SMART TV GEBRUIKSVOORWAARDEN
Datum: 1 februari 2014

DEZE SMART TV GEBRUIKSVOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) OMSCHRIJVEN DE VOORWAARDEN AAN DE
HAND WAARVAN TP VISION EUROPE B.V. (“WIJ” OF “ONS”) BEREID IS OM AAN U, OF DE VENNOOTSCHAP
DIE U VERTEGENWOORDIGD (“U” OF “UW”) TOEGANG TE VERLENEN OP HET SMART TV PORTAAL.
WIJ ZIJN TP VISION EUROPE B.V., GEREGISTREERD OP PRINS BERNHARDPLEIN 200 (1097 JB) AMSTERDAM,
NEDERLAND. WIJ ZIJN EEN 100% DOCHTERVENNOOTSCHAP VAN TP VISION HOLDING B.V.
TP VISION HOLDING B.V. IS EEN JOINT VENTURE TUSSEN TPV TECHNOLOGY LIMITED (70%) EN KONINKLIJKE
PHILIPS N.V. (30%). WIJ ZIJN DE EXCLUSIEVE MERKLICENTIEHOUDER VAN ‘PHILIPS TV’ VOOR EUROPA,
RUSLAND, HET MIDDEN-OOSTEN, BRAZILIË, ARGENTINIË, URUGUAY, PARAGUAY EN ENKELE APAC-LANDEN,
EXCLUSIEF CHINA, EN BIEDEN U IN DAT KADER DE SMART TV DIENSTEN AAN.

LEEST U DEZE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT GOED DOOR ALVORENS U OP DE KNOP “ACCEPTEREN” OF
“DOORGAAN” KLIKT. ALS U DEZE “ACCEPTEREN” OF “DOORGAAN” KNOP DRUKT, GEEFT U AAN DAT U DEZE
VOORWAARDEN ACCEPTEERT, EN DAT DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN
HET SMART TV PORTAAL. UW ACCEPTATIE CREËERT EEN JURDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U
EN ONS AANGAANDE UW GEBRUIK VAN HET SMART TV PORTAAL (“OVEREENKOMST”). ALS U NIET MET
DEZE VOORWAARDEN INSTEMT, DAN DIENT U DE INSTALLATIE AF TE BREKEN. ALS U DE INSTALLATIE
AFBREEKT, DAN ZAL U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT HET SMART TV PORTAAL.
WIJ RADEN U AAN EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN TE DOWNLOADEN EN OP TE SLAAN. U KUNT DEZE
VOORWAARDEN VINDEN OP HTTP://WWW.TPVISION.NL/NL/JURIDISCHE-INFORMATIE.HTML.
1.

Basisvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking tot uw toegang tot het Smart TV Portaal

(“Portaal”) op uw internet-verbonden product (“Product”). Het Portaal bevat een groot aantal applicaties
(“APP(s)”) welke worden aangeboden door derde partijen (“Content Partners”). Elke APP is geïdentificeerd
met een afbeelding op de homepage van het Portaal, of in de APP-galerij van het Portaal. Als u op een
afbeelding van een APP klikt, dan verlaat u het Portaal, en wordt u doorgestuurd naar de website van de
betreffende Content Partner (“Website”). Op deze Website zal de Content Partner u toegang verlenen tot de
door deze Content Partner aangeboden diensten (“Diensten”). Deze Diensten houden onder andere in het
aanbieden van allerlei beeldmateriaal, informatie, of overige inhoud (hierna samen: “Content”). De Diensten
worden u aangeboden door de Content Partner, en uw gebruik van die Diensten is onderworpen aan de
respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de Content Partner, mits deze door u zijn geaccepteerd. De
fabrikant van uw Product wordt hierna aangeduid als de “Product Fabrikant”.
Alle elektronische programma informatie (“Televisie Programma Data”) die u wordt aangeboden als
onderdeel van de elektronische programmagids (“IP-EPG”) in het Portaal wordt u aangeboden door Gracenote
Inc., in samenwerking met Gracenote GmbH. Als u deze Voorwaarden accepteert, accepteert u ook meteen de
voorwaarden van Gracenote die van toepassing zijn op het gebruik van de IP-EPG, en welke aan deze
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Voorwaarden zijn aangehecht als Bijlage A. Door acceptatie van deze voorwaarden van Gracenote ontstaat er
een directe juridische relatie tussen u en Gracenote Inc.
U mag het Portaal niet gebruiken als: (a) u niet bevoegd bent om juridische overeenkomsten aan te gaan, of
(b) u niet geoorloofd bent op grond van de wetten van het land waar u woont om de Content te zien.
Niettegenstaande het voorgaande moet u tenminste de leeftijd van 14 jaren hebben bereikt om het Portaal te
mogen gebruiken. Als u jonger bent dan 14 jaar, dan mag u het Portaal ENKEL gebruiken indien u goedkeuring
daartoe hebt verkregen van een van uw ouders of voogden. Als u het Portaal gebruikt of bezoekt, dan gaan wij
er vanuit dat u ten minste 14 jaar bent, dan wel dat u goedkeuring van ouder of voogd hebt gekregen.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing bovenop enige overige voorwaarden, of uitsluitingen die tijdens of bij
de aankoop van het product aan u zijn gegeven, welke andere voorwaarden uitsluitingen onverminderd van
kracht blijven.
2.

