţea mobilă. Serviciile OnStar funcţionează cu ajutorul reţelelor de comunicaţii
wireless şi sistemelor de localizare prin satelit. Aceste reţele şi sisteme sunt operate de
terţi. OnStar nu poate garanta că acestea vor fi disponibile în toate locaţiile şi tot timpul. În
special, funcţionarea serviciilor poate fi întreruptă în zone îndepărtate şi în spaţii închise.
De asemenea, aceste reţele şi sisteme se supun modificării şi dezvoltării tehnologice.
Este posibil ca sistemul instalat pe vehiculul dvs. să nu fie sau să nu rămână întotdeauna
compatibil cu reţele şi sisteme terţe.
4.3 Sistemul electric pentru automobilul dvs. Vehiculul dvs. trebuie să fie prevăzut cu un
sistem electric funcţional (inclusiv puterea corespunzătoare a bateriei) pentru ca Serviciile
OnStar să funcţioneze. Pentru a conserva durata de viaţă a bateriei, unele Servicii OnStar
şi funcţionalităţi vor deveni temporar indisponibile dacă nu porniţi motorul vehiculului dvs.
timp de 10 zile consecutive. Disponibilitatea acestor Servicii OnStar şi funcţii va fi
restabilită automat cu următoarea ocazie când porniţi motorul vehiculului dvs. Consultaţi
Manualul de Utilizare pentru mai multe detalii.
4.4 Indisponibilitate pe durata mentenanţei. Este posibil ca, periodic, să fie necesară
suspendarea sau limitarea accesului la sau utilizării de către dvs. a Serviciilor OnStar în
vederea remedierii problemelor de sistem, problemelor contului dvs. sau a altor probleme

