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A NissanConnect szolgáltatások szerződési feltételei 

Hatályos: [2019. október 1.] 

Bevezetés 

A jelen szerződésben (a továbbiakban: „Szerződés”) használt „Ön”, „Önt” stb. és „Előfizető” kifejezések 
Önre mint egyénre vonatkoznak, aki saját maga képviseli magát, vagy adott esetben olyan gazdasági 
társaság vagy más jogi személy képviselőjeként lép fel, amely megvásárolt vagy lízingel egy NissanConnect 
szolgáltatásokkal felszerelt Nissan gépjárművet (a továbbiakban: „Jármű”). A jelen Szerződésben használt 
„mi”, „minket”, „miénk” stb. és a „Nissan” kifejezéseket, valamint a többes szám első személy használatát 
úgy kell tekinteni, mint ami a svájci jogszabályok alapján bejegyzett és működő NISSAN INTERNATIONAL 
SA (cégjegyzékszám: CH-550-1047524-0, székhely: Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Svájc), 
valamint a francia jogszabályok alapján bejegyzett és működő NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE 
(cégjegyzékszám: 443 089 990, székhely: 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-bretonneux, 
Franciaország) vállalatra utal. Ezen túlmenően a következő személyek és szervezetek a jelen Szerződés 
harmadik fél kedvezményezettjeinek számítanak: (i) a Nissan International SA leányvállalatai, 
anyavállalata, jogutódai és engedményesei; (ii) szolgáltatók és azok leányvállalatai, jogutódai és 
engedményesei és (iii) a fentiek bármelyikének alkalmazottai, igazgatói, tisztviselői, alvállalkozói, 
képviselői és megbízottai.  

Levelezési címünk: Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route de 
l’Etraz 1180 Rolle, Svájc. Egyes NissanConnect szolgáltatások és egyéb, a jelen Szerződésben hivatkozott 
információk elérhetők az interneten. 

Műszaki paramétereitől függően az Ön Járműve olyan NissanConnect telematikai vezérlőegységgel és 
adott esetben fejegységgel és/vagy navigációs rendszerrel van felszerelve, amelyek további 
kommunikációs interfészeket tartalmazhatnak okostelefon vagy más eszközök számára. Ezek a 
berendezések szolgáltatások és információk széles körének igénybevételére használhatók fel, melyek célja 
az Ön és a Jármű bármely más vezetőjének vagy utasának kiszolgálása, valamint bizonyos adatok 
gyűjtésének, kezelésének és használatának megkönnyítése a Nissan dedikált platformján, a Nissan Store-
ban elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: „NissanConnect Szolgáltatások”) biztosítása érdekében. 
Ezen adatok felhasználásának részleteihez lásd: 4. Személyes adatok, adatvédelem. 

A NissanConnect Szolgáltatások lehetővé teszik az Előfizető számára, hogy kommunikáljon a Járművel 
és/vagy különböző alkalmazások (a továbbiakban: „alkalmazások”) sokaságát vegye igénybe közvetlenül 
a Járműbe integrált berendezésen vagy közvetve okostelefonon, számítógépen vagy más eszközökön 
keresztül, amelyek kompatibilis lévén képesek csatlakozni a Jármű telematikai vezérlőegységéhez és a 
Jármű rendszereihez. A NissanConnect telematikai vezérlőegység nem kompatibilis az összes 
okostelefonnal, illetve a különböző technológiájú/gyártójú egyéb eszközök mindegyikével. Ezenkívül 
előfordulhat, hogy a régibb okostelefonokat és eszközöket a rendszer nem támogatja. 

Biztonsági és szabályozási okokból bizonyos szolgáltatások vezetés közben automatikusan 
kikapcsolhatnak.  

Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk semmilyen garanciát vagy szavatosságot az Ön okostelefonja 
vagy más eszközei és a NissanConnect Szolgáltatások között jelenleg fennálló kompatibilitást illetően, és 
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nem vállalunk felelősséget, ha ebből eredően a támogatás hiánya merülne fel, vagy szolgáltatások 
esetlegesen elérhetetlenek lennének. A NissanConnect Szolgáltatások használatával kapcsolatban Ön és 
miközöttünk fennálló kapcsolatot a jelen Szerződés írja le.  

A NissanConnect Szolgáltatások biztosítására számos különböző vállalattal működünk együtt. A jelen 
Szerződésben a „Szolgáltató” bármely olyan személyt, társaságot, leányvállalatot, kapcsolt vállalkozást 
vagy olyan szervezetet jelenthet, amely a NissanConnect Services Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 
bármilyen szolgáltatást, berendezést vagy eszközt biztosít, beleértve többek között, de nem 
kizárólagosan, a vezeték nélküli szolgáltatókat, beszállítókat, licencadókat, forgalmazókat és 
kereskedőket.  

A NissanConnect Szolgáltatások részeként kínált szolgáltatások vagy tartalom egy részét vagy egészét 
harmadik fél szolgáltatók biztosíthatják. A Szolgáltatók további feltételeket szabhatnak az ilyen tartalmak 
és szolgáltatások biztosítására vonatkozóan. A NissanConnect Szolgáltatások használatával Ön ezen 
további feltételeket is kötelezőként fogadja el. A Nissan nem nyilatkozik a NissanConnect Szolgáltatások 
használata során Ön által kiválasztott alkalmazások vagy tartalmak elérhetőségét illetően, és az 
alkalmazások elérhetőségéért, valamint az Ön számára biztosított tartalmakért nem tehető felelőssé.  

KÉRJÜK, OLVASSA EL TELJES EGÉSZÉBEN EZT A SZERZŐDÉST A NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOK 
HASZNÁLATA ELŐTT, ÉS A SZERZŐDÉS EGY PÉLDÁNYÁT ŐRIZZE MEG. OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EGY 
PÉLDÁNYÁT A NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS, ÖNNEK ÁTADOTT VAGY 
ELKÜLDÖTT TOVÁBBI DOKUMENTUMOKNAK IS. AZON NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK, AMELYEKBEN AZ ÁLL, HOGY A NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ SZERZŐDÉS RÉSZÉNEK SZÁMÍTANAK, AZ ÁLTALUK LEÍRT SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELYIKÉNEK ÖN 
ÁLTALI ELFOGADÁSÁVAL A JELEN SZERZŐDÉS RÉSZÉVÉ VÁLNAK.  

1. A NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOKRA TÖRTÉNŐ ELŐFIZETÉS FOLYAMATA  

1.1. Az Ön hozzájárulása. A jelen Szerződés megkötésével és/vagy a NissanConnect Szolgáltatások 
használatával Ön elfogadja a jelen Szerződésben ismertetett gyakorlatokat és eljárásokat.  

1.2. A NissanConnect Szolgáltatások aktiválása és az Ön hozzájárulása. A NissanConnect Szolgáltatásokat 
Ön csak a jelen Szerződésnek és feltételeinek a NissanConnect okostelefonos alkalmazáson (a 
továbbiakban: „NissanConnect Services Alkalmazás”) keresztül történő elfogadását követően érheti el és 
használhatja, amihez a szolgáltatás-előfizetési folyamat során az „Elfogadom” („I agree”) gombra kell 
kattintania.  

A Szerződés elfogadásával Ön kijelenti, hogy a Szerződést elolvasta, a feltételeit elfogadta és kötelezőnek 
ismerte el (és különösen: beleegyezik személyes adatainak általunk végzett, a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő gyűjtésébe és kezelésébe).  

Ön megértette és elfogadja, hogy a NissanConnect Szolgáltatásokra történő előfizetés a Járműhöz kötött, 
tehát a NissanConnect Szolgáltatásokat nem tudja egy másik járműre átvinni.  

Ha úgy dönt, hogy nem fizet elő a NissanConnect Szolgáltatásokra, úgy nem fogja tudni a NissanConnect 
Szolgáltatásokat igénybe venni.  
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Az Ön felelőssége tájékoztatni a jelen Szerződés feltételeiről, köztük az adatvédelmi szempontokról a 
Jármű összes olyan vezetőjét és utasát, aki a NissanConnect Szolgáltatásokat használni kívánja.  

