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Podmínky poskytování služeb NissanConnect 

Platné k [1. 10. 2019] 

Úvod 

Výrazy „vy“, „vaše“ a „předplatitel“ používané v této smlouvě („smlouva“) odkazují na vás, na osobu, 
která vás zastupuje, nebo v příslušném případě na osobu jednající jako právní zástupce společnosti nebo 
jiný právní subjekt, který si zakoupil nebo pronajal vozidlo Nissan vybavené službami NissanConnect 
(„vozidlo“). Výrazy „my“, „nám“, „naše“ a „Nissan“ používané v této smlouvě odkazují na společnost 
NISSAN INTERNATIONAL SA, která byla založena a působí podle švýcarských zákonů s registračním číslem 
CH-550-1047524-0 a registrovaným sídlem na adrese Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Švýcarsko, 
a na společnost NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, která byla založena a působí podle francouzských zákonů 
s registračním číslem společnosti 443 089 990 a registrovaným sídlem na adrese 8 rue Jean Pierre 
Timbaud, 78180 Montigny-le-bretonneux, Francie. Následující osoby a subjekty jsou v rámci této smlouvy 
považovány za třetí strany požívající výhody vyplývající z této smlouvy: (i) Pobočky společnosti Nissan 
International SA, mateřská společnost, nástupci a nabyvatelé práv; (ii) poskytovatelé služeb a jejich 
pobočky, nástupci a nabyvatelé práv; (iii) a všichni zaměstnanci, ředitelé, členové vyššího vedení, 
subdodavatelé, zástupci a agenti výše uvedených stran.  

Naše poštovní adresa je Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route 
de l’Etraz 1180 Rolle, Švýcarsko. Určité služby NissanConnect a další informace, na které je v této smlouvě 
odkazováno, jsou dostupné online. 

V závislosti na specifikaci je vaše vozidlo vybaveno telematickou řídicí jednotkou NissanConnect 
a v příslušných případech také hlavní jednotku a/nebo navigačním systémem, který může obsahovat další 
komunikační rozhraní pro chytré telefony či jiná zařízení. Tato zařízení lze používat k poskytování široké 
řady služeb a informací pro vás i všechny ostatní řidiče či spolujezdce ve vašem vozidle a k jednoduššímu 
shromažďování, zpracovávání a používání určitých údajů nezbytných k poskytování služeb (dále jen 
„služby NissanConnect”), které jsou k dispozici na k tomu určené platformě Nissan Store. Použití těchto 
údajů je podrobněji vysvětleno v oddílu 4 Osobní údaje, ochrana osobních údajů. 

Služby NissanConnect poskytují předplatiteli možnost interakce s vozidlem a/nebo používání množství 
různých aplikací („aplikace”) přímo prostřednictvím zařízení vozidla nebo nepřímo prostřednictvím 
chytrého telefonu, počítače či jiných zařízení, kterým je povoleno připojení k telematické řídicí jednotce 
vozidla a systému vozidla. Telematická řídicí jednotka NissanConnect není kompatibilní se všemi 
technologiemi/dodavateli chytrých telefonů či jiných zařízení. Kromě toho platí, že nemusí být 
podporovány starší typy chytrých telefonů nebo zařízení. 

Z bezpečnostních a zákonných důvodů mohou být některé služby během jízdy automaticky deaktivovány.  

Neneseme zodpovědnost ani neposkytujeme žádnou záruku za aktuální kompatibilitu vašeho chytrého 
telefonu či jiného zařízení se službami NissanConnect a nezodpovídáme za nedostatečnou podporu či 
ztrátu služeb, k nimž může dojít. Smlouva popisuje vztah mezi vámi a námi týkající se používání služeb 
NissanConnect.  
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Abychom vám mohli poskytovat služby NissanConnect, spolupracujeme s mnoha různými společnostmi. 
Výrazem „poskytovatel služeb” je v této smlouvě myšlena jakákoli osoba, společnost, dceřiná společnost 
či pobočka nebo subjekt poskytující jakékoli služby, zařízení nebo vybavení související se službami 
NissanConnect, mimo jiné včetně poskytovatelů bezdrátových služeb, dodavatelů, poskytovatelů licencí, 
distributorů a prodejců.  

Některé nebo veškeré služby či obsah poskytovaný jako součást služeb NissanConnect mohou být 
poskytovány externími poskytovateli služeb. Poskytovatelé služeb mohou při poskytování tohoto obsahu 
a služeb uplatňovat další podmínky. Používáním služeb NissanConnect zároveň souhlasíte s tím, že budete 
vázáni těmito dodatečnými podmínkami. Společnost Nissan nezaručuje dostupnost jakékoli aplikace ani 
obsahu, který při používání služeb NissanConnect zvolíte, a neponese žádnou zodpovědnost za 
dostupnost aplikace či obsahu, který je vám poskytován.  

PŘED POUŽITÍM JAKÝCHKOLI SLUŽEB NISSANCONNECT SI PŘEČTĚTE CELOU TUTO SMLOUVU A JEJÍ KOPII 
SI USCHOVEJTE VE SVÝCH ZÁZNAMECH. PŘEČTĚTE SI A UCHOVEJTE SI KOPII VŠECH DODATEČNÝCH 
DOKUMENTŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SLUŽBAMI NISSANCONNECT, KTERÉ VÁM BUDOU PŘEDÁNY ČI ZASLÁNY. 
VEŠKERÉ DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB NISSANCONNECT, VE KTERÝCH SE UVÁDÍ, ŽE SE STÁVAJÍ 
SOUČÁSTÍ VAŠÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NISSANCONNECT, JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY, 
POKUD PŘIJMETE JAKOUKOLI SLUŽBU V NICH POPSANOU.  

1. ZŘÍZENÍ PŘEDPLATNÉHO SLUŽEB NISSANCONNECT  

1.1. Váš souhlas. Uzavřením této smlouvy a/nebo použitím služeb NissanConnect souhlasíte s metodami 
a postupy popsanými v této smlouvě.  

1.2. Aktivace služeb NissanConnect a váš souhlas. Služby NissanConnect můžete získat a používat pouze 
schválením této smlouvy a jejích podmínek prostřednictvím aplikace pro chytré telefony NissanConnect 
(„aplikace služeb NissanConnect“) kliknutím na položku „Souhlasím“ během procesu zřízení předplatného 
služeb.  

Schválením této smlouvy potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této smlouvy, schválili je a souhlasíte, 
že jimi budete vázáni (a zejména, že souhlasíte s tím, abychom v souladu s ustanoveními této smlouvy 
shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje).  

Chápete a souhlasíte, že předplatné služeb NissanConnect je spojeno s vaším vozidlem a že služby 
NissanConnect nemůžete převádět na jiné vozidlo.  

Pokud se rozhodnete nezřídit předplatné služeb NissanConnect, nebudete moci využívat výhody, které 
služby NissanConnect nabízí.  

Je vaší zodpovědností, abyste informovali všechny řidiče vozidla i spolujezdce ve vozidle, kteří chtějí 
používat služby NissanConnect, o podmínkách této smlouvy včetně aspektů souvisejících s ochranou 
osobních údajů.  

