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Dobrodošli pri OnStar! OnStar Europe Ltd. (»OnStar«) vam nudi podporo, podatke o
vozilu in povezljivost v vašem avtomobilu, vključujoč:


Avtomatski odziv v primeru nesreče



SOS gumb



Wi-Fi točko s povezavo 4G LTE (dostop zagotavlja tretji operater in je odvisen od
lokalne razpoložljivosti ter naročnine za podatkovni paket)



Pomoč ob cesti



Diagnostiko vozila



Obvestila Opel partnerja o vzdrževanju



Aplikacije pametnega telefona



Obvestilo o alarmu



Pomoč pri odtujitvi vozila

(skupaj »Storitve OnStar«).

Prosimo, da pozorno preberete te Pogoje uporabe. Ti pogoji urejajo vaš nakup in uporabo
Storitev OnStar. Za več informacij o delovanju Storitev OnStar kliknite na naslednjo
povezavo: http://www.opel.si/onstar/onstar.html ali si oglejte navodila za uporabo.
OnStar Europe Ltd. je hčerinsko podjetje družbe General Motors Holdings LLC (»GM«),
300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 ZDA. Informacije posredujemo družbi
GM in njenim hčerinskim ter povezanim družbam, vključno z, med drugim, General Motors
UK Limited (»Vauxhall«), Adam Opel AG (»Opel«) in OnStar LLC (skupaj »Skupina družb
GM«).
1. VAŠE RAZMERJE Z ONSTAR


OnStar vam z veseljem zagotavlja širok nabor storitev v vozilu. Storitve OnStar
zajemajo niz storitev, od katerih lahko nekatere zagotavljajo družbe, ki niso del
Skupine družb GM.



Če dostopate do ali uporabljate kakršnekoli proizvode ali storitve tretjih oseb, bodo
veljali tudi pogoji, povezani s proizvodi ali storitvami teh tretjih oseb, in OnStar ne
bo odgovoren za vaš dostop ali uporabo.



Nujne storitve vam zagotavljajo pristojne javne reševalne službe (npr. gasilci,
reševalci, policija itd.). OnStar si močno prizadeva zagotoviti, da boste v primeru

nesreče povezani z reševalnimi službami.


Storitve OnStar lahko, odvisno od lokalne razpoložljivosti, vključujejo funkcijo
dostopa do Wi-Fi točke. Storitve OnStar morajo biti aktivirane, da lahko koristite
Wi-Fi točko. Če kupite storitve Wi-Fi, vam teh storitev ne bo zagotavljal OnStar.
OnStar sodeluje z operaterji mobilnih omrežij v vaši državi, ki zagotavljajo te
storitve.



Čeprav OnStar ves čas širi območje, na katerem zagotavlja storitve, v nekaterih
državah določene Storitve OnStar morda niso na voljo. Nadaljnje podrobnosti o
območju zagotavljanja Storitev OnStar najdete na naslednji povezavi:
http://www.opel.si/onstar/onstar.html.



Določene Storitve OnStar so omejene z razlogi izven nadzora OnStar, morda niso
na voljo v določenih državah ali na določenih lokacijah in se lahko občasno
spremenijo.



Ko prodate ali prenesete vaše vozilo, nas morate o tem obvestiti, da lahko
prekinemo zagotavljanje Storitev OnStar za to vozilo in vam lahko
prenehamo zaračunavati te storitve.

2. PODPORA
Če ste udeleženi v nesreči ali drugem izrednem dogodku, vam usposobljen svetovalec
lahko pomaga poiskati pomoč. Za več informacij kliknite na naslednjo povezavo:
http://www.opel.si/onstar/onstar.html.
Še naprej ste odgovorni za svoja ravnanja in upoštevanje vseh prometnih in varnostnih
predpisov. Dostop do in uporaba vašega vozila, kakršnihkoli povezanih naprav in Storitev
OnStar sta dopustna le, če jih lahko varno upravljate. To v nujnem primeru vključuje
odločitev, ali naj ostanete v avtu.
OnStar si zelo prizadeva zagotoviti razpoložljivost Storitev OnStar. Vendar pa OnStar ne
more zagotoviti, da bodo Storitve OnStar vedno na voljo. Prosimo, da upoštevate spodaj
opisane Omejitve storitev.
OnStar si bo prizadeval zagotoviti Storitve OnStar z razumno usposobljenostjo in
skrbnostjo. Sicer pa se Storitve OnStar zagotavljajo take, kot so.