1.3. Hozzáférés a NissanConnect Szolgáltatásokhoz. A NissanConnect Szolgáltatások az autó belsejében 
a fejegységen és/vagy a navigációs rendszeren keresztül érhetők el, vagy távolról is használhatók olyan 
számítógéppel, okostelefonnal vagy más eszközzel, amelyen van internet, valamint elérhetők még olyan 
alkalmazással („NissanConnect Services Alkalmazás”).amely kifejezetten a NissanConnect Szolgáltatások 
eléréséhez lett kifejlesztve. Ezeket az alkalmazásokat a Nissan vagy a Nissan nevében harmadik fél teheti 
közzé, és a letöltésükre vagy használatukra további feltételek vonatkozhatnak. 

1.4. Hitelesítés az autóban, illetve bizonyos funkciók aktiválása. A NissanConnect Szolgáltatásokra 
történő előfizetésen kívül arra is szükség lehet, hogy felhasználónevet, jelszót vagy egyéb információt 
megadva hitelesítse magát a Jármű rendszerében. Emellett bizonyos, adatgyűjtéssel kapcsolatos funkciók 
megkövetelhetik, hogy Ön vagy a Jármű más utasai aktívan megerősítsék, hogy ezeket a funkciókat 
aktiválni kívánják.  

Erre a célra a fejegység vagy a navigációs rendszer egy „Elfogadom” („I Agree”) gombot vagy hasonló 
funkciót jeleníthet meg a beleegyezése kikéréséhez. Ha megerősíti az adott funkció használatát, akkor az 
a teljes út során aktív marad, és a funkció működéséhez szükséges adatok átkerülnek a Nissanhoz. Ha nem 
erősíti meg a funkció használatát, úgy az ideiglenesen deaktivált állapotban marad, amíg a következő 
alkalommal meg nem adja a hozzájárulását; az érintett adatok pedig nem kerülnek át a Nissanhoz. A 
NissanConnect Szolgáltatások kellemesebb használata érdekében előfordulhat, hogy az „Elfogadom” 
gomb nem jelenik meg a Jármű minden egyes beindításakor, mivel a rendszer figyelembe veszi, hogy Ön 
a szolgáltatást rendszeresen használja, és hogy feltehetőleg elolvasta a szolgáltási feltételeket, amelyeket 
nemrégiben fogadott el. Mindenesetre ha szeretné kikapcsolni a funkciót, úgy azt az „Adatvédelem” 
(„Privacy”) menüben teheti meg (elérhető az „Adatvédelmi mód” [„Privacy mode”] gombbal). 

Egyes funkciók a hozzájárulásának megtagadása és az Adatvédelmi mód bekapcsolása mellett is aktívak 
maradnak, és lehetővé teszik az adatok továbbítását . Különösen ez a helyzet a legtöbb európai országban 
törvény által előírt segélyhívó szolgáltatás (eCall) esetében.  

A járműben működő személyes profil funkcióval felszerelt Nissan-rendszerek esetén személyes profilt 
hozhat létre, amelyet biztonsági funkciók védhetnek. Ebben az esetben a NissanConnect feltételeinek 
elfogadása a profiljában tárolható, és nem jelenik meg kérdés, ha ugyanazon profil alatt új utat kezd meg. 

1.5. A Szerződés módosítása. A Szerződést tetszőleges időpontban, ismételten, saját belátásunk szerint 
módosíthatjuk. A módosításokról értesítést kap a NissanConnect Services Alkalmazásban (vagy adott 
esetben e-mailben). A változtatások az értesítés napjától lépnek hatályba. A NissanConnect Szolgáltatások 
további használatával Ön elfogadja a Szerződés módosított feltételeit. A mindenkor hatályos Szerződés 
feltételeit bármikor megtekintheti NissanConnect Services Alkalmazásban. Javasoljuk, hogy időről időre 
gondosan tekintse át a hatályos Szerződés feltételeit.  

Ha valamely módosítás lényegesen érinti az Ön a jelen Szerződés szerinti jogait, vagy lényegesen negatívan 
érinti a szolgáltatást, vagy magasabb előfizetési díjakat eredményez, úgy e-mailben értesítjük Önt a 
módosításról. AZ EMLÍTETT ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐEN ÖN FELMONDHATJA A SZERZŐDÉST 
VAGY ELFOGADHATJA A MÓDOSÍTÁST. HA AZ ÉRTESÍTÉST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL NEM MONDJA FEL A 
SZERZŐDÉST, AKKOR ÚGY TEKINTJÜK, HOGY ÖN ELFOGADTA A MÓDOSÍTÁST, AMELY RÉSZÉVÉ VÁLIK A 
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KÖZTÜNK ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERZŐDÉSNEK. A NissanConnect Services Alkalmazáson keresztül kérheti és 
beszerezheti a jelen Szerződés frissített változatát az összes aktuális feltétellel együtt. 

1.6. Előfizetői fiókadatok frissítése vagy módosítása. A NissanConnect Services alkalmazás használatával 
bármikor megtekintheti, módosíthatja, javíthatja vagy frissítheti az Ön által nekünk megadott adatokat.  

2. A NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOK IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE  

2.1. NissanConnect Szolgáltatások. A NissanConnect Szolgáltatások azonnal elindulnak, amint Ön a 
NissanConnect Services alkalmazáson keresztül elfogadta a Szerződés feltételeit, és sikeresen befejezte 
az aktiválási folyamatot.  

A NissanConnect Szolgáltatások a Járműhöz kötöttek, tehát a NissanConnect Szolgáltatásokat nem tudja 
egy másik járműre átvinni. Ha valamely Kezdeti vagy Megújított Szolgáltatási Időszak során Ön nem 
rendelkezik a Járművel vagy nem használja azt, úgy az előfizetési díjat részben sem térítjük vissza. 

A NissanConnect Szolgáltatások több csomagban érhetők el. Egyes Csomagok a NissanConnect 
Szolgáltatásokra való regisztrációtól kezdve meghatározott időtartamra ingyenesen érhetők el, más 
Csomagok pedig fizetősek.  

A szolgáltatás időtartamától függően 15 vagy 30 nappal a Kezdeti Előfizetési Időszak lejárta előtt értesítést 
küldünk Önnek e-mailben vagy a NissanConnect Services alkalmazáson keresztül, és lehetőséget adunk, 
hogy a mindenkor érvényes feltételekkel összhangban megújítsa előfizetését a NissanConnect Services 
Alkalmazás révén. Az előfizetés megújításakor vagy új csomagokra való előfizetéskor előfordulhat, hogy 
fizetési űrlapot kell beküldenie. Ha az előfizetési kérelem fizetős csomagra vagy egy olyan csomag 
megújítására vonatkozik, amelynek az ingyenes időtartama lejárt, akkor a mindenkor érvényes áron 
előfizetési díjat („Előfizetési Díj”) számolunk fel. Valahányszor úgy dönt, hogy megvásárolja vagy megújítja 
a megfelelő NissanConnect Szolgáltatási csomagokat, a fizetési számláját automatikusan ennek 
megfelelően megterheljük. 

HA AZ ELŐFIZETÉSE MEGÚJÍTÁSÁT ÉRVÉNYESÍTETTE, AKKOR A MEGÚJÍTÁSI IDŐSZAKBAN TOVÁBBRA IS IGÉNYBE 
VEHETI A SZOLGÁLTATÁSOKAT. HA NEM FRISSÍTI ELŐFIZETÉSÉT A LEJÁRATI IDŐPONT ELŐTT, AKKOR AZ IDŐSZAK 
VÉGÉTŐL A SZOLGÁLTATÁSOKAT NEM VEHETI IGÉNYBE.  

Ha Ön a Jármű második vagy későbbi tulajdonosa, úgy az eredetileg ingyenesen felkínált Csomagok a 
Kezdeti Előfizetési Időszak fennmaradó részére fognak rendelkezésére állni. 

2.2. Az Ön felmondási jogai. A NissanConnect Szolgáltatások Csomagot bármikor felmondhatja a 
NissanConnect Services Alkalmazás révén, vagy ha ezen szándékát jelzi nekünk.  
Ha lemond egy előfizetést az előfizetési időszak vége előtt:  

• Ingyenes csomag esetén a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultsága azonnali 
hatállyal megszűnik. 