Auteursrecht, Merkrecht en Overige Rechten. Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten in

of op het Portaal (met uitzondering van de Diensten, de Content of de merkrechten van Content Partners) zijn
en blijven eigendom van de Product Fabrikant en ons. Niets in deze voorwaarden geeft u een recht om de
merkrechten, logo’s, internetadressen, en/of andere merk-gerelateerde eigenschappen van de Product
Fabrikanten, de Content Partners, of ons, te gebruiken. Alle commentaren of suggesties die u aan ons geeft,
zullen vrijwillig aan ons worden gegeven, en het zal ons vrijstaan om deze te gebruiken vonder verdere
verplichting jegens u. U behoudt alle rechten tot door u getoond beeld of geluidsmateriaal dat u op of via het
Portaal toont. Door het indienen, tonen, of posten van beeld of geluidsmateriaal geeft u ons een wereldwijde,
niet-exclusieve, gratis licentie (zonder het recht op sub-licentie) om deze te gebruiken, te kopiëren, aan te
passen, wijzigen, publiceren, tonen, en distribueren in alle media of distributie methoden. Deze licentie bevat
in ieder geval het recht om uw beeld en geluidsmateriaal te gebruiken voor marketing-doeleinden ten aanzien
van het Product of het Portaal.
3.

Gebruik van het Portaal, duur van de Overeenkomst. U stemt ermee in dat u het Portaal, de Diensten

of de Content niet zult gebruiken op een wijze die niet is geoorloofd, met inbegrip van inbreuk in of excessieve
belasting van het netwerk of de server capaciteit, of gebruik van het Portaal, Diensten of Content voor andere
doeleinden dan geoorloofd. Het Portaal, de Diensten, en de Content worden beschermd door rechten van
intellectuele eigendom, en u verklaart dat u deze rechten zult respecteren. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in
deze Overeenkomst, dan wel in een separate overeenkomst tussen u en ons, heeft u geen rechten om (de
inhoud van) het Portaal, de Diensten, of de content te wijzigen, publiceren, netwerken, verhuren, uitlenen,
verkopen, participeren in de verkoop daarvan, aangepaste versies maken, re-distribueren, of op andere wijze
exploiteren. U heeft geen recht om de software van uw Product, het Portaal of de Content te herleiden,
ontcijferen, veranderen, of op andere wijze trachten de broncode te achterhalen, tenzij met specifieke
toestemming door ons gegeven. Gebruik van het Portaal, de Diensten of de Content om rechten van derden te
schenden, of derden daarbij te helpen, is expliciet verboden.
De Overeenkomst is van kracht gedurende uw gebruik van het Portaal. U mag deze Overeenkomst op elk
tijdstip beëindigen door uw gebruik van het Portaal te stoppen. Wij mogen de Overeenkomst eveneens
beëindigen of opschorten, op elk moment en zonder nader bericht, aan u dientengevolge toegang tot het
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Portaal weigeren, als u naar onze mening op eniger wijze deze Overeenkomst schendt, verder gebruik door u
rechten van derden zou kunnen schenden, of in strijd is met de wet.
4.