3

care pot afecta îndeplinirea, beneficierea de sau securitatea Serviciilor OnStar.
4.5 Date privind destinaţia. Datele care indică o destinaţie în sistemul de navigaţie se
bazează pe cele mai actuale hărţi disponibile, dar, în ciuda acestui fapt, informaţiile pot să
fie inexacte sau incomplete. De exemplu, este posibil ca datele despre traseu să nu
includă informaţii despre drumuri cu sens unic, restricţii de întoarcere, proiecte de
construcţii, drumuri sezoniere sau drumuri noi. Este posibil ca traseul sugerat să
folosească un drum care este închis pentru lucrări de construcție sau un viraj care este
interzis prin semnele de circulaţie din intersecţie. Traseele sugerate nu ţin cont dacă
zonele traversate sunt rezidenţiale, comerciale sau mixte şi nu iau în calcul condiţiile de
trafic sau disponibilitatea bunurilor şi serviciilor private sau publice. Vă recomandăm să
examinaţi cu atenţie situaţia existentă la nivel local atunci când folosiţi serviciile de
navigaţie.
4.6 Datele pentru diagnoză. Datele pentru diagnoza vehiculului pe care le furnizăm se
limitează la informaţii specifice care pot fi obţinute de la distanţă cu privire la vehicul, în
prezent viaţa uleiului, presiunea în pneuri, kilometrajul, nivelul carburantului şi informaţii
despre airbag, controlul stabilităţii, motor şi transmisie, emisii şi ABS.
Important: Datele pentru diagnoză sunt limitate şi vor fi utilizate pe lângă efectuarea
verificărilor manuale ale vehiculul dvs. şi nu ca un substitut al acesteia. Nu garantăm
detectarea tuturor neregulilor vehiculului şi este responsabilitatea dvs. să monitorizaţi şi
să întreţineţi automobilul dvs. în conformitate cu legile şi regulamentele aplicabile.
4.7 Altele. Serviciile OnStar pot fi perturbate dacă vehiculul dvs. nu este în stare bună de
funcţionare, a fost avariat sau modificat sau pot fi perturbate de impedimente precum
dealuri, clădiri înalte, tunele, condiţii meteo, avarierea părţilor importante ale vehiculului
dvs. în urma unui accident, defectarea, congestionarea sau blocarea reţelelor wireless
sau electrice.
Important: Societatea noastră şi operatorii de sistem nu garantează disponibilitatea
neîntreruptă a Serviciilor OnStar.
5. PLĂŢI
5.1 Perioada de probă gratuită. În cazul în care sunteţi eligibil pentru o utilizare de
probă gratuită, nu veţi începe efectuarea plăţilor pentru Serviciile OnStar decât
după expirarea perioadei de probă gratuite.
5.2 Tariful de abonament. După expirarea perioadei de probă gratuite, abonarea la
Serviciile OnStar se va supune plăţii unui abonament lunar (care include TVA) indicate în
pagina de comandă la acceptarea de către dvs. a prezentelor Condiţii de Utilizare. La
înscriere trebuie să indicaţi o metodă de plată (în prezent sunt acceptate cardul de credit,
PayPal şi transferul bancar SEPA; pot deveni disponibile şi alte metode de plată). Tariful
de abonament va fi perceput lunar, în avans, prin metoda de plată prevăzută.
5.3 Neplata. În cazul în care nu primim plata, putem suspenda prestarea Serviciilor
OnStar până la plata sumelor restante. Nu vom suspenda prestarea Serviciilor OnStar în
cazul în care contestaţi o factură.
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6. VEHICULELE DINTR-UN PARC AUTO
6.1 Prezentele Condiţii de Utilizare se aplică de asemenea dacă sunteţi proprietarul,
administratorul sau utilizatorul unui parc auto care utilizează oricare din Serviciile OnStar.
Dacă deţineţi un vehicul din parcul auto, este posibil ca termeni şi condiţii suplimentare să
fie aplicabile serviciilor prestate pentru parcul dvs. auto. Dacă respectivii termeni şi condiţii
suplimentare sunt în contradicţie cu prezentele Condiţii de Utilizare, vor prevala termenii şi
condiţiile suplimentare pentru serviciile prestate pentru parcul auto.
Important: Dvs. (în calitate de deţinător al parcului auto, administrator sau utilizator al
unui vehicul, care permite altor persoane să conducă respectivul vehicul) sunteţi
răspunzător să informaţi şoferii vehiculelor din parcul auto cu privire la faptul că Serviciile
OnStar sunt active şi să obţineţi orice acorduri legale necesare din partea respectivilor
şoferi, care pot fi necesare conform legislaţiei din ţara dvs.