• Fizetős csomag esetén: 
o Az elállási időszak, illetve az ingyenes próbaidőszak során a szolgáltatások 

igénybevételére vonatkozó jogosultsága azonnali hatállyal megszűnik. 
o Az elállási időszak lejártát követően a felmondás az aktuális számlázási időszak végén lép 

hatályba, ameddig továbbra is igénybe veheti a szolgáltatásokat. 
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2.3. A mi felmondási és felfüggesztési jogaink.  

A NissanConnect Szolgáltatásokat bármikor, indok nélkül felmondhatjuk; ez esetben 30 nappal a 
felmondás hatálybalépését megelőzően értesítjük Önt, amelynek lejárta után az Ön által használt 
NissanConnect Szolgáltatások megszűnnek. Ez azt jelenti, hogy bármikor, bármilyen okból – akár Öntől és 
az Ön nálunk fenntartott fiókjától független okokból is – úgy dönthetünk, hogy megszüntetjük az Ön 
számára biztosított NissanConnect Szolgáltatásokat. Abban az esetben, ha a köztünk és más Szolgáltató 
között kötött, a NissanConnect Szolgáltatások biztosításához elengedhetetlen megállapodás megszűnése 
miatt döntünk a NissanConnect Szolgáltatások felmondása mellett, úgy mindent megteszünk a fent 
említett 30 napos felmondási idő biztosítása érdekében.  

A NissanConnect Szolgáltatásokat továbbá felfüggeszthetjük a hálózat vagy a rendszer karbantartása vagy 
fejlesztése érdekében, vagy ha hálózati túlterhelés lép fel, vagy ha azt gyanítjuk, hogy a NissanConnect 
Szolgáltatásokat Ön olyan célra használja, amely a szolgáltatások megszüntetését indokolná számunkra.  

Ilyen esetekben visszatéríthetjük a befizetett előfizetési díjakat, illetve a Szerződés megszűnésének 
napjától vagy a NissanConnect Szolgáltatások felfüggesztésének napjától kezdve arányos jóváírást 
biztosíthatunk.  

Azonnal megszüntethetjük az Ön NissanConnect Szolgáltatásait, ha Ön a jelen Szerződést súlyosan 
megsértette, ha Ön a NissanConnect Szolgáltatások biztosítására irányuló erőfeszítéseinket akadályozza, 
ha üzleti tevékenységünket megzavarja, vagy ha a NissanConnect Szolgáltatásokat jogellenes vagy nem 
megfelelő célokra használja. Önnek még akkor sincs joga a NissanConnect Szolgáltatások újbóli 
aktiválására, ha ezeket a problémákat orvosolta.  

Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint, mindenfajta felelősség vállalása 
nélkül abbahagyjuk a NissanConnect Szolgáltatások nyújtását új ügyfeleknek, és az Ön részéről ne vállaljuk 
a NissanConnect Szolgáltatások megújítását.  

2.4. Ha eladja a Járművet, vagy használt járművet vásárol  

Lépés az Ön részéről 

Ha eladja a Járművét, vagy megszünteti a lízingelését, illetve ha a Járművet leselejtezik vagy a Jármű 
megsemmisül, miközben Ön a NissanConnect Szolgáltatások regisztrált felhasználója, kérjük, értesítsen 
minket a Nissan ügyfélszolgálatán keresztül vagy úgy, hogy közvetlenül a NissanConnect Alkalmazásból 
eltávolítja a Járművet. Ha más módon megfelelő tájékoztatást kapunk arról, hogy Ön eladta a Járművet, 
illetve megszüntette a lízinget, fenntartjuk a jogot a Jármű az Ön fiókjából történő törlésére, és hogy 
lehetővé tegyük az új tulajdonos vagy lízingbevevő számára, hogy regisztrálja a Járművet a fiókjában. 

Ha Ön eladja vagy másnak átadja a Járművet, és erről nem értesít minket, úgy nem tudhatjuk, hogy a 
Jármű használója megváltozott, és további adatgyűjtést végezhetünk abban a hitben, hogy az adatok Önre 
vonatkoznak. Semmilyen olyan adatvédelmi kárért nem vállalunk felelősséget, amely abból ered, hogy 
Ön vagy más későbbi tulajdonos elmulasztott értesíteni minket a Jármű eladásával vagy lízingjének 
lejártával kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy a Jármű eladásáról vagy lízingjének lejártáról értesít-e 
minket, Ön vállalja, hogy a Jármű értékesítése, átadása vagy lízingjének lejárta után nem veszi igénybe és 
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nem kísérli meg elérni vagy igénybe venni a NissanConnect Szolgáltatásokat vagy a Járművéhez 
kapcsolódó adatokat.  

Ön megérti és tudomásul veszi, hogy amennyiben nem értesít minket, és ha a Jármű későbbi tulajdonosa 
feliratkozik a járműhöz kapcsolódó NissanConnect Szolgáltatásokra, úgy az új tulajdonos profilja felülírja 
az Ön profilját, és az Ön NissanConnect Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetése automatikusan véget ér.  

A NissanConnect Szolgáltatásokat nem viheti át másik járműre. A NissanConnect Szolgáltatások (a 
jótálláshoz hasonlóan) a járműhöz kötöttek maradnak. Ha eladja a Járművet (vagy a lízing lejártával 
visszaadja) anélkül, hogy az előfizetését megszüntette volna, úgy ez az előfizetés automatikusan átszállhat 
az új tulajdonosra, feltéve, hogy az új tulajdonos a Nissan ügyfélszolgálatának felhívásával vagy a Jármű a 
weboldalon történő regisztrációjával bizonyítja a Járműre vonatkozó tulajdonjogát.  

Ha Ön korábban megvásárolt vagy lízingelt Járművet vásárol vagy lízingel, akkor a Nissan hálózati 
szolgáltatásainak igénybevételéhez új tulajdonosként kell regisztrálnia, és fel kell iratkoznia és aktiválnia 
kell a NissanConnect Szolgáltatásokat.  

3. DÍJAKRA, FIZETÉSRE, SZÁMLÁZÁSRA ÉS ADÓKRA VONATKOZÓ SZABÁlYOK  

A NissanConnect Szolgáltatások alapjaira és részleteire, az ingyenes időszakra és az előfizetés 
követelményeire vonatkozólag lásd a 2.1 pontot.  

A NissanConnect Szolgáltatások mindenkori fizetési, számlázási és adózási szabályai elérhetők a Nissan 
Store-ban    

Ha Ön nem a Jármű első tulajdonosa, akkor továbbra is igénybe veheti a NissanConnect Szolgáltatások 
ingyenes időszakát, ha az előfizetés ideje alatt ez az időszak még nem járt le.  

4. SZEMÉLYES ADATOK, ADATVÉDELEM  

4.1. Általános rendelkezések. A Nissan tiszteletben tartja és érvényesíti az Ön a vonatkozó jogszabályok 
szerinti jogait. A jelen adatvédelmi adatgyűjtési nyilatkozat leírja, hogyan kezeljük az Öntől gyűjtött 
személyes adatokat.  

4.2. A személyes adatok felhasználása. A Jármű és a NissanConnect Szolgáltatások használatával 
kapcsolatban olyan adatokat gyűjtünk és használunk fel, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. 
A NissanConnect Szolgáltatásokra való feliratkozással és/vagy a Szolgáltatások igénybevételével Ön 
beleegyezik abba, hogy személyes adatait az e Szerződésben meghatározott célokra gyűjthessük és 
használhassuk. Az Ön és a Jármű többi utasának adatvédelmi jogait tiszteletben tartjuk.  