1.3. Přístup k službám NissanConnect. Služby NissanConnect mohou být k dispozici uvnitř vozidla 
prostřednictvím hlavní jednotky a/nebo navigačního systému či dálkově prostřednictvím počítače, 
chytrého telefonu nebo jiného zařízení s přístupem na internet a/nebo prostřednictvím aplikace navržené 
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specificky pro přístup ke službám NissanConnect Services (aplikace „NissanConnect Services“). Tyto 
aplikace mohou být dány k dispozici společností Nissan nebo třetí stranou jménem společnosti Nissan a na 
jejich stažení či použití se mohou vztahovat další podmínky. 

1.4. Ověření či aktivace určitých funkcí uvnitř vozidla. Kromě zřízení předplatného služeb NissanConnect 
může být nutné, abyste v rámci systému vozidla provedli ověření zadáním uživatelského jména, hesla či 
dalších informací. Dále platí, že některé funkce související se shromažďováním údajů mohou vyžadovat, 
abyste vy nebo jiné osoby ve vašem vozidle aktivně potvrdili, že tyto funkce mají být aktivovány.  

Za tímto účelem se může na hlavní jednotce nebo v rámci navigačního systému zobrazit tlačítko 
„Souhlasím“ nebo jiná funkce požadující vaše potvrzení. Pokud potvrdíte použití příslušné funkce, bude 
tato funkce aktivní po celou vaši cestu a údaje nezbytné k provozu této funkce budou předávány 
společnosti Nissan. Pokud její použití nepotvrdíte, zůstane dočasně deaktivována, dokud příště 
nevyjádříte svůj souhlas s použitím funkce, a příslušné údaje nebudou společnosti Nissan předávány. Za 
účelem lepšího využívání služeb NissanConnect se tlačítko „Souhlasím“ nemusí objevit při každém zapnutí 
vozidla, ale na základě pravidelnosti vašeho používání a zohlednění faktu, že jste nedávno přečetli 
podmínky poskytování služeb a poskytli nám svůj souhlas. V každém případě platí, že pokud si přejete 
deaktivovat příslušnou funkci, můžete tak učinit prostřednictvím nabídky „Ochrana osobních údajů“ 
(tlačítko „Režim soukromí“). 

Přestože nebyl udělen souhlas nebo je ZAPNUTÝ režim soukromí, budou některé funkce nadále aktivní 
a umožní přenos dat. To platí zejména pro službu tísňového volání (eCall), která je k dispozici ve většině 
evropských států.  

U systémů Nissan vybavených funkcí osobních profilů ve vozidle si můžete vytvořit osobní profil, který lze 
zabezpečit. V takovém případě může být váš souhlas s podmínkami služby NissanConnect uložen ve vašem 
profilu a nebude třeba jej zadávat na začátku nové cesty pod stejným profilem. 

1.5. Úprava znění smlouvy. Tuto smlouvu můžeme podle vlastního uvážení kdykoli a průběžně měnit. 
O veškerých změnách budeme informovat prostřednictvím aplikace služeb NissanConnect (nebo 
v příslušných případech e-mailem) a tyto změny vstoupí v platnost v den jejich zveřejnění. Vaše pokračující 
používání služeb NissanConnect bude považováno za váš souhlas s upravenou verzí podmínek této 
smlouvy. Přístup k platným podmínkám této smlouvy máte kdykoli k dispozici prostřednictvím aplikace 
služeb NissanConnect. Doporučujeme vám, abyste platné podmínky této smlouvy pravidelně a pečlivě 
kontrolovali.  

Jestliže jakákoli změna materiálně ovlivní vaše práva vyplývající z této smlouvy, bude mít negativní dopad 
na vaši službu materiálním způsobem nebo povede k vyšším poplatkům za předplatné, upozorníme vás na 
ni e-mailem. PO OBDRŽENÍ ZMIŇOVANÉHO UPOZORNĚNÍ MŮŽETE UKONČIT SMLOUVU NEBO SOUHLASIT 
SE ZMĚNOU. POKUD NEUKONČÍTE SMLOUVU DO 30 DNŮ OD UPOZORNĚNÍ, BUDE TO POVAŽOVÁNO ZA 
VÁŠ SOUHLAS SE ZMĚNOU A ZMĚNA SE STANE SOUČÁSTÍ SMLOUVY, KTEROU MÁME MEZI SEBOU 
UZAVŘENOU. Prostřednictvím aplikace služeb NissanConnect máte právo požádat o aktualizovanou kopii 
této smlouvy včetně všech aktuálních podmínek a získat ji. 

1.6. Aktualizace nebo změna informací v rámci účtu předplatitele. Pomocí aplikace služeb NissanConnect 
můžete kdykoli zkontrolovat, změnit, upravit nebo aktualizovat informace, které jste nám poskytli.  
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2. DOBA TRVÁNÍ SLUŽEB NISSANCONNECT A UKONČENÍ JEJICH POSKYTOVÁNÍ  

2.1. Služby NissanConnect. Služby NissanConnect můžete využívat okamžitě po schválení podmínek 
smlouvy prostřednictvím aplikace služeb NissanConnect a po dokončení procesu aktivace.  

Služby NissanConnect jsou propojeny s vaším vozidlem a nemůžete je převést na jiné vozidlo. Pokud 
nevlastníte nebo nepoužíváte vozidlo během daného úvodního období či období prodloužení služeb, 
nebudeme vracet finanční prostředky za žádnou část vašeho poplatku za předplatné. 

Služby NissanConnect jsou poskytovány v několika balíčcích. Některé balíčky jsou poskytovány bezplatně 
po určitou dobu od okamžiku registrace ke službám NissanConnect, jiné balíčky jsou placené.  

V závislosti na délce trvání služby dostanete e-mailem nebo prostřednictvím aplikace NissanConnect 
Services upozornění 15 nebo 30 dní před uplynutím úvodního období předplatného a budete mít možnost 
předplatné prostřednictvím aplikace NissanConnect Services prodloužit podle aktuálně platných 
podmínek poskytování služeb. Při prodlužování předplatného služeb nebo při zřizování předplatného 
nových balíčků můžete být vyzváni k zadání způsobu platby. Pokud se požadavek na předplatné služeb 
týká placeného balíčku nebo prodloužení balíčku, jehož bezplatné období uplynulo, bude se na něj 
vztahovat aktuálně platný poplatek za předplatné („poplatek za předplatné”). Pokaždé, když se 
rozhodnete prodloužit příslušný balíček služeb NissanConnect, dojde k automatickému stržení příslušné 
částky z vašeho účtu. 

V PŘÍPADĚ POTVRZENÍ PRODLOUŽENÍ PŘEDPLATNÉHO, BUDETE MOCI VYUŽÍVAT SLUŽBY I NADÁLE PO STANOVENOU 
DOBU. POKUD NEPRODLOUŽÍTE PŘEDPLATNÉ PŘED DATEM VYPRŠENÍ PLATNOSTI, PŘESTANETE MÍT PO VYPRŠENÍ 
OBDOBÍ MOŽNOST VYUŽÍVAT SLUŽBY.  

Jste-li druhým nebo pozdějším vlastníkem vozidla, zůstanou balíčky původně poskytované jako bezplatné 
k dispozici po zbývající část úvodního období předplatného. 