3. ZASEBNOST
OnStar jemlje vašo zasebnost resno. Za več informacij o tem, kako pri zagotavljanju
Storitev OnStar uporabljamo vaše osebne podatke, si preberite našo Izjavo o zasebnosti.
Da bi vam lahko zagotoviti nekatere Storitve OnStar, bodo naši sistemi, po vaši predhodni
privolitvi, zbirali in uporabljali lokacijo vašega vozila. Če ste privolili v zbiranje podatkov o
lokaciji vašega vozila, vendar ne želite, da se lokacija vašega vozila še naprej uporablja za
Storitve OnStar, lahko to funkcijo izključite s pritiskom na Zasebnostni gumb. To bo imelo
za posledico, da nekatere Storitve OnStar ne bodo na voljo. Za nadaljnje podrobnosti si
oglejte vaša navodila za uporabo.

Pomembno: Če ste naročeni na Storitve OnStar, bodo naši sistemi v nujnem primeru
samodejno pridobili lokacijo vašega vozila in jo posredovali javnim službam za nujno
pomoč (112 ali 999), tudi če je zbiranje podatkov o lokaciji izključeno. Ne sklenite
naročniškega razmerja za Storitve OnStar, če ne želite, da se vaša lokacija pridobi in
posreduje na tak način.
Nujni primer pomeni:


pritisnili ste SOS gumb ali gumb za storitve in svetovalcu OnStar potrdili, da gre za
nujni primer; ali



pritisnili ste SOS gumb ali gumb za storitve in niste odgovorili svetovalcu OnStar;
ali



vozilo je zaznalo dogodek, ki aktivira avtomatski odziv v primeru nesreče.

Pomembno: V nujnem primeru se bo pogovor med vami in svetovalcem OnStar snemal.
Strinjate se s takšnim snemanjem. Ne sklenite naročniškega razmerja za Storitve OnStar,
če ne želite, da se vaš klic v nujnih situacijah snema.

4. OMEJITVE STORITEV
4.1 Obseg. Storitve OnStar so zagotovljene v številnih evropskih državah. Kliknite na
naslednjo povezavo: http://www.opel.si/onstar/onstar.html za trenutni seznam držav, v
katerih so Storitve OnStar na voljo. Če potujete v druge države, so Storitve OnStar lahko
omejene oziroma niso na voljo. V nujnih primerih v drugih državah vam bodo naši
svetovalci skušali pomagati, vendar nekatere Storitve OnStar v teh državah morda niso na
voljo. Na primer OnStar morda ni povezan z javnimi ponudniki nujnih storitev v teh
državah.
4.2 Mobilno omrežje. Storitve OnStar temeljijo na brezžičnih komunikacijskih omrežjih in
satelitskih sistemih za določanje položaja. S temi omrežji in sistemi upravljajo tretje osebe.
OnStar ne more zagotoviti, da bodo na voljo na vseh lokacijah in vsak trenutek.
Zagotavljanje storitev je lahko moteno zlasti na oddaljenih ali z ovirami obdanih območjih.
Takšna omrežja in storitve so tudi predmet tehnoloških sprememb in razvoja. Sistem,
nameščen v vašem vozilu, morda ne bo vedno ali ne bo še naprej združljiv z omrežji in
sistemi tretjih oseb.
4.3 Električni sistem vašega vozila. Vaše vozilo mora imeti delujoč električni sistem
(vključno z ustrezno močjo akumulatorja), da lahko Storitve OnStar delujejo. Zaradi
ohranjanja avtonomije akumulatorja določene Storitve Onstar in funkcije začasno ne bodo
na voljo, če motorja vašega vozila ne boste zagnali 10 zaporednih dni. Te Storitve OnStar
bodo samodejno ponovno na voljo, ko boste naslednjič zagnali motor vašega vozila. Za
nadaljnje podrobnosti si oglejte navodila za uporabo.
4.4 Izpad zaradi vzdrževanja. Morda bomo občasno morali začasno prekiniti ali omejiti
vaš dostop do ali uporabo Storitev OnStar, da bomo lahko rešili probleme v sistemu,
težave z vašim računom ali druge težave, ki lahko vplivajo na učinkovitost, uživanje ali
varnost Storitev OnStar.
4.5 Podatki o cilju.