4.3. Az általunk gyűjtött személyes adatok kategóriái. Hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, 
az a Járműtől, annak műszaki adataitól, az Ön által előfizetett NissanConnect Szolgáltatásoktól, valamint 
a NissanConnect Szolgáltatások Ön általi használatától függ. Gyűjtjük az Ön által a NissanConnect-
előfizetésével kapcsolatban megadott adatokat, többek között az előfizetési adatokat és a szerződés 
adatait, az alvázszámot (VIN), és az autó tulajdonosának vagy elsődleges vezetőjének nevét, címét, 
felhasználói azonosítóit, jelszavait és elérhetőségi adatait. Emellett (adott esetben) gyűjthetünk többek 
között a Jármű épségével, a Jármű meghibásodásával, karbantartásával, berendezéseivel és 
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rendszerinformációival kapcsolatos adatokat, beleértve a navigációs rendszer azonosítóját, beágyazott 
SIM-ek azonosítóit, a járműrendszerek és alkatrészek használati előzményeit és diagnosztikai adatait, 
elektromos jármű esetén a villamosenergia-fogyasztási, akkumulátorhasználati és töltési adatokat. A 
NissanConnect Szolgáltatások biztosítására és statisztikai célokból adatokat gyűjthetünk a NissanConnect 
Szolgáltatások Ön általi használatáról , beleértve a navigációs rendszer viselkedésére és paramétereire 
vonatkozó adatokat, bizonyos helyadatokat, beleértve az utazás kezdetének és végének adatait, valamint 
a töltési helyeket. Továbbá (adott esetben) gyűjtjük a NissanConnect Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
számlázási, fizetési és követeléskezelési adatokat.  

4.4. A személyes adatok gyűjtésének céljai.  

A szerződés alapján, amelyet akkor kötött velünk, amikor előfizetett a NissanConnect Szolgáltatásokra, a 
személyes adatokat a következőkre használjuk: 

▪ a NissanConnect Szolgáltatások nyújtása; 
▪ a NissanConnect Szolgáltatásokra való előfizetésének és előfizetési fiókjának kezelése; 
▪ a kommunikációs és üzenetkezelési szolgáltatások használatának lehetővé tétele az Ön számára;  
▪ távoli járművezérlés biztosítása az Ön számára; 
▪ járműértesítések, mint például karbantartási riasztások, integrált biztonsági funkciók, például az 

eCall vagy a bCall funkciók biztosítása;  
▪ közúti segítségnyújtás biztosítása;  
▪ energiatakarékosság segítése; 
▪ a NissanConnect Szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák és igények esetén ügyfélszolgálat 

biztosítása. 

Ezen túlmenően az általunk kínált szolgáltatások és termékek továbbfejlesztésével kapcsolatos jogos 
érdekünkből a személyes adatokat a következő célokra is kezelhetjük:  

▪ termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint a NissanConnect Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
feltételekkel és ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;  

▪ az Ön kérdéseinek megválaszolása és panaszainak kezelése;  
▪ értékelési és statisztikai célok, piackutatás és egyéb kutatási és fejlesztési célok; 
▪ infrastruktúra-tervezés (például töltőállomások); 
▪ a NissanConnect Szolgáltatásokkal kapcsolatos – Ön általi, a Jármű más utasa általi vagy bármiféle 

harmadik fél általi – visszaélések észlelése vagy megakadályozása; 
▪ a NissanConnect Szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra biztonságának biztosítása.  

Előzetes kifejezett hozzájárulása alapján a NissanConnect Szolgáltatások használata során gyűjtött 
személyes adatokat a következő célokra is kezeljük:  

▪ reklámcélú e-mailek, levelek küldése, telefonhívások, illetve egyéb elektronikus kommunikáció; 
▪ a különleges kedvezményekre vagy a hozzáadott szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó 

tájékoztatás küldése;  
▪ az Ön és mi, valamint a Nissan márkakereskedés közötti kommunikáció erősítése és személyre 

szabása;  
▪ a NissanConnect Szolgáltatások testreszabása az egyes előfizetők vagy előfizetői csoportok 

számára; 
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▪ utazás tervezése az Ön kérésére; 
▪ a szükséges mértékben a Jármű tartózkodási helyén alapuló és a fentiekben nem meghatározott 

NissanConnect Szolgáltatások nyújtása 

Továbbá kezelhetünk a Jármű és különösen a NissanConnect Szolgáltatások használata során gyűjtött 
személyes adatokat törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében a következő célokra: 

▪ eCall (automatikus vészhívó súlyos közlekedési baleset esetére, olyan adatok kezelésével, mint 
például a helyszín) 

▪ A NissanConnect Szolgáltatások használati országában érvényes bizonyos jogszabályok betartása 

Amikor a NissanConnect Szolgáltatások vagy azok valamely funkciója vagy alkalmazása révén harmadik fél 
szolgáltatók szolgáltatásait veszi igénybe (például fiókok közösségi oldalakon, médiatartalmak, harmadik 
fél által biztosított szolgáltatási információk), úgy e szolgáltatások biztosításával összhangban 
megkaphatjuk, kezelhetjük, felhasználhatjuk és továbbíthatjuk ezeket az adatokat. A harmadik felek a 
NissanConnect Szolgáltatásokon keresztül elért szolgáltatásai a személyes adatai felhasználására 
vonatkozóan további feltételeket is alkalmazhatnak. A független szolgáltatások e feltételei fölött a 
Nissannak nincs befolyása, és nem vállal felelősséget, sem kötelezettségeket e tekintetben; a harmadik 
felek által nyújtott szolgáltatások használata során Öntől gyűjtött és kezelt személyes információk 
felhasználásával kapcsolatban a Nissan minden felelősséget elhárít. 

AZ ELŐFIZETŐI ADATOKAT SENKINEK NEM ÉRTÉKESÍTJÜK, NEM ADJUK BÉRBE, NEM KÖTÜNK VELÜK 
CSEREÜZLETET.  

4.5. A személyes adatok továbbadása. A NissanConnect Szolgáltatások biztosítására számos különböző 
vállalattal működünk együtt. Ennek eredményeként személyes adatait – kizárólag az Előfizető vagy az 
Előfizető Járművének más utasai által kért NissanConnect Szolgáltatások nyújtása céljából – megosztjuk 
mindenekelőtt mobilhálózati szolgáltatókkal, internet-hozzáférést és -csatlakozást kínáló szolgáltatókkal, 
előfizetés-kezelő szolgáltatókkal, pénzforgalmi szolgáltatókkal, tartalomszolgáltatókkal, beszállítókkal, 
licencadókkal, lízingpartnerekkel, segélyhívó szolgáltatásokkal, sürgősségi segítségnyújtókkal (rendőrség, 
mentő stb. ), közúti segítségnyújtókkal, forgalmazókkal, kereskedőkkel és szerelőműhelyekkel. 

Szükség esetén és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kénytelenek lehetünk személyes adatok 
átadására a vonatkozó jogszabályok betartása, illetve hatóságok vagy bíróságok kötelező erejű vagy 
végrehajtandó végzéseinek betartása, valamint e Szerződés feltételeinek érvényesítése vagy alkalmazása 
érdekében.  

Személyes adatait a Nissan összes kapcsolt vállalkozásával megoszthatjuk. Egyesítés, átszervezés, 
felvásárlás, közös vállalkozássá alakulás, átruházás, feldarabolás, átvezetés vagy értékesítés, illetve 
vállalatunk egészének vagy bármekkora részének felszámolása (beleértve a csőd- vagy hasonló eljárásokat 
is) esetén bármely vagy összes személyes adatát átadhatjuk az érintett harmadik félnek. Az ilyen adatok 
fogadásakor minden fogadó szervezet maga felel az Ön az általuk végezni kívánt esetleges adatkezeléshez 
szükséges érvényes, kifejezett hozzájárulásának megszerzéséért.  

Személyes adatait megoszthatjuk a NissanConnect Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, 
funkciókat vagy eszközöket biztosító szolgáltatási partnerekkel, illetve ettől a megosztástól 
tartózkodhatunk is. Ezek a szolgáltatási partnerek szerződéses kapcsolatban állhatnak más szolgáltatókkal 
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bizonyos, Ön vagy a Jármű felhasználója, felhasználói, utasa(i) által kért szolgáltatások (például igény 
szerinti szolgáltatások, mint például használaton alapuló biztosítás, igény szerinti üzemanyag-ellátás, 
elektromos jármű intelligens töltése stb.) biztosítása érdekében. Az adatok, beleértve az Ön személyes 
adatait is, amelyek az Ön által esetleg kérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek, átadhatók e 
harmadik fél szolgáltatók számára, és ezekre a jelen Szerződés nem vonatkozik. E konkrét szolgáltatások 
elérésével Ön elfogadja, hogy betartja az általuk meghatározott további feltételeket. A szolgáltatási 
partnereinkkel megosztott adatok a technikailag lehetséges maximális mértékben anonimizálásra 
kerülnek, és szolgáltatási partnereinket felkérjük, hogy mielőtt a kért szolgáltatások biztosítása érdekében 
azokat szolgáltatókkal megosztanák, anonimizálják az adatokat. 