2.2. Vaše práva na ukončení. Balíček služeb NissanConnect můžete kdykoli ukončit prostřednictvím 
aplikace služeb NissanConnect nebo kontaktováním naší společnosti.  
Zrušíte-li předplatné před koncem období předplatného:  

• V případě bezplatného balíčku přestanete využívat služby s okamžitým účinkem. 

• V případě placeného balíčku: 
o V průběhu zkušebního období nebo bezplatného poskytování služeb přestanete využívat 

služby s okamžitým účinkem. 
o Po uplynutí zkušebního období vstoupí zrušení v platnost na konci aktuálního 

fakturačního období a do té doby budete využívat služeb i nadále. 

2.3. Naše práva na ukončení a pozastavení.  

Máme právo vám kdykoli a bez udání důvodu ukončit poskytování služeb NissanConnect. V takovém 
případě vám zašleme oznámení 30 dnů před datem účinnosti ukončení služeb, po jejichž uplynutí skončí 
poskytování služeb NissanConnect. To znamená, že se můžeme rozhodnout ukončit vám poskytování 
služeb NissanConnect kdykoli a z jakéhokoli důvodu, dokonce i z důvodů, které se netýkají vás ani vašeho 
účtu u nás. V případě, že se rozhodneme ukončit poskytování služeb NissanConnect na základě ukončení 
jakékoli smlouvy mezi námi a poskytovatelem služby, na němž jsme při poskytování služeb NissanConnect 
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závislí, vynaložíme maximální úsilí, abychom vám 30 dnů před ukončením poskytování služeb zaslali výše 
uvedené oznámení.  

Máme také právo pozastavit vám poskytování služeb NissanConnect z důvodu údržby či vylepšení sítě 
nebo systému, případně při zahlcení sítě nebo v případě našeho podezření, že se vaše služby 
NissanConnect používají k účelu, který nám umožní poskytování služeb ukončit.  

V takových případech můžeme vrátit uhrazené předplatné nebo poskytnout kredity na poměrné bázi ode 
dne ukončení této smlouvy nebo po dobu pozastavení služeb NissanConnect.  

Poskytování služeb NissanConnect můžeme ukončit s okamžitou platností, pokud dojde z vaší strany k 
podstatnému porušení této smlouvy, pokud budete zasahovat do našeho úsilí poskytovat služby 
NissanConnect, pokud budete zasahovat do našeho podnikání nebo pokud budete využívat služby 
NissanConnect k nezákonným či nevhodným účelům. Nemáte žádné právo na opětovnou aktivaci služeb 
NissanConnect, i kdybyste uvedené problémy napravili.  

Bez jakékoli odpovědnosti si také vyhrazujeme právo podle vlastního uvážení zastavit nabízení služeb 
NissanConnect novým zákazníkům a nepřijímat prodloužení služeb NissanConnect.  

2.4. Pokud prodáte své vozidlo nebo zakoupíte ojeté vozidlo  

Vaše akce 

Pokud prodáte své vozidlo nebo ukončíte jeho pronájem či je vaše vozidlo zničeno nebo zlikvidováno 
v době, kdy jste registrovaným uživatelem služeb NissanConnect, žádáme vás, abyste nás o tom 
informovali kontaktováním oddělení služeb pro zákazníky společnosti Nissan nebo přímým odstraněním 
vozidla z vaší aplikace NissanConnect. Jestliže se jiným vhodným způsobem dozvíme, že jste prodali své 
vozidlo nebo ukončili jeho pronájem, vyhrazujeme si právo zrušit registraci vozidla na vašem účtu 
a umožnit registraci vozidla na účtu nového majitele nebo nájemce. 

Pokud prodáte nebo převedete své vozidlo a nebudete nás o této situaci informovat, nebudeme mít 
možnost zjistit, že vozidlo změnilo majitele, a můžeme nadále shromažďovat údaje ve víře, že se jedná 
o údaje související s vámi. Pokud nás nebudete informovat o ukončení pronájmu nebo prodeji vozidla, 
nezodpovídáme za žádné škody související s ochranou osobních údajů, které můžete utrpět vy nebo 
následující vlastník. Bez ohledu na fakt, zda nás informujete o ukončení pronájmu nebo prodeji vozidla či 
nikoli, souhlasíte s tím, že po převodu nebo prodeji vozidla nezískáte ani se nepokusíte získat přístup ke 
službám NissanConnect nebo jakýmkoli údajům týkajícím se vašeho vozidla a nebudete je používat ani se 
o to nepokusíte.  

Chápete a souhlasíte, že pokud nás nebudete informovat a další majitel vozidla si zřídí předplatné služeb 
NissanConnect souvisejících s vaším vozidlem, profil nového majitele přepíše váš profil a vaše předplatné 
služeb NissanConnect automaticky skončí.  

Služby NissanConnect nemůžete převést na jiné vozidlo. Služby NissanConnect zůstávají propojeny 
s vozidlem (stejně jako záruka). Pokud prodáte své vozidlo (nebo jej vrátíte na konci pronájmu) a nezrušíte 
své předplatné služeb, může být toto předplatné služeb automaticky převedeno na nového majitele, 
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jakmile nový majitel prokáže vlastnictví vozidla telefonátem na oddělení služeb pro zákazníky společnosti 
Nissan nebo provedením registrace vozidla prostřednictvím aplikace NissanConnect.  

Jestliže si zakoupíte nebo pronajmete vozidlo, které již dříve bylo vlastněno nebo pronajímáno, měli byste 
se zaregistrovat jako nový majitel, zřídit si předplatné a následně aktivovat služby NissanConnect, abyste 
mohli využívat nabídek v rámci služeb NissanConnect.  

3. ZÁSADY POPLATKŮ, PLATEB, FAKTURACE A DANÍ  

Služby NissanConnect včetně jejich podrobností, bezplatného období poskytování a požadavků na jejich 
předplatné jsou vysvětleny v oddílu 2.1.  

Platební, fakturační a daňové zásady, které se vztahují na služby NissanConnect jsou k dispozici v obchodě 
Nissan Store 

Jestliže nejste prvním majitelem vozidla, můžete mít nadále možnost využívat služby NissanConnect 
v rámci bezplatného období, jestliže toto období v době zřízení vašeho předplatného ještě nevypršelo.  

4. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA  

4.1. Všeobecně. Společnost Nissan respektuje a dodržuje vaše práva chráněná platnými zákony. Toto 
prohlášení o shromažďování osobních údajů popisuje, jak nakládáme s veškerými osobními údaji, které 
od vás můžeme shromažďovat.  

4.2. Používání osobních údajů. V souvislosti s vaším používáním vozidla a služeb NissanConnect budeme 
shromažďovat a využívat určitá data, které mohou zahrnovat i osobní údaje. Zřízením předplatného 
a/nebo používáním služeb NissanConnect udělujete také souhlas s tím, že budeme shromažďovat 
a používat osobní údaje pro účely stanovené v této smlouvě. Budeme respektovat vaše soukromí 
i soukromí ostatních spolujezdců ve vozidle.  