6.2 În cazul în care conduceţi un vehicul din parcul auto, societatea operatoare a parcului
auto vă poate permite să comandaţi servicii suplimentare care nu fac parte din serviciile
prestate societăţii operatoare a parcului auto, şi aveţi de asemenea posibilitatea de a
achiziţiona servicii pentru uzul dvs. personal. Respectivele servicii se vor supune de
asemenea prezentelor Condiţii de Utilizare şi, după caz, termenul „Servicii OnStar” din
prezentele Condiţii de Utilizare va fi interpretat ca incluzând respectivele servicii.
Societatea operatoare a parcului auto poate de asemenea să limiteze tipurile de servicii
care vă sunt disponibile. Serviciile prestate unui parc auto pot fi guvernate de termeni şi
condiţii suplimentare şi de alte declaraţii de confidenţialitate decât cele aplicabile
vehiculelor care nu fac parte din parcul auto. Mai exact, este posibil ca societatea
operatoare a parcului auto să fi solicitat colectarea de date suplimentare sau practici de
prelucrare diferite de cele asociate anumitor servicii. Trebuie să vă consultaţi cu
societatea operatoare a parcului auto dacă aveţi întrebări referitoare la orice cerinţe,
limitări sau practici cu privire la date care se pot aplica utilizării de către dvs. a vehiculului
din parcul auto sau serviciilor asociate vehiculului din parcul auto.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII
OnStar nu garantează că Serviciile OnStar vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori. Orice
răspundere a OnStar pentru orice fel de daune sau risipă de cheltuieli cauzate va fi
limitată, indiferent de baza legală a acesteia, în măsura permisă de legea aplicabilă, la
suma daunelor previzibile tipice pentru acest tip de contract cauzate de o încălcare a
obligaţiilor contractuale.
Nicio limitare a răspunderii cuprinsă în prezenta secţiune sau în altă secţiune din
prezentele Condiţii de Utilizare nu se va aplica în cazul oricărei răspunderi pentru
încălcarea condiţiilor legale implicite sau oricărei răspunderi care nu poate fi limitată în
baza legii aplicabile, în special răspunderea pentru vătămare corporală sau deces
cauzate prin neglijenţă, fraudă sau faptă comisă cu intenţie. Confirmaţi că beneficiile pe
care le obţineţi din prezentele Condiţii de Utilizare şi din Serviciile OnStar sunt, în parte, în
schimbul limitărilor răspunderii prevăzute în prezentele Condiţii de Utilizare.
Aveţi obligaţia de a lua toate măsurile rezonabile pentru a diminua, evita şi reduce
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daunele.
Important: Aveţi responsabilitatea de a întreprinde toate demersurile rezonabile în
vederea protejării codurilor de acces la contul dvs. (precum parolă, PIN şi răspunsurile la
întrebările de siguranţă). Păstraţi aceste coduri într-un loc sigur şi nu le comunicaţi
nimănui.
8. DESPĂGUBIRE
Sub rezerva legislaţiei locale, veţi exonera de răspundere şi despăgubi OnStar, filialele,
afiliaţii, licenţiatorii şi subcontractorii, precum şi salariaţii, directorii, administratorii şi
agenţii acestora (colectiv, „Persoanele OnStar”) în legătură cu oricare şi toate obligaţiile,
pierderile, daunele, pretenţiile, penalizările, dobânzile, taxele suplimentare, cererile şi
cheltuielile, inclusiv onorariile avocaţiale şi cheltuielile de judecată rezonabile de orice fel
sau de orice natură care decurg din sau pe seama sau care rezultă din orice pretenţie sau
cerere a unei terţe părţi sau cerere făcută către sau împotriva oricărei/oricăror Persoane
OnStar în legătură cu: (i) încălcarea de către dvs. a prezentelor Condiţii de Utilizare sau a
legilor aplicabile; sau (ii) inexactitatea sau falsitatea oricărei declaraţii sau garanţii date de
dvs. în legătură cu Serviciile OnStar sau în baza prezentelor Condiţii de Utilizare. Această
obligaţie de despăgubire nu se va aplica dacă nu poate fi reținută vinovăția dvs. pentru
respectivele fapte şi dacă nu sunteţi responsabil într-o altă manieră pentru obligaţiile,
pierderile, daunele, pretenţiile, penalizările, dobânzile, taxele suplimentare, cererile şi
cheltuielile.
Important: Aveţi responsabilitatea de a menţine actualizate informaţiile furnizate către
OnStar. Ne veţi notifica prompt în cazul oricărei schimbări a proprietarului vehiculului sau
a informaţiilor dvs. de contact sau de plată.