4.6. Adatok továbbítása az Európai Unió (EU)/Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívülre.  

A fenti célokból a személyes adatait átadjuk feldolgozásra a Nissan International SA kapcsolt 
vállalkozásai és az ő szolgáltatóik részére, amelyek nemcsak az EU-n/EGT-n belül, hanem azon kívül is 
lehetnek. Ez magában foglalja különösen (korlátozás nélkül) a személyes adatok a Japánban működő 
Nissan Motor Co., Ltd. és a Japánban és/vagy az EU-n/EGT-n kívüli más országokban működő 
szolgáltatók általi feldolgozását. E harmadik országok adatvédelmi jogszabályai nem feltétlenül 
nyújtanak azonos szintű adatvédelmet, mint az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség 
törvényei. Az adatok ilyen átadása esetén azonban megfelelő intézkedéseket hozunk annak 
biztosítására, hogy a személyes adatok feldolgozása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok által előírt 
szabványoknak megfelelően történjen. Ha az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokon az 
EU-n/EGT-nkívüli szolgáltatók végeznekadatfeldolgozást, úgy ez az adatfeldolgozás csak a mi 
utasításainknak megfelelően, a fenti célokra és szigorú adatbiztonsági intézkedések betartásával 
történhet.  

4.7. Biztonság. Az általunk ellenőrzött személyes adatok az elveszéstől, visszaélésektől, jogosulatlan 
hozzáféréstől és módosításoktól való védelmére megfelelő műszaki, fizikai és adminisztratív 
adatbiztonsági intézkedéseket hoztunk és alkalmazunk, és ugyanezt megköveteljük a Szolgáltatóinktól is. 
Például alkalmazástól függően titkosítási technológiákat és felhasználói hitelesítési rendszereket, mint 
jelszavakat és személyes azonosítószámokat használunk. Minden információt üzleti szempontból észszerű 
biztonsági intézkedések mellett tárolunk, és az adatokhoz való hozzáférést kizárólag felhatalmazott 
alkalmazottak, valamint a Nissan , a Nissan kapcsolt vállalkozásai és ezek Szolgáltatóinak képviselői 
számára tartjuk fenn. Az előfizetői adatok adatvédelme érdekében iparági szabványokat alkalmazunk.  

Ha Ön nem értesít minket a Jármű eladásáról vagy átadásáról, akkor továbbra is küldhetünk bizonyos 
előfizetői információkat vagy a fiókjával kapcsolatos egyéb adatokat a nálunk nyilvántartott címre. Ilyen 
esetben nem vállalunk felelősséget az Ön által elszenvedett esetleges adatvédelmi károkért.  

4.8. Tárolási időszak.  

Általános tárolási időszak. 

Az összes személyes adatot csak addig tároljuk, amíg Ön használja a NissanConnect Szolgáltatásokat. 
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Használati adatok. 

A fenti tárolási időszak alóli kivételként a használati adatokat a NissanConnect Szolgáltatások utolsó 
használatát követően legfeljebb 3 évig tároljuk.  

Helyadatok. 

Bizonyos információkat, például a jármű sebességének, a jármű vezetési irányának adatait és egyes 
(távvezérlési kérés, például Geofence vagy a MyCarFinder keretében használt) helyadatokat azonnal 
töröljük, amint az adatkezelés célja teljesült, ami egy esetben sem történhet később, mint az adatok a 
Nissan által használt adatközponthoz történő beérkezését követő 7 napon belül. 

Bizonyos (a távvezérlési szolgáltatásokon kívül feldolgozott) helyadatok legfeljebb 3 hónapig tárolódnak 
azon ország jogi kereteitől függően, ahol a NissanConnect Szolgáltatások használatára sor kerül, illetve a 
NissanConnect Szolgáltatásokkal kapcsolatos igény keretében. 

Az adatok törlése. 

A fenti adatmegőrzési időszakok lejárta után a személyes adatokat töröljük vagy a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban anonimizáljuk.  

Mindenesetre, amint azt az alábbiakban jelezzük, Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy törölje a 
járművével kapcsolatban tárolt összes felhasználási adatot, kivéve azokat az adatokat, amelyek a jármű 
megfelelő működéséhez vagy az Ön által esetleg még használt szolgáltatások biztosításához szükségesek, 
vagy amelyek kötelezőek (pl. eCall). 
4.9. Hozzáférési és helyesbítési jog. A helyi adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön hozzáférhet 
bizonyos személyes adataihoz, és módosíthatja, törölheti és/vagy blokkolhatja azokat. Emellett jogában 
áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérelmezheti az adatkezelés korlátozását. Továbbá 
jogában áll kérelmezni, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt formátumban adjuk át 
Önnek.  

E jogok gyakorlásához módosítsa fiókját a NissanConnect Services alkalmazásban, vagy forduljon a Nissan 
helyi kapcsolattartó központjához.  

Alternatív megoldásként a következő e-mail-címen kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselőnkkel:  
dpo@nissan-europe.com 

Emellett jogában áll panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál is. 

5. KÜLÖNLEGES TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS A RENDSZERREL KAPCSOLATOS 
KORLÁTOZÁSOKRÓL  

5.1. A technológia tulajdonjoga. Minden, (i) a Nissan által a NissanConnect Szolgáltatások részeként vagy 
azzal kapcsolatban használt hardverrel, szoftverrel és kapcsolódó technológiával, valamint (ii) minden 
ezekben foglalt szellemi és egyéb tulajdonjoggal, ideértve minden korlátozás nélkül a szabadalmi, szerzői, 
védjegy- és üzleti tikot képző jogokat, kapcsolatos összes jog, jogcím és az ezekkel kapcsolatos 
érdekeltségek kizárólagos tulajdonosai most és a jövőben a Nissan és Szolgáltatói. A NissanConnect 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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Szolgáltatások fogadására vagy működtetésére használt készülékekben tárolt vagy beépített 
technológiák, adatok és tartalmak (a továbbiakban együttesen: a „Berendezésekben Használt 
Technológia”) másolása, visszafejtése, elemeire bontása, manipulálása, felépítésük elemzése, azokból 
származtatott alkotások létrehozása, valamint e berendezések egyéb módosítása vagy manipulálása tilos, 
és ezt a tilalmat Ön kötelezőként ismeri el. Továbbá Ön vállalja, hogy nem tölt fel, nem tesz közzé, nem 
továbbít és más módon sem tesz hozzáférhetővé a NissanConnect Szolgáltatások megszakítására, 
leállítására vagy működésének korlátozására szolgáló szoftvervírusokat vagy más számítógépes kódokat, 
fájlokat vagy programokat tartalmazó anyagokat. A vonatkozó licenc alapján a Járműben található minden 
szoftver kizárólag a NissanConnect Szolgáltatásokkal történő használatra szolgál. Továbbá a 
NissanConnect Szolgáltatások minden adata és egyéb tartalma szerzői jogi és egyéb szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos jogszabályok védelme alatt áll; a tulajdonjogokat a Nissan és a Szolgáltatói 
fenntartják a maguk számára. A Berendezésekben Használt Technológiát csak személyes, nem üzleti céllal, 
a NissanConnect Szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja.  