4.3. Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme. Typy námi shromažďovaných osobních údajů závisí 
na vozidle, jeho specifikaci a službách NissanConnect, jejichž předplatné jste si zřídili, a vašem používání 
služeb NissanConnect. Shromažďujeme údaje, která poskytujete v souvislosti s předplatným služeb 
NissanConnect včetně údajů o předplatném a smlouvě, identifikačního čísla vozidla (VIN), jména, adresy, 
uživatelského ID, hesla a kontaktních údajů primárního řidiče nebo majitele vozidla. Můžeme také 
(v příslušných případech) shromažďovat údaje týkající se nejen „zdravotního“ stavu vozidla, poruch, 
informací o údržbě, zařízení a informací o systému včetně ID navigačního systému, ID vestavěných karet 
SIM, historie provozu a diagnostických dat systémů a dílů vozidla a v případě elektromobilů také spotřeby 
elektrické energie, stavu baterie a historie dobíjení. Pro statistické účely a z důvodu poskytování služeb 
NissanConnect můžeme shromažďovat údaje týkající se vašeho používání služeb NissanConnect včetně 
údajů o chování a parametrech navigačního systému a určitých údajů o poloze včetně místa zastávky 
a místa startu nebo míst dobíjení. Dále shromažďujeme (v příslušných případech) údaje o správě 
fakturace, plateb a reklamací, které souvisí se službami NissanConnect.  

4.4. Účely zpracování osobních údajů.  
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V důsledku smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli zřízením předplatného služeb NissanConnect, budeme 
používat osobní údaje k následujícím účelům: 

▪ poskytování služeb NissanConnect, 
▪ správa vašeho předplatného služeb NissanConnect a vašeho předplatitelského účtu, 
▪ umožníme vám používat služby pro komunikaci a zasílání zpráv,  
▪ zaručíme vám dálkové ovládání vozidla, 
▪ tvorba oznámení vozidla, např. výstrah údržby, integrované zabezpečení a bezpečnostní funkce 

jako eCall nebo bCall,  
▪ zajištění asistenčních služeb na cestách,  
▪ pomůžeme vám ušetřit energii, 
▪ poskytneme vám asistenci pro zákazníky v případě problémů a reklamací týkajících se služeb 

NissanConnect. 

Na základě našeho oprávněného zájmu zlepšovat služby a produkty, které vám nabízíme, navíc 
zpracováváme vaše osobní údaje také k následujícím účelům:  

▪ poskytování informací týkajících se našich produktů a služeb a informací o podmínkách 
a nabídkách souvisejících se službami NissanConnect,  

▪ zodpovídání vašich dotazů a řešení vašich stížností,  
▪ vyhodnocování a statistika, průzkum trhu a další účely související s průzkumem a vývojem, 
▪ plánování infrastruktury (např. dobíjecích stanic), 
▪ zjišťování nebo prevence zneužití služeb NissanConnect vámi, jakýmkoli spolujezdcem ve vozidle 

nebo jakoukoli jinou třetí stranou, 
▪ zajištění zabezpečení infrastruktury služeb NissanConnect.  

Na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu budeme zpracovávat osobní údaje shromážděné při 
používání služeb NissanConnect k následujícím účelům:  

▪ zasílání propagačních e-mailů, pošty a jiné elektronické komunikace, telefonáty, 
▪ zasílání informací souvisejících se zvláštními slevami nebo přidanými službami či funkcemi,  
▪ vylepšování a přizpůsobování komunikace mezi vámi, námi a sítí prodejců společnosti Nissan,  
▪ přizpůsobování služeb NissanConnect pro individuální předplatitele nebo skupiny předplatitelů, 
▪ plánování cesty na základě vašich požadavků, 
▪ v míře nezbytné k poskytování služeb NissanConnect, které jsou založeny na poloze vozidla 

a které nejsou definovány výše. 

Osobní údaje shromážděné při používání vozidla a zejména služeb NissanConnect, které jsou nutné ke 
splnění našich právních závazků, můžeme zpracovávat také k následujícím účelům: 

▪ eCall (automatické nouzové vytáčení v případě vážné dopravní nehody se zpracováním informací, 
jako je například poloha), 

▪ dodržování specifických zákonů v zemi použití služeb NissanConnect. 

Když používáte přístup ke službám externích poskytovatelů služeb (např. pro účty sociálních sítí, obsah 
médií, informační službu třetí strany) prostřednictvím služeb NissanConnect nebo jakýchkoli jejich funkcí 
či aplikací, můžeme v souvislosti s poskytováním těchto služeb tyto údaje získávat, zpracovávat, používat 
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a převádět. Dále platí, že všechny tyto externí služby, k jejichž přístupu využíváte služeb NissanConnect, 
mohou používat další podmínky, které regulují používání vašich osobních údajů. Společnost Nissan tyto 
podmínky nezávislých služeb nekontroluje a zříká se veškeré zodpovědnosti a závazků s nimi souvisejících 
a nebude zodpovědná za jakékoli použití vašich osobních údajů shromážděných a zpracovaných 
v důsledku vašeho používání služeb třetí strany. 

INFORMACE O PŘEDPLATITELÍCH NIKOMU NEPRODÁVÁME A NEPRONAJÍMÁME ANI JE S NIKÝM 
NEVYMĚŇUJEME.  

4.5. Poskytnutí osobních údajů. Abychom vám mohli poskytovat služby NissanConnect, spolupracujeme 
s mnoha různými společnostmi. V důsledku toho sdílíme vaše osobní údaje zejména s mobilními 
operátory, poskytovateli internetového přístupu a připojení, poskytovateli správy předplatného, 
poskytovateli platebních služeb, poskytovateli obsahu, dodavateli, poskytovateli licencí, leasingovými 
partnery, veřejnými bezpečnostními body, záchrannými složkami (policie, pohotovost atd.), poskytovateli 
asistenčních služeb na cestách, distributory, prodejci a servisními dílnami pouze pro účely dodání služeb 
NissanConnect požadovaných předplatitelem nebo jinými spolujezdci ve vozidle předplatitele. 

V případě potřeby a v souladu s platnými zákony můžeme být donuceni poskytnout osobní údaje, 
abychom dodržovali platné zákony nebo závazné či vynutitelné příkazy veřejných orgánů či soudů nebo 
abychom uplatnili či vynutili podmínky této smlouvy.  

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také se všemi přidruženými společnostmi firmy Nissan. V případě fúze, 
reorganizace, joint venture, postoupení, vyčlenění, převodu, prodeje nebo disponování s celým podnikem 
nebo jeho částí, včetně případů bankrotu nebo podobných řízení, můžeme předat veškeré osobní údaje 
příslušné třetí straně. Získání vašeho platného výslovného souhlasu s jakýmkoli dalším zpracováváním 
údajů bude v případě přijetí těchto údajů zodpovědností jednotlivých subjektů, které tyto údaje dostanou 
a rozhodnou se je dále zpracovávat.  