Uitzondering voor Content. Tenzij expliciet anders door ons aangegeven, zijn wij niet aansprakelijk voor

een APP, de Diensten, of Content, dan wel uw gebruik daarvan. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor eender
welk commentaar of beeld of geluidmateriaal dat u op een Website upload, noch voor de gevolgen daarvan.
Uw commentaren of beeld en geluidsmateriaal dat door U wordt geupload en of wordt getoond op een
Website kunnen door andere gebruikers worden gezien in lijn met de voorwaarden van de betreffende
Content Partner die de betreffende Dienst aanbiedt. Diensten en Content worden niet door ons gecontroleerd.
Zulke APPs, Diensten, en Content worden u aangeboden door de Content Partners zonder enige vorm van
controle door ons. Als u op het icoon van een APP op de homepage of de APP-galerij in het Portaal klinkt, dan
zal het Portaal uw Product doorverwijzen naar de Website van een Content Partner alwaar u (toegang tot)
deze Diensten wordt aangeboden.
U begrijpt en stemt ermee in dat u, door gebruik te maken van de Diensten, toegang kunt krijgen tot Content
die u aanstootgevend, schadelijk, onjuist of op andere wijze niet correct acht, of dat in mogelijke gevallen
bepaalde inhoud niet overeenstemt met hetgeen wordt gesuggereerd. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor
de inhoud van Content van de hand, met inbegrip van fouten of onvolledigheid van Content, of enige schade
geleden als gevolg van het gebruik van de Diensten of Content die wordt aangeboden, via het Portaal op enige
andere wijze.
5.

Garantie Uitsluitingen. WIJ, SAMEN MET DE AAN ONS GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, BESTUURDERS,

WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEVERLENERS (GEZAMENLIJK VOOR CLAUSULES 5 EN 6:
“TPVN”) GEVEN GEEN GARANTIE OF BELOFTE DAT HET PORTAAL, DE WEBSITES OF DE CONTENT, DAN WEL
ENIGE ANDERE INFORMATIE OF MATERIALEN DIE U ONTVANGT VIA, OF WORDEN AANGEBODEN VIA, HET
PORTAAL CORRECT, BETROUWBAAR, OP TIJD, VEILIG, ZONDER FOUTEN, OF ZONDER ONDERBREKINGEN ZIJN
OF ZULLEN ZIJN, NOCH DAT DEZE ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. HET PORTAAL WORDT U AANGEBODEN OP
EEN “ALS IS” EN “ALS BESCHIKBARE” BASIS, EN KAN ALTIJD WORDEN GEWIJZIGD. TPVN KAN NIET
GARANDEREN DAT ENIGE APP, DIENST, CONTENT (MET INBEGRIP VAN BESTANDEN, INFORMATIE OF ANDERE
DATA) OP WELKE DOOR U WORDT GETOOND IN OF VIA HET PORTAAL VRIJ ZIJN VAN ENIG VIRUS,
BESMETTING, OF KWALIJKE CODE. TPVN WIJST ALLE AANSPRAKELIJK VAN DE HAND BETREFFENDE DE
JUISTHEID, EVENTUELE INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDE PARTIJEN, VERKOOPBAARHEID, OF DAT HET
PORTAAL VOOR EEN BEPAALD DOEL GEEIGEND ZOU ZIJN.
6.

Uitsluiting van aansprakelijkheid. TPVN WIJST ALLE AANSPRAKELIJK VAN DE HAND SAMENHANGENDE

MET ALLE HANDELINGEN VAN HAARZELF OF VAN DERDE PARTIJEN SAMENHANGENDE MET, OF GERELATEERD
AAN, UW GEBRUIK VAN HET PORTAAL, DE WEBSITES, DIENSTEN, OF CONTENT. U AANVAARDT VOLLEDIGE
AANSPRAKELIJKHEID EN ALLE RISICO’S SAMENHANGENDE MET HET GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIPVAN,
MAAR NIET BEPERKT TOT, INFORMATIE DAAROP OF DAARMEE VERKREGEN. UW ENIGE AANSPRAKEN JEGENS
TPVN VOOR ALLE EVENTUELE SCHADE ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN HET PORTAAL OF DE APPS,
DIENSTEN, CONTENT OF WEBSITES, IS HET STOPZETTEN VAN HET GEBRUIK VAN HET PORTAAL OF DE
BETREFFENDE APPS, WEBSITE, DIENST OF CONTENT.
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7.