5.2. Védjegyek. A NissanConnect és a Nissan logó a Nissan Motor Co., Ltd. védjegye. A kapcsolódó 
weboldalakon vagy azok részeként megjelenő egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák, logók és 
tartománynevek harmadik felek védjegyei lehetnek. Sem az, hogy Ön hozzáfér a NissanConnect 
Szolgáltatásokhoz vagy ezen alkalmazáshoz vagy weboldalakhoz, és igénybe veszi ezeket, sem a jelen 
Szerződés nem biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet, érdekeltséget vagy licencet, amelynek alapján 
Ön reprodukálhatná vagy más módon felhasználhatná a védjegyeket vagy a harmadik felek védjegyeit, 
grafikáit, logóit vagy tartományneveit. A NissanConnect Szolgáltatások használatának eredményeképpen 
keletkezett üzleti vagy cégérték jogosultjai kizárólag mi lehetünk.  

5.3. Globális helymeghatározó rendszer. A NissanConnect Szolgáltatás vezeték nélküli kommunikációs 
hálózatokkal és a globális helymeghatározó rendszer (Global Positioning System, a továbbiakban: „GPS”) 
műholdas hálózatával működik. NEM MINDEN NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁS ÉRHETŐ EL MINDIG 
MINDENHOL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FÉLREESŐ VAGY LEZÁRT TERÜLETEKRE, ILLETVE EGYES 
JÁRMŰVEKRE. A Ön által vezetett autót körülvevő táj befolyásolhatja az általunk az Ön számára 
biztosítható szolgáltatásokat, többek között az útvonalkeresési szolgáltatást. Ezenkívül a szolgáltatások 
nem érhetők el, ha a GPS-rendszer nem működik. A GPS-rendszer bizonyos programozási korlátozásai 
hátrányosan befolyásolhatják a Jármű pontos helyének meghatározását.  

5.4. Biztonsági távoli PIN-kód. További biztonsági intézkedésként személyes azonosítószámra („PIN-kód”) 
van szükség, mielőtt – többek között – az ajtó távoli zárása/nyitása funkciót használni lehetne. A PIN-kódot 
a NissanConnect Szolgáltatásokra való regisztrációkor vagy az első távoli művelet alkalmával kell 
létrehozni. Ha vissza kell állítani a PIN-kódját, akkor lépjen a NissanConnect Services alkalmazás 
Beállítások menüjébe. 
 
5.5. Google Home/Google Hangasszisztens. Ha járműve kompatibilis a Google Home technológiával, 
akkor a NissanConnect Services Action szolgáltatás használatát csak biztonságos és privát környezetben 
javasoljuk. Felhívjuk figyelmét, hogy az Action szolgáltatás használatával a jármű bizonyos funkcióit a 
Google Asszisztens segítségével vezérelheti; ennek megfelelően az Action szolgáltatást nem használhatják 
gyermekek vagy más olyanok, akiknek (adott esetben) tilos hozzáférniük a járműhöz. A Google Home 
eszközzel folytatott minden hangbeszélgetést eltárolunk a „Google Asszisztens” előzményei között, 
amelyek megtalálhatók a „Google Asszisztens” társalkalmazás „Saját tevékenységek” pontjában. Az 
előzmények láthatók mindenki számára, aki hozzáfér a Google-fiókjához. Javasoljuk, hogy ne ossza meg 
Google-fiókja bejelentkezési adatait, ha nem szeretné, hogy az adott illető hozzáférjen az előzményeihez. 
A fiókjához kapcsolódó konkrét hangos interakciókat törölheti a Google Asszisztens alkalmazás „Saját 
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tevékenység” pontjában, ha rákeres az adott bejegyzésre, majd megérinti a törlés gombot. Másik 
lehetőségként törölheti a Google Asszisztenst támogató egyes termékeihez tartozó, a fiókjához 
kapcsolódó összes hangfelvételt, ha kiválasztja az érintett terméket a myactivity.google.com „Delete 
activity by” menüpontjában, vagy ha felveszi a kapcsolatot a Google Asszisztens ügyfélszolgálatával.  
 
A Google Hangasszisztens használata közben és a hangutasítástól függően a NissanConnect Services 
Action a következő adatokat használhatja fel a kért utasítás teljesítéséhez: Az autó alvázszáma (VIN), GPS-
koordináták, kért célállomás címe, otthoni vagy munkahelyi címek – amennyiben megtalálhatók az Ön 
NissanConnect Szolgáltatások profiljában. A NissanConnect Services Action révén az adatokat csak a 
Google Hangasszisztens keretében dolgozzuk fel, 20 perc elteltével töröljük, és nem osztjuk meg harmadik 
felekkel.  
 
Ehhez a szolgáltatáshoz a NissanConnect Szolgáltatásokra érvényes aktív előfizetés szükséges.  
 
5.6 Amazon Alexa. Ha járműve kompatibilis az Amazon Alexa technológiával, akkor a NissanConnect 
Services Skill szolgáltatás használatát csak biztonságos és privát környezetben javasoljuk. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a Skill szolgáltatás használatával a jármű bizonyos funkcióit az Amazon Alexa segítségével 
vezérelheti; ennek megfelelően a Skill szolgáltatást nem használhatják gyermekek vagy más olyanok, 
akiknek tilos hozzáférniük a járműhöz. Az Amazon Alexa eszközzel folytatott minden hangbeszélgetést 
eltárolunk az „Alexa eszközelőzmények” között, amelyek megtalálhatók az Alexa társalkalmazás 
„Beállítások” pontjában. Az előzmények láthatók mindenki számára, aki hozzáfér az Amazon-fiókjához. 
Javasoljuk, hogy ne ossza meg Amazon-fiókja bejelentkezési adatait, ha nem szeretné, hogy az adott illető 
hozzáférjen az előzményeihez. A fiókjához kapcsolódó konkrét hangos interakciókat törölheti az 
okostelefonos Alexa alkalmazás „Beállítások” részének „Előzmények” pontjában, ha rákeres az adott 
bejegyzésre, majd megérinti a törlés gombot. Másik lehetőségként törölheti az Alexát támogató egyes 
termékeihez tartozó, a fiókjához kapcsolódó összes hangfelvételt, ha kiválasztja az érintett terméket a 
www.amazon.com/mycd oldal Manage Your Content és Devices oldalán, vagy ha felveszi a kapcsolatot az 
Amazon Alexa ügyfélszolgálatával. 
 
Az Amazon Alexa Hangasszisztens használata közben és a hangutasítástól függően a NissanConnect 
Services Skill a következő adatokat használhatja fel a kért utasítás teljesítéséhez: Az autó alvázszáma (VIN), 
GPS-koordináták, kért célállomás címe, otthoni vagy munkahelyi címek – amennyiben megtalálhatók az 
Ön NissanConnect Szolgáltatások profiljában. A NissanConnect Services Skill révén az adatokat csak az 
Amazon Alexa Hangasszisztens keretében dolgozzuk fel, 20 perc elteltével töröljük, és nem osztjuk meg 
más felekkel.  
 
Ehhez a szolgáltatáshoz a NissanConnect Szolgáltatásokra érvényes aktív előfizetés szükséges.  
 
5.7. Fedélzeti Wi-Fi – Autóban elérhető Wi-Fi. Az Ön járműve beágyazott Wi-Fi lapkakészlettel van 
felszerelve, és adott esetben autón belüli Wi-Fi szolgáltatást nyújt, amely internet-hozzáférést biztosít a 
hozzá csatlakoztatott hordozható eszközöknek (legfeljebb 7 eszköz számára).  
 
Az internet-hozzáféréshez aktiválni kell a NissanConnect Szolgáltatásokat, továbbá a kiválasztott 
internetszolgáltatónál adatcsomag-előfizetésre van szükség. A nyújtott internetkapcsolat védett – 
javasoljuk, hogy a NissanConnect egységben elérhető Wi-Fi biztonsági hitelesítési adatait ne ossza meg 
mással. 
 



13 | 16 

6. AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI  

6.1. A fiókja fenntartása. A NissanConnect Szolgáltatások Ön általi fogadása attól függ, hogy elvégzi-e a 
NissanConnect Szolgáltatások a fent leírtak szerinti aktiválását. A szolgáltatáscsomaghoz használható 
érvényes fizetési mód biztosításáért minden kezdeti szolgáltatási időszak vagy Megújított Szolgáltatási 
Időszak lejártát követően Ön felel. A fiókkezeléssel kapcsolatos további információkért tanulmányozza a 
NissanConnect Services Alkalmazást.  