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s partnery poskytujícími služby, funkce nebo zařízení, které souvisí se 
službami NissanConnect nebo s nimi nesouvisí. Tito partneři mohou být ve smluvním vztahu s dalšími 
poskytovateli služeb, aby poskytovali specifické služby (např. služby na vyžádání, jako jsou pojištění 
založené na používání, tankování paliva na vyžádání, inteligentní dobíjení elektromobilů atd.), které jste si 
vyžádali vy, majitel(é) vozidla nebo jakýkoli spolujezdec ve vozidle. Údaje, včetně vašich osobních údajů, 
nezbytné k poskytování jakýchkoli služeb, které byste mohli požadovat, mohou být poskytnuty těmto 
externím poskytovatelům služeb a tato smlouva nebude tyto poskytovatele regulovat. Použitím přístupu 
k těmto specifickým službám souhlasíte s dodržováním všech dalších podmínek uplatňovaných těmito 
poskytovateli. Údaje sdílené s našimi partnery budou v rámci technických možností anonymizovány a po 
našich partnerech budeme požadovat, aby také v rámci technických možností údaje anonymizovali, než 
je budou sdílet s poskytovateli služeb za účelem poskytování požadované služby. 

4.6. Převod údajů mimo Evropskou unii (EU) / Evropský hospodářský prostor (EHP).  

Na základě výše uvedených účelů budou vaše osobní údaje převedeny k dalšímu zpracování do poboček 
společnosti Nissan International SA a k jejich poskytovatelům služeb nejen uvnitř EU/EHS, ale také 
mimo ně. To zahrnuje zejména (bez omezení) zpracování osobních údajů společností Nissan Motor Co., 
Ltd v Japonsku a jejími poskytovateli služeb v Japonsku a/nebo v jiných zemích mimo EU/EEA. Zákony 
na ochranu osobních údajů těchto zemí nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako 
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v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru. Pokud však k takovému převodu dojde, 
podnikneme odpovídající opatření, abychom zajistili, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se 
standardy vyplývajícími z platné legislativy na ochranu osobních údajů. Pokud jsou námi 
shromažďované a zpracovávané osobní údaje zpracovávány poskytovateli služeb mimo EU/EHS, budou 
tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi pokyny a pro účely popsané výše a budou podléhat 
nejpřísnějším opatřením na ochranu dat.  

4.7. Zabezpečení. Budeme udržovat příslušná technická, fyzická a administrativní opatření na zabezpečení 
dat, abychom chránili všechny vaše osobní údaje pod naší kontrolou před ztrátou, zneužitím, 
neoprávněným přístupem a úpravou, a to samé budeme požadovat po našich poskytovatelích služeb. 
V závislosti na aplikacích například využíváme šifrovací technologie a systémy ověřování uživatelů, jako 
jsou hesla a osobní identifikační čísla. Veškeré informace jsou uchovávané za komerčně přijatelných 
zabezpečovacích opatření s přístupem omezeným pouze na oprávněné zaměstnance nebo zástupce 
společnosti Nissan, jejích poboček a jejích poskytovatelů služeb. K ochraně osobních údajů předplatitelů 
používáme standardní postupy v oboru.  

Pokud nás nebudete informovat o prodeji nebo převodu svého vozidla, můžeme nadále posílat určité 
údaje o předplatiteli nebo jiné informace o vašem účtu na adresu, kterou u nás máte aktuálně uloženou. 
V takovém případě nezodpovídáme za žádné škody související s osobními údaji, které můžete utrpět.  

4.8. Doba uchování.  

Obecná doba uchování. 

Veškeré osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kdy služby NissanConnect využíváte. 

Údaje o používání. 

Výjimku z výše uvedené doby uchování představují údaje o používání, které nebudou uchovávány déle 
než 3 roky po vašem posledním použití služeb NissanConnect.  

Údaje o poloze. 

Informace jako rychlost vozidla, směr jízdy vozidla a určité údaje o poloze (v rámci žádosti dálkového 
ovládání, např. Geofence nebo MyCarFinder) budou odstraněny poté, co již nebudou nutné pro účely, 
kvůli kterým byly zpracovány, ale v každém případě to bude nejpozději do 7 dní od jejich přijetí příslušným 
datovým centrem využívaným společností Nissan. 

Některé údaje o poloze (zpracovávané mimo služby dálkového ovládání) budou uchovány až po dobu 
3 měsíců v závislosti na právním rámci země, ve které se služby NissanConnect používají, nebo v rámci 
reklamace týkající se služeb NissanConnect. 

Odstranění údajů. 

Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání údajů budou osobní údaje odstraněny nebo převedeny do 
anonymní podoby v souladu s platnými zákony.  
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Jak je uvedeno níže, máte v každém případě možnost kdykoli odstranit veškeré údaje o používání 
uchovávané ve vašem vozidle s výjimkou údajů, které jsou nutné ke správnému fungování vašeho vozidla, 
případně jsou nezbytné pro poskytování služeb, jež můžete stále používat, nebo které jsou povinné (např. 
eCall). 
4.9. Právo na přístup a opravu. V souladu s místními zákony na ochranu osobních údajů můžete mít k 
určitým údajům přístup, upravovat je, odstraňovat a/nebo blokovat. Také máte právo vznést námitku 
proti zpracovávání svých osobních údajů nebo požádat o omezení jejich zpracovávání. Kromě toho máte 
právo požádat o poskytnutí svých osobních údajů ve strukturovaném a standardním formátu.  

Za účelem uplatnění těchto práv můžete upravit svůj účet v aplikaci služeb NissanConnect nebo 
kontaktovat místní kontaktní centrum společnosti Nissan.  

Alternativně můžete kontaktovat našeho referenta pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové 
adrese: dpo@nissan-europe.com 

V každém případě máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. 

5. ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O OMEZENÍCH SLUŽEB A SYSTÉMU  

5.1. Vlastnictví technologie. Společnost Nissan a její poskytovatelé služeb jsou a vždy musí zůstat majiteli 
všech práv a zákonných nároků (i) na veškerý hardware, software a související technologie používané 
společností Nissan jako součást služeb NissanConnect nebo ve spojení s nimi a (ii) všechna práva 
duševního vlastnictví a ostatní vlastnická práva zahrnující bez omezení všechna patentová práva, autorská 
práva, práva související s ochrannými známkami a práva na ochranu obchodního tajemství v nich 
obsažená. Je zakázáno kopírovat, dekompilovat, demontovat, zpětně upravovat jakékoli technologie nebo 
obsah či údaje uložené nebo začleněné v rámci jakéhokoli zařízení používaného k příjmu a provozu služeb 
NissanConnect (souhrnně „technologie zařízení“) a provádět na nich odvozené práce či s nimi 
manipulovat nebo tato zařízení jinak upravovat, a vy s tímto zákazem souhlasíte. Zároveň souhlasíte, že 
nebudete nahrávat, zveřejňovat, přenášet ani jinak dávat k dispozici žádný materiál, který obsahuje 
softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory či programy navržené k přerušení, zákazu 
nebo omezení funkčnosti služeb NissanConnect. Veškerý software obsažený ve vašem vozidle je 
licencován výhradně pro použití ve spojení se službami NissanConnect. Kromě toho platí, že veškeré údaje 
a další obsah služeb NissanConnect jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony na ochranu 
duševního vlastnictví a že veškerá vlastnická práva zůstávají společnosti Nissan a jejím poskytovatelům 
služeb. Technologii zařízení smíte používat pouze k osobním a nekomerčním účelům a ve spojení se 
službami NissanConnect.  