Podatki, ki opisujejo cilj navigacije, temeljijo na najnovejših

zemljevidnih, ki so nam voljo, vendar so podatki kljub temu lahko netočni ali nepopolni.
Na primer podatki o poti morda ne vključujejo podatkov o enosmernih cestah, omejitvah
zavijanja, gradbiščih, sezonskih ali novih cestah. Predlagana je lahko pot, ki poteka po
zapri cesti zaradi del, ali vključuje zavoj, ki je prepovedan z znaki na križišču. Predlagane
poti morda tudi ne upoštevajo, ali so območja na poti stanovanjska, poslovna ali mešana
ter ne upoštevajo prometnih razmer ali dostopnosti javnih ali zasebnih proizvodov in
storitev. Pri uporabi navigacijskih storitev pozorno upoštevajte lokalne razmere.
4.6 Diagnostični podatki. Diagnostični podatki o vozilu, ki jih zagotavljamo, so omejeni na
specifične informacije, ki jih je mogoče pridobiti iz vozila na daljavo; trenutno so to stanje
olja, tlak v pnevmatikah, število prevoženih kilometrov, raven goriva in informacije o
zračnih blazinah, nadzoru stabilnosti, motorju in prenosu, izpustih in zavornem sistemu
proti blokiranju koles.
Pomembno: Diagnostični podatki so omejeni in se uporabljajo kot dodatek in ne kot
nadomestek opravljanja ročnih pregledov vašega vozila. Ne obljubljamo, da bomo zaznali
vsa stanja vozila in sami ste odgovorni, da nadzorujete in vzdržujete vaše vozilo v skladu
z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.
4.7 Drugo. Zagotavljanje Storitev OnStar je lahko ovirano, če vaše vozilo ne deluje
brezhibno, je bilo poškodovano ali spremenjeno ali v primeru ovir, kot so hribi, visoke
zgradbe, predori, vreme, poškodbe na pomembnih delih vašega vozila v nesreči, okvara
brezžičnega ali električnega omrežja, obremenjenost ali motnje.
Pomembno: Mi in operaterji omrežij in sistemov ne obljubljamo neprekinjene
razpoložljivosti Storitev OnStar.
5. PLAČILA
5.1 Brezplačno preskusno obdobje. Kadar ste upravičeni do brezplačnega
preskusa, se vaša plačila za Storitve OnStar ne bodo pričela, dokler se brezplačno
preskusno obdobje ne izteče.
5.2 Naročnina. Po brezplačnem preskusnem obdobju se bo vaša naročnina za Storitve
OnStar zaračunavala v obliki mesečne naročnine (ki vključuje DDV), ki je navedena na
strani naročila, ko sprejmete te Pogoje uporabe. Ob prijavi morate navesti način plačila
(trenutno sprejemamo kreditne kartice, PayPal in bančna nakazila prek plačilnega naloga
SEPA; morda bodo pozneje na voljo tudi drugi načini plačila). Naročnina se bo
zaračunavala mesečno vnaprej prek navedenega načina plačila.
5.3 Neplačilo. Če ne prejmemo plačila, lahko začasno prekinemo zagotavljanje Storitev
OnStar, dokler ne poravnate dolgovanih zneskov. Storitev OnStar ne bomo začasno
prekinili, če boste oporekali računu.