Vrijwaring. U vrijwaart ons hierbij voor alle vorderingen, verliezen, schade, en kosten, met inbegrip van

advocaatkosten, die ontstaan als gevolg van uw gebruik van het Portaal, de Websites, de Diensten of Content,
uw handelingen op het Portaal of handelingen die met uw Single Sign On rekening zijn verricht, en al het
beeld- of geluidsmateriaal dat door u wordt geladen op of door het Portaal, uw schending van de voorwaarden
van deze Overeenkomst, uw inbreuk van rechten van derden partijen, of schending van een wettelijke
verplichting.
8.

Beperking van de Toegang en Export Controle. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om

(maar zonder enige verplichting) om toegang tot APPs op het Portaal te weigeren of the blokkeren. Wij
behoudens ons ook het recht voor om alle informatie in te zien, te lezen, op te slaan en openbaar te maken
indien en voor zover wij van mening zijn dat dit nodig is om (i) aan wettelijke of overheidsverplichtingen te
voldoen, (ii) onze rechten onder deze Overeenkomst ten uitvoer te brengen, met inbegrip van het opsporen en
oplossen van overtredingen daarvan, (iii) fraude, of veiligheidsinbreuken op te sporen of te verhinderen, (iv)
aan verzoeken om service te voldoen, (v) rechten, eigendommen of veiligheid van ons, u of derden te
waarborgen en beschermen. Het staat ons vrij om de toegang tot het Portaal of Diensten op enig moment te
blokkeren, op te schorten, of uit te schakelen.
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de beschikbaarheid en toegang van het Portaal tot een
persoon, geografisch gebied, of eender welke jurisdictie te beperken of te blokkeren. Het Portaal is
onderworpen aan de export control regels van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, en mag niet
worden gebruikt door (i) een persoon woonachtig of afkomstig uit Cuba, Libië, Noord Korea, Iran, Syrië of enig
ander land waartegen de Verenigde Staten van Amerika een embargo voor goederen heeft ingesteld; of (ii)
iemand die is opgenomen op de “U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals” of de “U.S.
Commerce Department's Table of Deny Orders”. Door het Portaal te gebruiken bevestigt en garandeert u dat u
zich niet bevind, onder de controle bent van, of de nationaliteit bezit van een land dat op deze lijst of lijsten is
opgenomen.
9.

Wijzigingen aan het Product, Portaal en/of deze Voorwaarden. Wij mogen, naar eigen inzichten,

wijzigingen, updates of upgrades aanbrengen op of aan (de software van) het Portaal of het Product,
bijvoorbeeld door bepaalde APPs te verwijderen, of door functionaliteiten aan het Product of het Portaal te
wijzigen, te verwijderen, of te introduceren. Voor zover deze wijzigingen invloed hebben op deze Voorwaarden
zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. U stemt ermee in dat als u het Portaal gebruikt nadat deze
Voorwaarden zijn gewijzigd, dat u dan instemt met de gewijzigde versie van deze Voorwaarden.
10.

Single Sign On. Wij kunnen ervoor kiezen om u een eenvoudige manier van aanmelden op het Portaal

aan te bieden, een zogenaamde “Single Sign On”. Deze optie biedt u de mogelijkheid om uw toegang op
meerdere elementen van het Portaal aan een enkele gebruikers-registratie. U bent verantwoordelijk voor de
geheimhouding van uw gebruikersnaam en paswoord die door u zijn gekozen voor deze registratie. Wij raden
u aan om een krachtig paswoord (gebruikmakend van grote en kleine letters, leestekens, en cijfers) te
gebruiken. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het niet naleven van
bovengenoemde voorzorgsmaatregelen.
11.