5.2. Ochranné známky. NissanConnect a logo Nissan jsou ochrannými známkami společnosti Nissan 
Motor Co., Ltd. Další ochranné známky, značky služeb, obrázky, loga a názvy domén, které se objevují jako 
součást jakýchkoli souvisejících webů nebo na těchto webech, mohou být ochrannými známkami třetích 
stran. Přístup ke službám NissanConnect nebo k této aplikaci či těmto stránkám a jejich používání ani tato 
smlouva vám neudělují žádné právo nebo zákonný nárok či licenci na reprodukci nebo jakékoli jiné použití 
ochranných známek či obrázků, ochranných známek, log nebo názvů domén jakékoli třetí strany. Veškerá 
dobrá pověst vyplývající v souvislosti s ochrannými známkami z vašeho používání služeb NissanConnect 
bude v náš prospěch.  

mailto:dpo@nissan-europe.com
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5.3. Globální polohový systém. Vaše služby NissanConnect pracují pomocí bezdrátové komunikační sítě 
a satelitní sítě globálního polohového systému („GPS“). VŠECHNY SLUŽBY NISSANCONNECT NEJSOU VŽDY 
DOSTUPNÉ VŠUDE NEBO U VŠECH AUTOMOBILŮ. PLATÍ TO ZEJMÉNA V ODLEHLÝCH A UZAVŘENÝCH 
OBLASTECH. Oblast, kterou projíždíte, může ovlivňovat službu, kterou vám můžeme poskytnout, mimo 
jiné včetně navigační služby. Služby navíc nejsou dostupné, nefunguje-li systém GPS. Určitá programovací 
omezení systému GPS mohou narušit naši schopnost určení přesné polohy vašeho vozidla.  

5.4. Bezpečnostní PIN. Před zahájením používání funkce dálkového zamykání / odemykání dveří se jako 
dodatečné bezpečnostní opatření – ale ne výlučně – vyžaduje osobní identifikační číslo („PIN“). Tento PIN 
kód je vytvořen při registraci do služby NissanConnect nebo při prvním využití vzdálené akce. Potřebujete-
li PIN resetovat, můžete přejít do nabídky Nastavení aplikace NissanConnect Services. 
 
5.5. Domovská stránka Google / hlasový asistent Google. Je-li vaše vozidlo kompatibilní s technologií 
Google Home, doporučujeme používat akci NissanConnect Services pouze v bezpečném a soukromém 
nastavení. Upozorňujeme, že použití této akce vám umožní ovládat určité funkce vozidla pomocí asistenta 
Google, a proto není tato akce určena k použití dětmi nebo kýmkoli, kdo by neměl mít přístup k vašemu 
vozu (v příslušných případech). Veškerá hlasová komunikace se zařízením Google Home je uložena v 
historii „Asistenta Google“, která se nachází ve složce Moje aktivita přidružené aplikace Asistenta Google. 
Historie transakcí se zobrazuje každému, kdo má přístup k vašemu účtu Google. Doporučujeme, abyste 
své přihlašovací údaje k účtu Google nesdělovali žádné osobě, které nechcete poskytnout přístup k této 
historii transakcí. Konkrétní hlasové komunikace spojené se svým účtem můžete odstranit vyhledáním 
konkrétní položky v aplikaci Asistenta Google a následným klepnutím na tlačítko Odstranit. Nebo můžete 
odstranit všechny hlasové nahrávky spojené s vaším účtem pro každý z produktů podporujících Asistenta 
Google výběrem příslušného produktu na stránce „Odstranit aktivitu podle“ na adrese 
myactivity.google.com nebo se obrátit na zákaznický servis Asistenta Google.  
 
Při využívání služby Hlasový asistent Google a v závislosti na hlasovém ovládání může NissanConnect 
Services Action ke splnění požadovaného příkazu použít následující údaje: Identifikační číslo vozidla (VIN), 
GPS souřadnice, požadovaná cílová adresa, adresa domova nebo do práce, pokud jsou uloženy ve vašem 
profilu NissanConnect Services. Data použitá prostřednictvím NissanConnect Services Action jsou 
prováděna pouze v rámci Hlasového asistenta Google, po 20 minutách jsou odstraněna a nejsou sdílena s 
třetími stranami.  
 
Tato služba vyžaduje aktivní předplatné služeb NissanConnect.  
 
5.6 Amazon Alexa. Je-li vaše vozidlo kompatibilní s technologií Amazon Alexa, doporučujeme používat 
schopnost Skill NissanConnect Services pouze v bezpečném a soukromém nastavení. Upozorňujeme, že 
použití této schopnosti vám umožní ovládat určité funkce vozidla pomocí systému Amazon Alexa, a proto 
není tato akce určena k použití dětmi nebo kýmkoli, kdo by neměl mít přístup k vašemu vozu. Veškerá 
hlasová komunikace se zařízením Amazon Alexa je uložena v „Historii Amazon Alexa“, která se nachází v 
„Nastavení“ přidružené aplikace Alexa. Historie transakcí se zobrazuje každému, kdo má přístup k vašemu 
účtu Amazon. Doporučujeme, abyste své přihlašovací údaje k účtu Amazon nesdělovali žádné osobě, které 
nechcete poskytnout přístup k této historii transakcí. Konkrétní hlasové komunikace spojené se svým 
účtem můžete odstranit tak, že přejdete do „Historie“ v aplikaci Alexa pro smartphony, vyhledáte 
konkrétní položku a následně klepnete na tlačítko Odstranit. Nebo můžete odstranit všechny hlasové 
nahrávky spojené s vaším účtem pro každý z produktů podporujících Alexu výběrem příslušného produktu 
na stránce „Správa obsahu a zařízení“ na adrese www.amazon.com/mycd nebo se můžete obrátit na 
zákaznický servis Amazon Alexa. 
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Při využívání služby Amazon Alexa a v závislosti na hlasovém ovládání může NissanConnect Services Skill 
ke splnění požadovaného příkazu použít následující údaje: Identifikační číslo vozidla (VIN), GPS souřadnice, 
požadovaná cílová adresa, adresa domova nebo do práce, pokud jsou uloženy ve vašem profilu 
NissanConnect Services. Data použitá prostřednictvím NissanConnect Services Skill jsou prováděna pouze 
v rámci Hlasového asistenta Alexa, po 20 minutách jsou odstraněna a nejsou sdílena s žádnými třetími 
stranami.  
 
Tato služba vyžaduje aktivní předplatné služeb NissanConnect.  
 
5.7. Palubní WiFi – WiFi do auta. Vaše vozidlo je vybaveno integrovanou WiFi čipovou sadou a dokáže 
případně zajišťovat ve voze připojení k internetu prostřednictvím WiFi pro řadu přenosných zařízení (max. 
7 zařízení).  
 
Přístup k internetu vyžaduje aktivaci služeb NissanConnect, stejně jako předplatné datových balíčků 
poskytovaných zvoleným mobilním operátorem. Poskytnuté připojení k internetu je zabezpečené – 
doporučujeme nesdílet bezpečnostní přihlašovací údaje k WiFi dostupné na jednotce NissanConnect. 

6. VAŠE POVINNOSTI  

6.1. Udržování vašeho účtu. Váš účet za služby NissanConnect závisí na vaší aktivaci služeb NissanConnect 
popsané výše. Jste zodpovědní za udržování platného způsobu platby za váš balíček služeb po uplynutí 
jakéhokoli výchozího období služeb nebo období prodloužení služeb. Veškeré další informace týkající se 
správy účtu najdete v aplikaci NissanConnect .  