9. DURATĂ ŞI ÎNCETARE
9.1 Începere. Durata prezentelor Condiţii de Utilizare va începe la data acceptării de
către dvs. a prezentelor Condiţii de Utilizare şi va continua până în momentul
încetării la inițiativa dvs. sau a OnStar.
9.2 Durată. Abonamentul dvs. va fi reînnoit automat în fiecare lună până la denunțarea
acestuia de către dvs. Puteţi denunța Serviciile OnStar şi contractul dvs. cu OnStar în
orice moment printr-un apel la numărul nostru din ţara dvs. sau apăsând butonul Servicii
din vehiculul dvs. şi informând consultantul cu privire la faptul că doriţi încetarea Serviciilor
OnStar. Aveţi obligaţia de a ne anunţa în cazul în care vindeţi sau transferaţi
vehiculul dvs., pentru a înceta prestarea Serviciilor OnStar pentru vehiculul
respectiv şi a nu vă mai factura pentru serviciile respective. Numerele de telefon
locale:
Număr gratuit:

800400766

Număr cu plată:

0373788120

9.3 Reactivarea Serviciilor OnStar. Dacă renunțați la Serviciile OnStar şi ulterior doriţi să
reactivaţi Serviciile OnStar, este posibil să vi se solicite plata unor taxe de reactivare.
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Puteţi de asemenea să ne apelaţi sau să apăsaţi butonul Servicii din vehiculul dvs. în orice
moment pentru a primi instrucţiuni cu privire la modalitatea de dezactivare a sistemelor
OnStar din vehiculul dvs.
9.4 În cazul în care OnStar decide denunțarea prezentelor Condiţii de Utilizare în orice
moment, vă vom notifica cu 30 (treizeci) de zile înainte de data rezilierii. Cu toate acestea,
prezentele Condiţii de Utilizare pot fi reziliate în orice moment fie de către noi, fie de către
dvs., fără a fi necesară o perioadă de preaviz dacă cealaltă parte încalcă orice obligație
importantă prevăzută în prezentele Condiţii de Utilizare, inclusiv în special prin implicarea
în, încurajarea sau participarea la orice comportament fraudulos sau ilegal în legătură cu
oricare din Serviciile OnStar sau prin neplata la scadență a tarifelor.
9.5 Toate prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare, care, prin natura lor, continuă să fie
valabile şi după expirarea sau încetarea prezentelor Condiţii de Utilizare, vor continua să
fie valabile şi după expirarea sau încetarea prezentelor Condiţii de Utilizare.
10. UTILIZAREA ILEGALĂ
Serviciile OnStar vor fi utilizate doar în mod legal. Prin acceptarea prezentelor Condiţii de
Utilizare, sunteţi de acord:


să respectaţi pe deplin prezentele Condiţii de Utilizare;



să ne furnizaţi informaţii de contact şi de plată corecte şi exacte;



să notificaţi prompt OnStar cu privire la orice modificări ale datelor dvs. de contact
sau de plată;



să accesaţi Serviciile OnStar doar prin contul dvs.;



să nu utilizaţi Serviciile OnStar în niciun scop ilegal sau pentru a hărţui vreo
persoană;



să fiţi responsabil pentru toate costurile şi cheltuielile dvs., inclusiv taxe, suportate
în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor OnStar şi orice activităţi
întreprinse de dvs. în legătură cu Serviciile OnStar sau cu prezentele Condiţii de
Utilizare în orice fel;



să nu modificaţi sau să încercaţi să încălcaţi orice măsuri de securitate ale
Serviciilor OnStar;



să nu îndepărtaţi, modificaţi sau ascundeţi orice menţiuni referitoare la dreptul de
autor, mărci sau alte menţiuni privind proprietatea.