6. FLOTA VOZIL
6.1 Ti Pogoji uporabe veljajo tudi, če ste lastnik, upravitelj ali uporabnik flote vozil, ki
uporablja katerokoli izmed Storitev OnStar. Če ste lastnik flote vozil, potem lahko za
storitve, ki jih zagotavljamo vaši floti vozil, veljajo dodatne določbe in pogoji. Če so te

dodatne določbe in pogoji v nasprotju s temi Pogoji uporabe, potem prevladajo dodatne
določbe in pogoji za storitve za floto vozil.
Pomembno: Vi (kot lastnik flote vozil, upravitelj ali uporabnik vozila, ki dovoljujete drugim
posameznikom, da ga vozijo) ste odgovorni, da voznike flote vozil obvestite, da so Storitve
OnStar aktivirane in da od takšnih voznikov pridobite vsa potrebne pravne privolitve, ki se
lahko zahtevajo na podlagi vaših lokalnih zakonov.
6.2 Če vozite floto vozil, vam družba, ki zagotavlja floto vozil, lahko dovoli, da naročite
dodatne storitve, ki niso del storitev, ki se zagotavljajo družbi, ki zagotavlja floto vozil, in
lahko imate tudi možnost nakupa storitev za vašo osebno uporabo. Za te storitve prav
tako veljajo ti Pogoji uporabe, kot je ustrezno, izraz »Storitve OnStar« v teh Pogojih
uporabe pa se razlaga tako, da zajema te storitve. Vaša družba, ki zagotavlja floto vozil,
lahko tudi omeji vrste storitev, ki so vam na voljo. Storitve, ki se zagotavljajo floti vozil, so
lahko urejene tudi z dodatnimi določbami in pogoji ter drugačnimi izjavami o zasebnosti od
tistih, ki veljajo za vozila, ki niso del flote vozil. Zlasti lahko družba, ki zagotavlja floto vozil,
zahteva dodatno zbiranje podatkov ali postopke obravnave, ki se razlikujejo od tistih,
povezanih z določenimi storitvami. Če imate vprašanja glede kakršnihkoli zahtev,
omejitev ali podatkovnih praks, ki lahko veljajo za vašo uporabo vozila iz flote vozil ali
storitev, povezanih s floto vozil, se posvetujte z družbo, ki zagotavlja floto vozil.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
OnStar ne obljublja, da bodo Storitve OnStar neprekinjene ali brez napak. Vsakršna
odgovornost na strani OnStar za škodo ali izgubljene izdatke, povzročene na kakršenkoli
način, je ne glede na pravno podlago v obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, omejena
na zneske predvidljive škode zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, značilne za to vrsto
pogodbe.
Nobena od omejitev odgovornosti, vsebovana v tem poglavju ali kjerkoli drugje v teh
Pogojih uporabe, se ne nanaša na odgovornost zaradi kršitve zakonsko določenih
pogojev ali kakršnokoli odgovornost, ki je ni mogoče omejiti z vidika veljavnega prava,
zlasti odgovornost za telesne poškodbe ali smrt, povzročeno zaradi malomarnosti,
goljufije ali namerne kršitve. Soglašate, da so ugodnosti, ki vam jih dajejo ti Pogoji
uporabe in Storitve OnStar, delno v zameno za omejitve odgovornosti, navedene v teh
Pogojih uporabe.
Dolžni ste sprejeti vse razumne ukrepe, da ublažite, preprečite in zmanjšate škodo.
Pomembno: Odgovorni ste za izvedbo vseh razumnih ukrepov, da zavarujete kode za
dostop do vašega računa (kot so geslo, PIN in odgovori na varnostna vprašanja). Shranite
jih na varni lokaciji in jih ne delite z drugimi.