6.2. Heslo / uživatelské ID. Zavazujete se k plné zodpovědnosti za ochranu svého hesla a uživatelského ID 
(poskytnutých u našeho prodejce během dodávky nebo jinak zpřístupněných či vámi nastavených podle 
procesu aktivace). Kdokoli, kdo má k dispozici vaše heslo a uživatelské ID, může získat přístup k službám 
NissanConnect, a žádný poskytovatel služeb ani my nemáme povinnost zjišťovat oprávnění jakékoli osoby 
používající vaše heslo a uživatelské ID či jiné informace, které lze použít k identifikaci vašeho účtu za 
účelem žádosti o služby pro vaše vozidlo.  

6.3. Řádné používání služeb. Zavazujete se, že nebudete služby NissanConnect používat k žádným 
podvodným, nezákonným či urážlivým účelům ani jakýmkoli způsobem, který zasahuje do našeho 
poskytování služeb ostatním zákazníkům. Zavazujete se, že nebudete zneužívat ani jinak poškozovat 
obchodní operace, služby, pověst, zaměstnance a zařízení naší společnosti ani poskytovatelů služeb. 
Pokud některou z výše uvedených věcí provedete, souhlasíte, že ponesete zodpovědnost za jakoukoli 
částku, kterou po nás v této souvislosti bude kdokoli požadovat, i za jakékoli výdaje vyplývající úplně nebo 
částečně z takového používání nebo vašich činů.  

Nesmíte přeprodávat, kopírovat, uchovávat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, vydávat, 
předvádět, přenášet a vysílat žádný obsah, který získáte prostřednictvím služeb NissanConnect, ani z něj 
vytvářet odvozené práce a žádný obsah získaný prostřednictvím služeb NissanConnect nesmíte používat 
ke komerčním účelům.  

6.4. Ochrana a používání informací o ostatních stranách. Určité informace, které získáte pomocí služeb 
NissanConnect, patří nám, poskytovatelům služeb nebo jiným třetím stranám, které je poskytují naším 
prostřednictvím. Mohou se na ně vztahovat jedna autorská práva, vícero autorských práv, ochranné 
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známky, značky služeb, patenty nebo jiné zákonné ochrany. Zavazujete se, že nebudete používat žádný 
obsah získaný prostřednictvím služeb NissanConnect s výjimkou obsahu výslovně autorizovaného naší 
společností nebo naším poskytovatelem služeb. Žádný obsah nesmíte přeprodávat ani používat ke 
komerčním účelům. Žádný obsah nesmíte kopírovat, uchovávat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, 
zobrazovat, vydávat, předvádět, přenášet a vysílat ani z něj vytvářet odvozené práce.  

6.5. Další uživatelé vašeho vozidla nebo spolujezdci ve vašem vozidle. JSTE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA 
VEŠKERÉ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NISSANCONNECT VE VAŠEM VOZIDLE, I KDYŽ NEJSTE OSOBOU, KTERÁ JE 
POUŽÍVÁ, A I KDYŽ POZDĚJI BUDETE TVRDIT, ŽE JSTE JEJICH POUŽITÍ NEODSOUHLASILI. JSTE TAKÉ 
VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA SLUŽBY, O NĚŽ JSTE POŽÁDALI PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NISSANCONNECT 
VY NEBO JAKÁKOLI JINÁ OSOBA POUŽÍVAJÍCÍ VAŠE VOZIDLO. Zavazujete se, že budete informovat 
a vzdělávat všechny uživatele vašeho vozidla a spolujezdce ve vašem vozidle o službách NissanConnect 
a funkcích i omezeních systému a podmínkách smlouvy. Poskytovatel služeb ani my nemáme žádnou 
povinnost zjišťovat oprávnění jakékoli osoby používající vaše vozidlo. Použijete-li služby NissanConnect ke 
spáchání trestného činu nebo k jinému nevhodnému účelu, budete zodpovědní za veškeré škody, které 
nám v důsledku takového použití vzniknou.  

7. ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY  

7.1. Aktualizace softwaru, hardwaru a zařízení. Služby NissanConnect obsahují software (včetně softwaru 
vozidla a softwaru používaného telematickou řídicí jednotkou, hlavní jednotkou či navigačním systémem) 
nebo obsah, který občas můžeme potřebovat či chtít změnit. Můžeme tak učinit na dálku bez předchozího 
upozornění. Tyto změny mohou ovlivnit nebo odstranit údaje, které jste uložili v rámci systému služeb 
NissanConnect ve vašem vozidle. Za ztrátu údajů neponeseme žádnou zodpovědnost. Software služeb 
NissanConnect nevlastníte ani nemáte žádné právo k vlastnímu používání nebo úpravě softwaru služeb 
NissanConnect. Systémy vašeho vozidla také obsahují software, který můžeme občas potřebovat změnit. 
Souhlasíte, že můžeme pomoci poskytovatelům služeb, aby tak učinili na dálku.  

7.2. Mobilní služby. Z hlediska čísla mobilního telefonu přiděleného telematické řídicí jednotce vašeho 
vozidla nemáte žádné jiné právo než právo na jeho používání v souvislosti se službami NissanConnect.  

7.3. Technologie a komunikace. Služby NissanConnect nemohou fungovat, dokud vaše vozidlo není na 
místě pokrytém signálem našeho mobilního operátora. Služby NissanConnect zahrnující informace 
o poloze vašeho vozidla nemohou fungovat, jestliže satelitní signály GPS jsou blokovány, nejsou na daném 
místě dostupné nebo nejsou kompatibilní se službami NissanConnect.  

7.4. Změny telekomunikace/GPS. Systém služeb NissanConnect používá digitální technologii bezdrátové 
komunikace a technologii GPS, které jsou mimo naši kontrolu. O telekomunikačních technologiích je 
známo, že se občas mění, což vede k zastarávání určitých telekomunikačních sítí. Pokud se 
telekomunikační infrastruktura, veřejný internet nebo technologie GPS vyžadované službami 
NissanConnect změní takovým způsobem, který způsobí nekompatibilitu se systémem služeb 
NissanConnect, nemusí služby NissanConnect fungovat a my budeme nuceni ukončit vaše služby 
NissanConnect. Jestliže se tak stane, budeme vás informovat o datu účinnosti ukončení a popíšeme 
všechna naše práva a povinnosti. Nezodpovídáme za poskytování záruk týkajících se telekomunikačních 
technologií a GPS používaných k podpoře služeb NissanConnect. Nezodpovídáme za žádné úpravy 
provedené stranami poskytujícími tyto technologie ani za žádnou ztrátu služeb v důsledku těchto změn.  
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7.5. Poskytovatelé obsahu. Někteří poskytovatelé služeb uplatňují další podmínky pro poskytování služeb 
(například podmínky pro koncového uživatele pokrývající údaje o navigaci a poloze). Používáním služeb 
NissanConnect zároveň souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito dodatečnými podmínkami. Společnost 
Nissan nezaručuje dostupnost jakékoli aplikace ani obsahu, který při používání služeb NissanConnect 
zvolíte, a neponese žádnou zodpovědnost za dostupnost aplikace či obsahu, který je vám poskytován.  