11. ACTUALIZĂRI ALE SOFTURILOR
11.1 Actualizări ale softurilor. Serviciile OnStar implică softuri pe care OnStar sau
producătorul vehiculului dvs. vi le pune la dispoziţie („Softurile”). Softurile vă sunt
licenţiate, nu vândute, şi este posibil ca, periodic, să necesite actualizări sau modificări.
Sunteţi de acord că fie OnStar, fie producătorul vehiculului dvs. poate transmite către
vehiculul dvs. actualizări sau modificări ale Softurilor, în cazul în care sunt necesare, fără
nicio/niciun notificare sau acord suplimentară/suplimentar (cu menţiunea că OnStar, în
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cazul în care este posibil, vă va notifica în prealabil în legătură cu orice actualizări sau
modificări ale Softurilor care pot modifica funcţionalitatea de conducere a vehiculului sau
pot afecta sau şterge datele stocate în vehiculul dvs.). De exemplu (şi fără limitare),
aceste actualizări sau modificări pot îmbunătăţi siguranţa sau securitatea sau pot menţine
funcţionarea corespunzătoare a vehiculului dvs. Aceste actualizări sau modificări ale
Softurilor pot afecta sau şterge date stocate în vehiculul dvs. (precum destinaţii salvate în
sistemul de navigaţie sau posturi de radio prestabilite). Nu suntem responsabili pentru
datele afectate sau şterse în urma actualizării sau modificării Softurilor şi trebuie să va
asiguraţi întotdeauna că aţi efectuat backup-ul datelor dvs. Orice actualizări sau alte
modificări pe care le putem aduce Softurilor vor fi guvernate de prezentele Condiţii de
Utilizare.
11.2 Eliminare. Cu excepţia cazului în care prezentele Condiţii de Utilizare prevăd altfel,
putem elimina sau întrerupe funcţionarea anumitor părţi ale Softurilor fără o notificare
prealabilă. De exemplu, această situaţie poate apărea în urma eforturilor noastre de a
perfecţiona sau îmbunătăţi Serviciile OnStar, de a remedia scăderea performanţei sau
pentru a implementa modificările cerinţelor de reglementare. În cazul în care observaţi
orice probleme în ceea ce priveşte funcţionarea Serviciilor OnStar în urma unei actualizări
a Softurilor, vă rugăm să contactaţi OnStar.