8. NADOMESTILO
V skladu z lokalnim pravom OnStar, njegove hčerinske in povezane družbe, dajalce licenc
in pogodbenike kot tudi njihove zaposlene, vodstvene delavce, direktorje in zastopnike
(skupaj »Osebe OnStar«) odvezujete odgovornosti in se jim zavezujete nadomestiti

kakršnekoli in vse obveznosti, izgube, odškodnine, zahtevke, kazni, obresti, dodatne
davke, zahteve in stroške, vključno z razumnimi pravnimi stroški in izdatki kakršnekoli
vrste ali narave, ki izhajajo iz ali zaradi ali ki so posledica kakršnegakoli zahtevka ali
zahteve tretje osebe, naslovljene na ali zoper katerokoli Osebo Onstar in ki se nanaša na:
(i) vašo kršitev teh Pogojev uporabe ali veljavnih predpisov; ali (ii) netočnost ali
neresničnost kateregakoli zagotovila ali jamstva, ki ste ga dali v zvezi s Storitvami OnStar
ali na podlagi teh Pogojev uporabe. Ta obveznost nadomestila ne velja, če niste ravnali
krivdno ali če sicer niste odgovorni za obveznosti, izgube, odškodnine, zahtevke, kazni,
obresti, dodatne davke, zahteve ali stroške.
Pomembno: Odgovorni ste za posodabljanje informacij, ki jih posredujete OnStar. Takoj
nas obvestite o kakršnikoli spremembi lastništva vozila ali vaših kontaktnih ali plačilnih
podatkov.

9. TRAJANJE IN PRENEHANJE
9.1 Začetek veljavnosti. Ti Pogoji uporabe zavezujejo od datuma, ko jih sprejmete,
in ostanejo v veljavi, dokler jih katerakoli stranka, bodisi vi, bodisi OnStar, ne
odpove.
9.2 Trajanje. Vaša naročnina se bo samodejno podaljšala vsak mesec, dokler je ne
prekinete. Če želite prekiniti vaše Storitve OnStar in vašo pogodbo z OnStar, lahko to
storite kadarkoli, tako da nas pokličete v vaši državi ali s pritiskom na Servisni gumb v
vašem vozilu in obvestitvijo svetovalca, da želite preklicati Storitve OnStar. Če prodate ali
prenesete vaše vozilo, nas morate o tem obvestiti, da lahko prekinemo Storitve
OnStar za to vozilo in da vam lahko prenehamo zaračunavati te storitve. Lokalne
številke:
Brezplačna številka:

80081758

Plačljiva številka:

018888059

Mednarodna brezplačna številka:

80080022334

9.3 Ponovno aktiviranje Storitev OnStar. Če prekličete Storitve OnStar in jih pozneje
želite ponovno aktivirati, boste morda morali plačati stroške ponovnega aktiviranja.
Kadarkoli nas lahko tudi pokličete ali pritisnete Servisni gumb v vašem vozilu, če želite
navodila, kako onemogočiti sisteme OnStar v vašem vozilu.
9.4 Če se OnStar kadarkoli odloči odpovedati te Pogoje uporabe, vas bomo o tem
obvestili trideset (30) dni pred datumom prekinitve. Toda bodisi mi bodisi vi lahko
kadarkoli odpovemo te Pogoje uporabe brez odpovednega roka, če je to potrebno, ker
druga stranka krši bistvene obveznosti teh Pogojev uporabe, zlasti z vključevanjem v,
spodbujanjem ali sodelovanjem pri kakršnemkoli nezakonitem ali goljufivem ravnanju v
zvezi s katerokoli od Storitev OnStar ali z neplačevanjem zapadlih zneskov.
9.5 Vse določbe teh Pogojev uporabe, ki po svoji naravi veljajo tudi po izteku ali
prenehanju, veljajo tudi po izteku ali prenehanju teh Pogojev uporabe.