7.6. Mapy a navigace. Navigační údaje, které vám poskytujeme, jsou založeny na mapových informacích, 
jež máme k dispozici během výrobního procesu, ale při vašem prvním použití mohou být nepřesné či 
neúplné. Naše navigační údaje nemusí například obsahovat informace o jednosměrných silnicích, 
zákazech odbočení, stavebních projektech, sezónních silnicích, objížďkách nebo nových silnicích. Mohou 
navrhovat použití silnice, která je aktuálně uzavřená ze stavebních důvodů, nebo odbočení, jež je zakázáno 
značkami na křižovatce. Dopravní situace, počasí a jiné příčiny mohou navíc způsobit, že se podmínky na 
silnicích liší od vygenerovaných výsledků. Proto byste měli vždy používat dobrý úsudek, dodržovat zákony 
a pravidla silničního provozu a vyhodnocovat, zda je dodržování navigačních pokynů služeb 
NissanConnect či navigačního systému vašeho vozidla bezpečné a zákonné na základě současné dopravní 
situace, počasí a jiných podmínek. Společnost Nissan nezaručuje úplnost ani přesnost poskytovaných 
mapových informací kromě faktu, že jsou založeny na nejaktuálnějších mapových informacích, které 
máme k dispozici ve chvíli, kdy si zřizujete předplatné služeb NissanConnect. Společnost Nissan neponese 
zodpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo neúplnost mapových údajů, které jsou vám poskytnuty.  

7.7. Geografie a okolní prostředí. Existují další okolnosti, které nemáme a nemůžeme mít pod kontrolou 
a které nám mohou zabránit, abychom vám v určitý okamžik nebo na určitém místě poskytovali služby 
NissanConnect, nebo které mohou zhoršit kvalitu služeb NissanConnect. Příkladem jsou kopce, vysoké 
budovy, tunely, počasí, návrh elektrického systému a architektura vašeho vozidla, poškození důležitých 
dílů vašeho vozidla při nehodě nebo zahlcení bezdrátové telefonní sítě. Společnost Nissan neponese 
žádnou zodpovědnost ani závazek za znemožnění použití služeb NissanConnect z jakéhokoli výše 
uvedeného důvodu.  

7.8. Mimo naši kontrolu. Nezodpovídáme za žádné zpoždění ani selhání výkonu, pokud se tomuto 
zpoždění nebo selhání nedalo zabránit přiměřenými opatřeními. Navíc neneseme žádnou zodpovědnost, 
pokud je takové selhání nebo zpoždění způsobeno přírodními vlivy nebo silami či příčinami mimo naši 
přiměřenou kontrolu. Mezi příklady patří selhání veřejné elektrické sítě, válečné činy, vládní zásahy, 
terorismus, občanské nepokoje, nedostatek pracovních sil či potíže s nimi spojené (bez ohledu na příčinu) 
nebo selhání zařízení včetně poruch internetu, počítače, telekomunikace či jiných zařízení.  

7.9. Dostupné informace. Služby NissanConnect mohou být omezeny na určité geografické oblasti, kde 
jsou k dispozici poskytovatelé mapových údajů a/nebo obsahu. V takovém případě může být geografické 
pokrytí méně důležité než to, které je jinak obecně dostupné.  

7.10. Integrita a informace vozidla. Za účelem používání služeb NissanConnect musí mít vaše vozidlo 
funkční elektrický systém a v případě elektromobilu také odpovídající výkon baterie. Služby 
NissanConnect nemusí fungovat, když se pokusíte přidat, připojit nebo upravit jakékoli zařízení či software 
ve vašem vozidle (např. zapojením zařízení do elektrického systému vozidla nebo připojením k portu 
diagnostiky či jakoukoli jinou úpravou vozidla). 
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8. ZÁRUKY A ZODPOVĚDNOST  

8.1. Žádné záruky. Záruky jsou zvláštní druhy příslibů. Omezená záruka vašeho vozidla nebo omezená 
záruka výrobce hardwaru (v příslušném případě) zahrnuje zařízení pro služby NissanConnect ve vašem 
vozidle, ALE NEKRYJE SLUŽBY NISSANCONNECT ANI BEZDRÁTOVOU SLUŽBU. . Vzhledem k okolnostem, 
které nemůžeme ovlivnit, se nemůžeme zavázat k poskytování nepřerušené či bezproblémové služby ani 
k tomu, že údaje nebo informace, které vám poskytneme, budou bezchybné.  

9. Obecné  

9.1. Rozhodné právo. V nejširším rozsahu povoleném zákony a s výjimkou případů, kdy je výslovně 

stanoveno jinak, se tato smlouva a jakékoli spory s ní související budou řídit zákony České 

republiky bez ohledu na principy konfliktu právních norem a veškerými platnými tarify, a to bez 

ohledu na to, kde budou podány. Společně souhlasíme s tím, že veškeré spory vzniklé v souvislosti 

s touto smlouvou nebo s vaším používáním služeb NissanConnect budou podléhat výhradní 

jurisdikci soudů České republiky.  

9.2. Tyto podmínky použití můžeme postoupit jinému subjektu. Tuto smlouvu nebo její část můžeme dle 
svého uvážení postoupit komukoli. Vy bez předchozího souhlasu společnosti Nissan tyto podmínky použití 
ani své závazky postoupit jiné osobě nesmíte.  

9.3. Toto je kompletní smlouva. Tato smlouva (tyto podmínky a veškeré další dokumenty společnosti 
Nissan v nich obsažené) představuje celou smlouvu mezi vámi a námi. Tato smlouva nahrazuje veškerá 
jiná naše vzájemná ujednání nebo prohlášení, ať již ústní či písemná, z doby minulé či současné, a je možné 
ji pozměnit pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. Pokud bude soud nebo rozhodce kteroukoli část 
této smlouvy považovat za neplatnou, bude zbytek této smlouvy i nadále plně vynutitelný. I po skončení 
těchto podmínek budou jejich ustanovení řídit jakékoli spory, které by z nich nebo v souvislosti s nimi 
vznikly (pokud nebudou nahrazeny novou vzájemnou dohodou). Tyto podmínky budou závažné také pro 
vaše dědice a nástupníky a pro naše nástupníky. Zřeknutím se jakékoli části této smlouvy nebo postihu v 
případě jejího porušení v jakémkoli jednom případě neimplikuje povinnost zřeknutí v jakémkoli jiném 
případě či porušení. ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ SE MŮŽEME ROZHODNOUT POSKYTOVAT VÁM APLIKACI 
SERVICES DOBROVOLNĚ I V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE JINAK NA JEJÍ POSKYTOVÁNÍ NEMĚLI NÁROK. NEBUDE TO 
PŘEDSTAVOVAT ŽÁDNÉ VZDÁNÍ SE PRÁV ANI NA ZÁKLADĚ TOHO NEBUDEME MÍT POVINNOST UČINIT TAK 
OPAKOVANĚ. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDEME RUČIT ZA NIC, CO BY Z TAKOVÉHO NAŠEHO POSKYTNUTÍ 
TAKOVÉ SLUŽBY VYPLYNULO.  

KONEC podmínek  