12. GENERAL
12.1 Cesiune. Nu puteţi cesiona prezentele Condiţii de Utilizare (sau orice parte a
acestora) fără acordul scris al OnStar şi orice încercare de a cesiona fără acordul scris al
OnStar va fi nulă. OnStar poate cesiona prezentele Condiţii de Utilizare.
12.2 Nulitate parţială. În cazul în care orice termen sau prevedere al/a prezentelor Condiţii
de Utilizare sau al/a oricărui document inclus în prezentele Condiţii de Utilizare prin
referire la acesta este considerat/considerată de către o instanţă competentă ca fiind
contrar/contrară legii, respectivul termen va fi eliminat din prezentele Condiţii de Utilizare,
iar restul prevederilor prezentelor Condiţii de Utilizare sau aplicarea respectivei prevederi
altor persoane sau circumstanţe decât celor faţă de care aceasta este invaladă sau
inaplicabilă nu va fi afectată de nulitatea acesteia. Fiecare prevedere a prezentelor
Condiţii de Utilizare va fi valabilă şi aplicabilă în măsura permisă de lege şi dacă nu este
interzisă prin lege.
12.3 Renunţare. Nu se renunţă la niciun acord şi nu se admite nicio încălcare decât dacă
respectiva renunţare sau respectivul acord este făcută/făcut în scris şi semnată/ semnat
de către partea despre care se pretinde că a renunţat sau şi-a dat acordul. Niciun acord
din partea oricăreia dintre părţi cu privire la o încălcare şi nicio renunţare la o încălcare de
către cealaltă parte, în mod expres sau implicit, nu va constitui acordul cu privire la,
renunţarea la, sau admiterea oricărei alte încălcări sau a oricărei încălcări ulterioare.
12.4 Raporturi. Nicio prevedere a prezentelor Condiţii de Utilizare nu va fi interpretată ca
stabilind între dvs. şi OnStar un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip
mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părţi nu va avea niciun/nicio
drept, putere sau autoritate, expres/expresă sau implicit/ implicită, să o angajeze pe
cealaltă.
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12.5 Trimiteri şi titluri. În prezentele Condiţii de Utilizare, titlurile articolelor şi secţiunilor au
doar rol orientativ și pentru ușurință şi nu vor fi luate în considerare în interpretarea
prezentelor Condiţii de Utilizare. Exemplele incluse în prezentele Condiţii de Utilizare,
care pot fi precedate de cuvintele „inclusiv”, „de exemplu”, „cum ar fi” sau alte cuvinte
similare, au scop exclusiv ilustrativ şi nu sunt limitative.
12.6 Proprietate intelectuală. În măsura permisă de lege, Serviciile OnStar şi Softurile
sunt protejate în baza legilor internaționale privind dreptul de autor şi prin alte modalităţi
de protejare a proprietăţii intelectuale, inclusiv drepturi de brevet şi de marcă. Nu veţi
putea copia, distribui, modifica, interpreta, difuza, afişa, transmite, reutiliza, retransmite,
utiliza, decompila sau descompune prin inginerie inversă (cu excepţia cazurilor prevăzute
în mod expres în prezentele Condiţii de Utilizare) sau invoca orice drept cu privire la orice
aspect al Serviciilor OnStar sau al Softurilor, inclusiv conţinutul, textul, imaginile,
materialele audio şi video fără permisiunea prealabilă expresă în scris a OnStar.
12.7 Alți utilizatori. Prezentele Condiţii de Utilizare se aplică tuturor utilizatorilor vehiculului
dvs. Sunteţi răspunzător pentru toate activităţile utilizatorilor vehiculului dvs., inclusiv
pentru orice accesare sau utilizare a Serviciilor.
12.8 Servicii ale terţelor părţi. În cazul în care utilizaţi servicii prestate de terţe părţi,
confirmaţi că termenii privind prestarea serviciilor, furnizaţi de respectiva terţă parte,
constituie un contract angajant doar între dvs. şi respectiva terţă parte, şi nu între dvs. şi
noi, şi că noi acţionăm exclusiv ca intermediar între dvs. şi respectiva terţă parte. Nu vom
fi responsabili în legătură cu utilizarea de către dvs. a serviciilor prestate de terţe părţi.
12.9 Legea aplicabilă. Prezentele Condiţii de Utilizare şi toate disputele în legătură cu
acestea, care nu sunt de natură contractuală, vor fi guvernate de legislaţia din România.
12.10 Integralitatea contractului. Prezentele Condiţii de Utilizare cuprind toate condiţiile
agreate de părţi cu privire la Serviciile OnStar şi înlocuiesc orice acord, înţelegere sau
convenţie anterior/anterioară verbal/verbală sau scris/scrisă dintre dvs. şi OnStar. Părţile
confirmă că nu există şi că nu au fost invocate alte declaraţii, angajamente, înţelegeri,
promisiuni sau acorduri între părţi cu privire la Serviciile OnStar decât cele prevăzute în
prezentele Condiţii de Utilizare.
13. DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA EXPRESĂ A UNOR CLAUZE NEUZUALE
Prin acceptarea termenilor și condițiilor acestor Condiţii de Utilizare dvs. declarați în mod
expres că ați citit, înțeles și acceptat conținutul acestora, inclusiv dar fără a se limita la
prevederile: Clauzei 7 (Limitarea Răspunderii), Clauzei 9.2 (Durată), Clauzei 9.4 și
Clauzei 11 (Actualizări ale Softurilor).

Contact
Ne puteţi contacta la OnStar Europe Limited, Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road,
Luton, Regatul Unit, LU1 3YT, nr. de înregistrare la Companies House (Registrul
Societăților Comerciale) 8582207, cod TVA GB170 0812 43, tel.: +44 3305725 464,
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e-mail: europe@onstar.com.
Cu excepţia cazului în care ne comunicaţi orice modificare, notificările vă vor fi transmise
la datele de contact furnizate de dvs., iar respectivele notificări vor fi considerate primite
de către dvs. Ne puteţi contacta la numărul de telefon sau adresa de e-mail de mai sus, în
cazul în care doriţi, în orice moment, să vă modificaţi adresa de e-mail pentru primirea
notificărilor.
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