6.2. Jelszavak/felhasználói azonosító. Ön elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal jelszavának és 
felhasználói azonosítójának védelméért (amelyet a márkakereskedőnél kapott meg az átadáskor vagy más 
módon bocsátottak a rendelkezésére, vagy amit saját maga állított be az aktiválási folyamatnak 
megfelelően). Bárki, aki rendelkezik a jelszavával vagy felhasználói azonosítójával, elérheti a 
NissanConnect Szolgáltatásokat, és sem nekünk, sem semelyik Szolgáltatónak nem kötelessége a jelszavát 
és felhasználói azonosítóját, illetve a fiók azonosítására használható, a Járművel kapcsolatos 
szolgáltatások kérésére alkalmazható egyéb adatokat használó személy jogosultságának ellenőrzése.  

6.3. A szolgáltatások megfelelő használata. Ön vállalja, hogy a NissanConnect Szolgáltatásokat nem 
használja csalárd, jogellenes vagy visszaélésszerű célokra, és nem használja őket olyan módon, amely a 
többi ügyfelünknek nyújtott szolgáltatásainkat zavarhatja. Ön vállalja, hogy nem követ el visszaélést és 
semmi olyan cselekményt, amely üzleti tevékenységeinket, szolgáltatásainkat, hírnevünket, 
alkalmazottainkat, szolgáltatásainkat vagy a Szolgáltatók szolgáltatásait károsíthatja. Ha ezek bármelyikét 
megteszi, úgy vállalja, hogy a tőlünk más fél által követelt bármilyen összegért és a részben vagy egészben 
az Ön használatából vagy cselekményeiből eredő összes költségért jótáll.  

A NissanConnect Szolgáltatásokon keresztül kapott tartalmak viszonteladása, másolása, tárolása, 
reprodukálása, terjesztése, módosítása, megjelenítése, közzététele, előadása, továbbítása, sugározása 
vagy belőlük származékos művek létrehozása bármilyen célra tilos; továbbá NissanConnect 
Szolgáltatásokon keresztül kapott tartalmak nem használhatók fel üzleti célra.  

6.4. Mások adatainak védelme és használata. Az Ön által a NissanConnect Szolgáltatáson keresztül 
megkapott egyes adatok a mi, a Szolgáltatók vagy az adatokat rajtunk keresztül biztosító harmadik felek 
tulajdonát képezik. Ezekre egy vagy több szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, szabadalom vagy 
egyéb jogi védelem lehet érvényes. Ön vállalja, hogy a NissanConnect Szolgáltatásokon keresztül kapott 
tartalmakat kizárólag az általunk vagy a Szolgáltatónk által kifejezetten engedélyezett módon használja 
fel. E tartalmak mindegyikének viszonteladása és üzleti célokra való felhasználása tilos. Ön e tartalmak 
egyikét sem másolhatja le, nem tárolhatja, nem reprodukálhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja, 
nem jelenítheti meg, nem teheti közzé, nem mutathatja be, nem továbbíthatja, nem sugározhatja, és nem 
hozhat létre belőlük származékos műveket.  

6.5. A Jármű többi felhasználója vagy utasa. A NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOK A JÁRMŰVÉBEN 
TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁÉRT ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK MÉG AKKOR IS, HA NEM ÖN 
HASZNÁLJA AZOKAT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA KÉSŐBB AZT ÁLLÍTJA, HOGY A HASZNÁLATRA NEM 
ADOTT ENGEDÉLYT. AZ ÖN VAGY BÁRKI, AKI A JÁRMŰVET HASZNÁLJA, A NISSANCONNECT 
SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYEL, ÚGY AZOKÉRT ÖN KIZÁRÓLAGOS 
FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK. Ön vállalja, hogy a NissanConnect Szolgáltatásokat és a rendszer jellemzőit és 
korlátozásait, a Szerződés feltételeit illetően a Jármű minden felhasználóját és utasát tájékoztatja. Sem a 
Szolgáltatók bármelyike, sem a mi nem vagyunk kötelesek az Ön Járművét használó személyek 
jogosultságának utánajárni. Ha bűncselekmény elkövetésére vagy más helytelen célra használja a 
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NissanConnect Szolgáltatásokat, úgy az ilyen használat eredményeként részünkről felmerült károkért Ön 
felel.  

7. KÜLÖNLEGES TÁJÉKOZTATÁS  

7.1. A szoftver, a hardver és a berendezések frissítése. A NissanConnect Szolgáltatások olyan szoftvereket 
(beleértve a járműszoftvert és a telematikai vezérlőegység, a fejegység, valamint a navigációs rendszer 
által használt szoftvert), illetve olyan tartalmakat foglalnak magukban, amelyeket időnként módosítanunk 
kell, illetve amelyeket időnként módosítani kívánunk. Ezt távolról is megtehetjük anélkül, hogy előtte Önt 
értesítenénk. E változtatások befolyásolhatják vagy törölhetik a Jármű NissanConnect Szolgáltatások 
rendszerében tárolt adatokat. Az elveszett adatokért nem vagyunk felelősek. Ön nem tulajdonosa a 
NissanConnect Szolgáltatások szoftvernek, és nem jogosult a NissanConnect Szolgáltatások szoftver 
tetszés szerinti használatára vagy módosítására. A Jármű rendszerei között olyan szoftver is található, 
amelyet időről időre módosítanunk kell. Ön elfogadja, hogy segíthetjük a Szolgáltatókat, hogy ezt távolról 
végezzék el.  

7.2. Mobilhálózati szolgáltatások. Ön a Jármű telematikai vezérlőegységéhez hozzárendelt 
mobiltelefonszámo(ka)t illetően semmilyen más jogosultsággal nem rendelkezik azt kivéve, hogy az(oka)t 
a NissanConnect Szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja.  

7.3. Technológia és kommunikáció. A NissanConnect Szolgáltatások csak akkor működnek, ha a jármű 
olyan helyen tartózkodik, ahol a mobilhálózati szolgáltatónak lefedettsége van. A Járművel kapcsolatos 
helymeghatározási adatokat használó NissanConnect Szolgáltatások csak akkor működnek, ha a GPS-
műholdak jelei akadálytalanul elérik a Járművet, az adott helyen elérhetőek, és a NissanConnect 
Szolgáltatások hardverével is kompatibilisek.  

7.4. Változások a telekommunikációban/GPS-ben. A NissanConnect Szolgáltatások rendszer olyan 
digitális vezeték nélküli távközlési technológiát és GPS-technológiát alkalmaz, amely kívül esik az 
ellenőrzésünkön. A távközlési technológiákról ismert, hogy idővel változnak, ami bizonyos távközlési 
hálózatok elavulásához vezethet. Ha a NissanConnect Szolgáltatások rendszer által igényelt távközlési 
infrastruktúra, nyilvános internet vagy GPS-technológia olyan módon változik, hogy ezek a technológiák 
inkompatibilissé válnak a NissanConnect Szolgáltatások rendszerrel, úgy előfordulhat, hogy a 
NissanConnect Szolgáltatások nem fognak többé működni, mi pedig kénytelenek lehetünk megszüntetni 
az Ön által használt NissanConnect Szolgáltatásokat. Ha ez megtörténik, értesítjük Önt a felmondás 
hatálybalépésének időpontjáról, és minden jogunkat és kötelezettségünket ismertetjük. A NissanConnect 
Szolgáltatások támogatásához használt távközlési technológiát és GPS-et illetően semmilyen felelősséget 
és garanciát vagy jótállást nem vállalunk. Sem azokért a változtatásokért, amelyeket e technológiák 
szolgáltatói végeznek, sem az ebből eredő szolgáltatáskiesésért nem vagyunk felelősek.  