Betaaldiensten. Onze Content Partners kunnen ook betaalde Content aanbieden. Als u betaalde

Content wenst aan te schaffen, dan zal u een separate overeenkomst moeten afsluiten met de Content
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Partner. Wij zijn geen partij bij een dergelijke overeenkomst, en ook niet daarvoor verantwoordelijk of
aansprakelijk. U kunt voor deze Content betalen door gebruik te maken van de Smart TV Betaaldiensten of,
indien de Content partner een eigen betaaldienst aanbiedt (al dan niet door derden aangeboden), de
betaaldienst van de Content Partner. U bent verantwoordelijk voor de kosten en betaling van bedragen
voortvloeiende uit uw bestellingen, met inbegrip van alle belastingen. De door ons aangeboden Smart TV
Betaaldiensten zijn onderworpen aan de meest recente Smart TV Payment Gebruiksvoorwaarden, welke door
u dienen te worden geaccepteerd alvorens u van de Smart TV Betaaldiensten gebruik kunt maken. Als u de
betaaldiensten van een Content Partner wenst te gebruiken, dan zult u een aparte overeenkomst dienen af te
sluiten met de door deze Content Partner gecontracteerde partij die de betaaldiensten aanbiedt.

12.

Privacy en cookies. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het aanleveren

van informatie omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Het
gebruik en de verwerking van persoonsgegevens die door u aan ons worden aangeboden of anderszins door
ons worden verzameld, is onderworpen aan het Smart TV Privacybeleid welke u kunt vinden op:
http://www.tpvision.nl/juridische-informatie.html.
Het Portaal maakt bovendien gebruik van kleine tekstbestanden, zogenaamde "cookies", om informatie, met
inbegrip van persoonsgegevens, te verzamelen en op te slaan. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat naar
uw Product wordt gestuurd, en dat onze servers onder andere in staat stelt om uw Product te herkennen als u
het Portaal opnieuw bezoekt. Ons gebruik van dergelijke cookies is nader omschreven in ons Smart TV
Cookiebeleid welke u kunt vinden op: http://www.tpvision.nl/juridische-informatie.html.

13.

Het Recht tot Verwijderen. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om eventuele commentaren

en beeld en geluidsmateriaal te verwijderen die door u op het Portaal worden geplaatst en welke inbreuk
maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten), zonder dat daarvoor
voorafgaande notificatie vereist is. Van de andere kant, mocht u erachter komen dat iemand anders
commentaren of beeld en geluidsmateriaal op het Portaal heeft geplaatst dat een inbreuk maakt op uw
rechten, dan kunt u ons dat laten weten door middel van de terugkoppelingsfunctie die te vinden is door op de
blauwe knop van uw afstandsbediening te drukken. Alle dergelijk ontvangen verzoeken zullen worden
behandeld in lijn met onze “Smart TV Notice and Take Down Policy” welke u kunt vinden op:
http://www.tpvision.nl/nl/juridische-informatie.html.
14.

Toepasselijk Recht. Deze Voorwaarden en uw relatie met ons op grond van de Voorwaarden worden

beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin het Product is gekocht en u verbindt zich hierbij om u te
onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechters in het betreffende land. U gaat ermee
akkoord dat wij nog steeds gerechtigd zijn om in welk rechtsgebied dan ook een verbod of dwangbevel (of
andere, gelijkwaardige vorm van spoedeisend redres) aan de rechter te vragen. Op deze Voorwaarden is het
VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing; van
de toepasselijkheid van dit Verdrag wordt hierbij uitdrukkelijk afstand gedaan
15.

Overige Bepalingen. Indien wij een bepaald recht of remedie niet uitoefenen of gebruiken, dit niet mag

worden opgevat als formele afstand van rechten op dergelijke rechten of remedies. Indien een of meer
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elementen van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter als ongeldig worden beoordeeld, dan wordt of
worden dat of die element(en) uit deze Voorwaarden verwijderd zonder dat de overige clausules worden
geraakt, welke onverminderd van kracht en afdwingbaar blijven. Geen toevoeging of wijziging van deze
Voorwaarden is geldig alvorens schriftelijk opgesteld en ondertekend door een bevoegd functionaris van ons.
Deze Voorwaarden behelzen de volledige Overeenkomst tussen u en ons betreffende uw gebruik van het
Portaal.
U stemt ermee in dat niettegenstaande eventuele andersluidende wettelijke bepalingen, alle eventuele
klachten of vorderingen dienen bij ons te worden aangemeld binnen een termijn van 13 (dertien) maanden
nadat de omstandigheden die tot de klacht of vordering hebben geleid, zijn ontstaan.
16.