10. PREPOVED NEZAKONITE UPORABE
Storitve Onstar so namenjene zgolj zakoniti uporabi. S sprejetjem teh Pogojev uporabe se
strinjate, da:


boste v celoti upoštevali te Pogoje uporabe;



nam boste posredovali resnične in točne kontaktne in plačilne podatke;



boste OnStar takoj obvestili o kakršnihkoli spremembah vaših kontaktnih ali
plačilnih podatkov;



boste imeli dostop do Storitev OnStar le prek vašega vzpostavljenega računa;



Storitev OnStar ne boste uporabljali za kakršenkoli nezakonit namen ali
nadlegovali katerekoli osebe;



boste odgovorni za vse stroške in izdatke, vključno z davki, ki nastanejo v povezavi
z vašo uporabo Storitev OnStar, in kakršnimikoli dejavnostmi, ki jih na kakršenkoli
način opravite v povezavi s Storitvami Onstar ali s temi Pogoji uporabe;



ne boste nedovoljeno posegali v ali poskušali kršiti kakršnihkoli varnostnih
ukrepov Storitev OnStar;



ne boste odstranili, spremenili ali zakrili kakršnihkoli obvestil o avtorskih pravicah,
blagovnih znamk ali drugih obvestil o lastninskih pravicah.

11. POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME
11.1 Posodobitve programske opreme. Storitve OnStar vključujejo programsko opremo,
ki vam jo zagotavljata OnStar ali proizvajalec vašega vozila (»Programska oprema«).
Programska oprema je predmet licence, ni vam prodana in jo je morda treba občasno
posodobiti ali spremeniti. Strinjate se, da vam bodisi OnStar ali proizvajalec vašega vozila
lahko dostavita posodobitve ali spremembe vaše Programske opreme za vaše vozilo,
kadar je to potrebno tudi brez predhodnega obvestila ali soglasja (razen da vas OnStar,
kadar je mogoče, prej obvesti o kakršnihkoli posodobitvah ali spremembah Programske
opreme, ki lahko spremenijo funkcionalnost vozila pri vožnji ali vplivajo na ali izbrišejo
podatke, ki ste jih shranili v vašem vozilu). Te posodobitve ali spremembe lahko na primer
(ne pa izključno) izboljšajo varnost ali ohranijo ustrezno delovanje vašega vozila. Te
posodobitve ali spremembe Programske opreme lahko vplivajo na ali izbrišejo podatke, ki
ste jih shranili v vašem vozilu (kot so shranjeni cilji navigacije ali predhodno nastavljene
radijske postaje). Nismo odgovorni za kakršnekoli prizadete ali izbrisane podatke zaradi
posodobitev ali sprememb Programske opreme in morate poskrbeti, da imate vedno
varnostne kopije podatkov. Ti Pogoji uporabe urejajo vse posodobitve ali druge
spremembe, ki jih izvedemo na Programski opremi.
11.2 Odstranitev. Če ni drugače določeno v teh Pogojih uporabe lahko odstranimo ali
ustavimo delovanje delov Programske opreme brez predhodnega obvestila. To se na
primer lahko zgodi kot rezultat naših prizadevanj, da bi izpopolnili ali izboljšali Storitve
OnStar, obravnavali poslabšanje učinkovitosti ali zaradi odziva na regulatorne zahteve.
Če po posodobitvi Programske opreme opazite kakršnekoli težave s Storitvami OnStar,