7.5. Tartalomszolgáltatók. Egyes szolgáltatók további feltételeket szabnak a szolgáltatások nyújtására 
(például navigációs és helyadatokra vonatkozó végfelhasználói feltételek). A NissanConnect 
Szolgáltatások használatával Ön ezen további feltételeket is kötelezőként fogadja el. A Nissan nem 
nyilatkozik a NissanConnect Szolgáltatások használata során Ön által kiválasztott alkalmazások vagy 
tartalmak elérhetőségét illetően, és az alkalmazások elérhetőségéért, valamint az Ön számára biztosított 
tartalmakért nem tehető felelőssé.  
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7.6. Térképek és navigáció. Az Önnek általunk biztosított útvonalkeresési adatok a számunkra a gyártási 
folyamat során rendelkezésre álló térképadatokon alapulnak; ezek viszont az első használatkor 
pontatlanok vagy hiányosak lehetnek. Előfordulhat például, hogy az útvonalkeresési adatainkból 
hiányoznak bizonyos egyirányú utakra, kanyarodási korlátozásokra, építési projektekre, időszaki utakra, 
terelőutakra vagy új utakra vonatkozó információk. A rendszer olyan utat javasolhat, amely jelenleg 
építkezés miatt le van zárva, vagy olyan kanyart, amelynek bevételét a kereszteződésben található táblák 
megtiltják. Ezen túlmenően az útviszonyok a forgalom, az időjárás és egyéb események miatt is 
eltérhetnek a rendszerben előállított eredményektől. Ezért mindig használja a józan ítélőképességét, 
tartsa be a KRESZ-t, a forgalmi és útszabályozási előírásokat és utasításokat, és fontolja meg, hogy az 
aktuális forgalom, időjárás és egyéb feltételek mellett biztonságos-e a NissanConnect Szolgáltatások vagy 
a jármű navigációs rendszere által javasolt utasítások betartása. A Nissan nem nyilatkozik az Ön számára 
nyújtott térképinformációk teljességét vagy pontosságát illetően, mindössze annyit közöl, hogy azok az 
Ön a NissanConnect Szolgáltatásokra történő előfizetésekor számunkra rendelkezésre álló legaktuálisabb 
térképadatokon alapulnak. A Nissan az Ön számára biztosított térképadatok pontatlanságáért vagy 
hiányosságáért nem vállal felelősséget.  

7.7. Földrajz és környezet. Vannak egyéb körülmények is, amelyek az irányításunkon és hatalmunkon kívül 
esnek, és amelyek megakadályozhatják, hogy a NissanConnect Szolgáltatásokat Önnek adott időben vagy 
helyen biztosítani tudjuk, illetve amelyek ronthatják a NissanConnect Szolgáltatások minőségét. Ezekre 
példa: dombok, magas épületek, alagutak, időjárás, a Jármű elektromos rendszerének kialakítása és a 
Jármű felépítése, a Jármű fontos részeinek baleseti károsodása vagy a vezeték nélküli telefonhálózat 
túlterheltsége. A Nissan nem vállal felelősséget azért, ha Ön a fenti körülmények bármelyikéből fakadóan 
nem tudja igénybe venni a NissanConnect Szolgáltatásokat.  

7.8. Az ellenőrzésünkön kívül. Semmilyen késedelemért vagy meghibásodásáért nem vállalunk 
felelősséget, ha az adott meghibásodást vagy késedelmet észszerű óvintézkedésekkel nem lehetett volna 
megelőzni. Emellett nem vagyunk felelősek abban az esetben, ha a meghibásodást vagy késedelmet 
természeti csapás vagy az észszerű érdekkörünkön kívüli erők vagy okok idézték elő. Ilyenek például a 
közüzemi elektromos hálózat meghibásodása, a háborús cselekmények, a kormányzati intézkedések, a 
terrorizmus, a zavargások, a munkaerőhiány vagy munkaerővel kapcsolatos nehézségek (októl 
függetlenül), vagy a berendezések, köztük az internet, számítógépek, a távközlés vagy egyéb 
berendezések meghibásodása.  

7.9. Elérhető információk. A NissanConnect Szolgáltatások bizonyos földrajzi területekre korlátozhatók, 
ahol rendelkezésre állnak térképadatok és/vagy tartalomszolgáltatók . Ilyen az esetben nem a földrajzi 
lefedettség, hanem az általánosan elérhető tartalmak játszanak fontosabb szerepet.  

7.10. A Jármű épsége és információk. A NissanConnect Szolgáltatások használatához a járműnek 
működőképes elektromos rendszerrel kell rendelkeznie, az elektromos jármű esetében az akkumulátor 
megfelelő töltöttségét is beleértve. Előfordulhat, hogy a NissanConnect Szolgáltatások nem működnek, 
ha Ön a Járműben megpróbál berendezéseket vagy szoftvereket hozzáadni, csatlakoztatni vagy 
módosítani (például ha valamilyen eszközt csatlakoztat a jármű elektromos rendszerébe vagy 
diagnosztikai portjába, vagy más módon módosítja a Járművet). 

8. GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS  

8.1. A garancia kizárása. A garanciák különleges fajta ígéretek. Az Ön Járművére vonatkozó korlátozott 
garancia vagy a hardverkészítő (esetleges) korlátozott garanciája a Járműben lévő NissanConnect 
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Szolgáltatások által használt berendezéseket is magában foglalja, de NEM TERJED KI A NISSANCONNECT 
SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOKRA. . Az érdekkörünkön kívül eső 
körülmények miatt nem ígérhetünk megszakítás nélküli vagy problémamentes szolgáltatást, és nem 
ígérhetjük, hogy az Ön számára biztosított adatok vagy információk hibamentesek lesznek.  

9. Általános  

9.1. Alkalmazandó jog. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen Szerződésre és a belőle származó 
vagy vele kapcsolatos jogvitákra a kollíziós elvekre tekintet nélkül Magyarországjogszabályai, valamint – 
adott esetben – a megfelelő vámtarifák az irányadók. A jelen Szerződésből vagy a NissanConnect 
Szolgáltatások Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos ügyekben Ön és mi egyetértőleg 
kikötjük Magyarország bíróságainak kizárólagos illetékességét.  

9.2. A jelen felhasználási feltételeket engedményezhetjük. A jelen Szerződést teljes egészében vagy 
részben belátásunk szerint bárki számára engedményezhetjük. Ön a Nissan előzetes hozzájárulása nélkül 
ezeket a felhasználási feltételeket és a kötelezettségeit nem engedményezheti.  

9.3. A szerződés teljessége. A jelen Szerződés (ezek a feltételek és bármely más, a Nissan által annak 
részévé tett dokumentum) az Ön és miközöttünk létrejött teljes megállapodást képviseli. A jelen Szerződés 
minden más, közöttünk létrejött múltbeli vagy jelenbeli, szóbeli vagy írásbeli megállapodást vagy 
nyilatkozatot hatályon kívül helyez; a Szerződés kizárólag a benne írtaknak megfelelően módosítható. Ha 
a Szerződés bármely részét a bíróság vagy választottbíró érvénytelennek ítéli, a fennmaradó rész 
érvényesíthető marad. A belőlük eredő vagy velük kapcsolatos vitákra ezen Használati feltételek 
megszűnése után is a jelen rendelkezések érvényesek (kivéve, ha azokat közöttünk azóta egy új 
megállapodás váltotta fel). A Szerződés az Ön örököseire és jogutódjaira, valamint a mi jogutódjainkra 
nézve is kötelező. A jelen Szerződés bármely részére vonatkozó joglemondás vagy a Szerződés 
megszegésére vonatkozó, egy alkalommal történő joglemondás semmilyen esetben sem eredményezi a 
további esetekre vagy megszegésre vonatkozó joglemondást. BIZONYOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
DÖNTHETÜNK ÚGY, HOGY ÖNKÉNT BIZTOSÍTJUK AZ ÖN SZÁMÁRA A SZOLGÁLTATÁST AKKOR IS, HA ARRA 
ÖN EGYÉBKÉNT NEM LENNE JOGOSULT. EZ NEM JELENT RÉSZÜNKRŐL JOGFELADÁST, ÉS NEM 
KELETKEZTET KÖTELEZETTSÉGET, HOGY EZT ISMÉT MEGTEGYÜK. ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS 
AZ ÖN SZÁMÁRA EKKÉNT TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁBÓL EREDŐEN SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLALUNK.  

A szerződéses feltételek vége  