Over Ons. Het Portaal wordt u aangeboden door:
TP Vision Europe B.V.
Prins Berhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
Handelsregisternummer 53045394
BTW Nummer NL850721854B01

Mocht u vragen of commentaar hebben met betrekking tot het Portaal of deze Voorwaarden, of als u
schendingen van deze voorwaarden wenst aan te melden, neemt u dan alstublieft contact met ons op via
smarttv@tpvision.com.

juli 2013
***
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BIJLAGE A: GRACENOTE TERMS OF SERVICE

The use of Television Program Information that is made available as part of the Service (“Service”) provided by
Gracenote, Inc. of Emeryville, California and Gracenote GmbH of Berlin, Germany (all, “Gracenote”) and is
provided solely in accordance with these Terms of Use. Gracenote reserves the right to block or suspend
access to the Service or to the Data, in case you are in breach of these Terms of Use.
1.

Description of the Service
a.

Gracenote makes the Service available to you on Devices.

b.

The Service consists of the aggregation, arrangement and the delivery of the Data, in particular
in the form of texts and images. The reception and the display of the Television Program
Information on the Device is not a part of the Service and falls solely within the responsibility
and liability of the manufacturer of the Device.

2.

Operation of the Service
a.

Gracenote endeavors to enable you to use the Television Program Information. Gracenote
further endeavors to take care that the contents of the Television Program Information made
available to you are up-to-date, complete and accurate. However, Gracenote cannot give any
warranty and you do not have any claim against Gracenote in this respect. If the Television
Program Information cannot be used or is not up-to-date, complete and/or accurate, this does
not constitute a defect of the Service and therefore does not entitle you to assert any claim
against Gracenote. GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS
THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE eyeQ SERVICE.

b.

Gracenote is not responsible for the proper setup, connection or (if applicable) equipment of a
Device so that the Service can be received. This lies within your sole responsibility.

c.

Gracenote may amend or remove Television Program Information with or without advance
notice and may block or modify access to Television Program Information or the Service. You do
not have any claim against Gracenote arising out of such change, removal, blocking or
modification.

d.

PLEASE NOTE that in order to use the Television Program Information, specific technical
prerequisites, such as a Device, software programs, methods of transfer, telecommunication
services and other third party services, usually need to be used, for which additional cost, in
particular connection charges, can be incurred, which you will have to pay for separately.
Gracenote does not provide such end user devices, software programs, methods of transfer,
telecommunication services or other services and does not accept any liability for services of
third parties.
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3.

Restriction of use of Data
a.

The Television Program Data made available within the scope of the Service may be protected by
copyright or other statutory provisions.

b.

You may use the Television Program Data made available to you for private and non-commercial
purposes only, to the extent that this is necessary and permitted by the End User Device’s
intended use.

c.

PLEASE NOTE that you are in particular not entitled to:
i.

forward the Television Program Data or part of it to third parties or to enable third parties
to have access to it with the exception of members of your household;

ii.

amend edit or modify the Television Program Data in any way; and/or

iii.

use the Television Program Data for the creation of a database and/or an information
service;

iv.
4.

and you undertake to refrain from these acts of use.

Restriction of Liability
a.

PLEASE NOTE that you are using the Service at your own risk. The download or any other receipt
of content, in particular the download of data in connection with the Service, is also at your own
risk and you are solely responsible for any damage to a Device or for any other damages,
including loss of data, arising out of such actions.

b.

Gracenote shall not be liable for the functioning of the Service or part of it without interruptions
or defects, for Television Program Data being available at all times or for the Service being fit for
a specific purpose. Gracenote shall not be liable for the accuracy, completeness and/or
correctness of the Television Program Data made available by Gracenote. In particular spelling
mistakes and software errors can occur.

c.

Gracenote shall not be liable for disturbances which prevent access to the Service, in particular
for any disruptions and/or limitations of access to the Service or the Television Program Data
which are due to a force majeure event or circumstances outside of Gracenote’s responsibility,
such as a breakdown or disturbance of the Internet or telecommunications networks other than
Gracenote‘s own systems.

d.

GRACENOTE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR
ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES. Gracenote shall only be liable for willful misconduct or
gross negligence (the limitation of liability set out above does not apply to death or personal
injury or any other liability which cannot be excluded by law).

***
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