se obrnite na OnStar.
12. SPLOŠNO
12.1 Prenos. Teh Pogojev uporabe (ali kateregakoli njihovega dela) ne smete prenesti
brez pisnega soglasja OnStar in vsak poskus prenosa brez pisnega soglasja OnStar je
neveljaven in ničen. OnStar lahko prenese te Pogoje uporabe.
12.2 Delna ničnost. Če pristojno sodišče za katerikoli pogoj ali določbo teh Pogojev
uporabe ali katerikoli dokument, na katerega se ti Pogoji uporabe sklicujejo, ugotovi, da je
v nasprotju z zakonom, se ta pogoj loči od teh Pogojev uporabe in to ne vpliva na
preostale določbe teh Pogojev uporabe ali na veljavnost takšne določbe za osebe ali
okoliščine, za katere ni neveljavna ali neizvršljiva. Vsaka določba teh Pogojev uporabe je
veljavna in izvršljiva v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in v kolikor ni prepovedana z
zakonom.
12.3 Prepoved odpovedi.
Nobeni privolitvi se ne odpoveduje in nobena kršitev ni
opravičljiva, razen če sta odpoved ali privolitev podani v pisni obliki in podpisani s strani
stranke, ki zatrjuje odpoved ali privolitev. Nobena privolitev katerekoli stranke ali odpoved
zahtevkom v zvezi s kršitvijo druge stranke, bodisi izrecno ali implicitno, ne predstavlja
privolitve z ali odpovedi zahtevkom ali podlage za kakršnokoli drugačno ali nadaljnjo
kršitev.
12.4 Razmerje. Nič v teh Pogojih uporabe se ne razlaga tako, da bi bili vi ali OnStar
partnerji, civilna družba, naročniki, zastopniki ali zaposleni drug pri drugem. Nobena od
strank nima pravice, pooblastila ali pristojnosti, izrecne ali implicitne, da zavezuje drugo
stranko.
12.5 Sklicevanja in naslovi.
Naslovi členov in poglavij so v teh Pogojih uporabe
uporabljeni zgolj zaradi lažjega sklicevanja in se ne upoštevajo pri razlagi teh Pogojev
uporabe. Primeri, navedeni v teh Pogojih uporabe, ki lahko sledijo izrazom »vključno z«,
»na primer«, »kot so« ali podobno, so namenjeni izključno ponazoritvi in pri razlagi niso
omejujoči.
12.6 Intelektualna lastnina. Storitve OnStar in Programska oprema so v obsegu, ki ga
dovoljujejo predpisi, zavarovane z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in so lahko
predmet drugih zaščit intelektualne lastnine, vključno s pravicami do patenta in blagovne
znamke. Ne smete kopirati, distribuirati, spremeniti, izvajati, oddajati, prikazovati, širiti,
ponovno uporabiti, ponovno objaviti, uporabiti, dekompilirati ali opravljati povratne analize
(razen kot je izrecno določeno v teh Pogojih uporabe) ali se zatrjevati kakršnokoli pravico
glede Storitev OnStar ali Programske opreme, vključno z vsebino, besedilom, slikami,
zvokom in videom brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja OnStar.
12.7 Drugi uporabniki. Ti Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike vašega vozila.
Odgovorni ste za ravnanja uporabnikov vašega vozila, vključno z dostopom do ali
uporabo Storitev.
12.8 Storitve tretjih oseb.
Če uporabljate storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe,
soglašate, da so veljavni pogoji storitev, ki jih zagotavlja ta tretja oseba, zavezujoča
pogodba le med vami in to tretjo osebo ter ne med vami in nami in da delujemo le kot
posrednik med vami in to tretjo osebo. Na noben način ne bomo odgovorni v zvezi z vašo

uporabo storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe.
12.9 Veljavno pravo. Ti Pogoji uporabi in vse nepogodbeni spori, povezane z njimi, se
presoja po pravu Slovenije.
12.10 Celotna pogodba. Ti Pogoji uporabe vsebujejo vse pogoje, dogovorjene med
strankama glede Storitev OnStar, in nadomeščajo kakršnokoli predhodno pogodbo,
dogovor ali sporazum med vami in OnStar, bodisi v ustni ali pisni obliki. Stranki soglašata,
da ne obstajajo oziroma se ne sklicujeta na nobena druga zagotovila, zaveze, dogovore,
obljube ali sporazume med strankama glede Storitev Onstar.

Kontakt
Dosegljivi smo na OnStar Europe Limited, Griffin House, UK1-101-135, Osborne Road,
Luton, Združeno kraljestvo, LU1 3YT, številka v registru družb 8582207, davčna številka
GB170 0812 43, tel.: +44 3305725 464, e-pošta: europe@onstar.com.
Če nam ne boste naročili drugače, vam bomo obvestila pošiljali na kontaktne podatke, ki
ste nam jih posredovali, in štelo se bo, da ste takšna obvestila prejeli. Elektronski poštni
naslov za namene obveščanja lahko kadarkoli spremenite, tako da nam to sporočite na
spodaj navedeno telefonsko številko ali elektronski naslov.

