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Vilkår og betingelser for NissanConnect 

Gældende fra [1. oktober 2019] 

Introduktion 

De anvendte termer i denne aftale (”Aftale”) såsom ”du”, ”din/dit” og ”Abonnent” skal anses for at 
henvise til dig selv, en enkeltperson, som repræsenterer dig eller, hvis relevant, som agerer som juridisk 
repræsentant for et firma eller en anden juridisk enhed, som har købt eller lejet et Nissan køretøj 
udstyret med NissanConnect (”Køretøj”). De ligeledes anvendte termer i denne Aftale, ”vi”, ”os”, 
”vores” og ”Nissan” skal anses for at henvise til NISSAN INTERNATIONAL SA, et firma, som er omfattet af 
og eksisterer under schweizisk lovgivning med virksomhedsregistreringsnummer CH-550-1047524-0 og 
forretningssted på Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Schweiz, og til NISSAN AUTOMOTIVE 
EUROPE, et firma, som er omfattet af og eksisterer under fransk lovgivning med 
virksomhedsregistreringsnummer 443 089 990 og forretningssted på 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 
Montigny-le-bretonneux, Frankrig. Desuden er følgende personer og enheder denne Aftales påtænkte 
tredje parter: (i) Nissan International SA’s filialer, moderselskab, efterfølgere og befuldmægtigede; (ii) 
tjenesteudbydere og deres filialer, efterfølgere og befuldmægtigede; (iii) og enhver medarbejder, 
direktør, fuldmægtig, underleverandør, repræsentant og agent for nogen af de førnævnte.  

Vores postadresse er Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route 
de l’Etraz 1180 Rolle, Schweiz. Visse NissanConnect-tjenester og andre oplysninger, som der henvises til 
i denne Aftale, er tilgængelige online. 

I forhold til sin specifikation er dit Køretøj udstyret med en NissanConnect-telematik kontrolenhed og, 
hvis relevant, med en hovedenhed og/eller et navigationssystem, som muligvis kan omfatte 
yderligerekommunikationsgrænseflader til smartphone eller andre enheder. Dette udstyr kan bruges for 
at levere en bred vifte af tjenester og oplysninger, som har til hensigt at betjene dig og andre førere eller 
passagerer i dit Køretøj samt for lette indsamling, behandling og anvendelse af visse data for at levere 
Tjenesten (”NissanConnect”), som er tilgængelig på Nissans dedikerede platform, Nissan Store. Brugen 
af sådanne data er forklaret nærmere nedenfor under Pkt. 4 Personoplysninger, Databeskyttelse. 

NissanConnect giver Abonnenten mulighed for at interagere med Køretøjet og/eller anvende forskellige 
apps (”applikationer” eller ”apps”) enten direkte igennem Køretøjets udstyr eller indirekte med 
smartphone, computer eller andre enheder, som kan forbinde sig med Køretøjets telematik 
kontrolenhed og Køretøjets systemer. NissanConnect-telematik kontrolenhed er ikke kompatibel med 
alle smartphones eller andre teknologiske enheder. Desuden understøttes ældre smartphones eller 
enheder muligvis ikke. 

Af sikkerhedsmæssige og lovgivningsmæssige årsager kan visse tjenester blive deaktiveret automatisk 
under kørsel.  

Vi er ikke ansvarlige for og yder ingen garanti vedrørende den kompatibilitet, der findes mellem din 
smartphone eller andre enheder og NissanConnect, og er ikke ansvarlige for den deraf følgende 
eventuelt manglende support eller tab af tjenester. Aftalen beskriver forholdet mellem dig og os 
vedrørende anvendelsen af NissanConnect.  
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Vi arbejder med mange forskellige firmaer for at udstyre dig med NissanConnect. I denne Aftale betyder 
”Tjenesteudbydere” enhver person, firma, datterselskab eller filial eller enhed, som yder en tjeneste, et 
udstyr, eller hjælpemidler i forbindelse med NissanConnect, herunder men ikke begrænset til trådløse 
tjenesteudbydere, leverandører, licensgivere, distributører og forhandlere.  

Nogle eller alle tjenester eller indhold ydet som en del af NissanConnect kan være ydet af tredjeparts 
Tjenesteudbydere. Tjenesteudbyderne kan påbyde yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med 
ydelsen af sådanne tjenester og indhold. Når du bruger NissanConnect, samtykker du ligeledes i at være 
bundet af disse yderligere vilkår og betingelser. Nissan yder ingen garanti vedrørende tilgængeligheden 
af enhver app eller det indhold, som du vælger under brugen af NissanConnect, og kan ikke drages til 
ansvar for tilgængeligheden af apps eller indhold.  

LÆS VENLIGST DENNE AFTALE HELT IGENNEM, FØR DU BRUGER NISSANCONNECT OG BEVAR EN KOPI TIL 
SENERE OPSLAG. LÆS OG OPBEVAR EN KOPI AF ETHVERT YDERLIGERE NISSANCONNECT-DOKUMENT, 
SOM DU FÅR UDLEVERET ELLER TILSENDT. ETHVERT NISSANCONNECT-DOKUMENT, SOM OPLYSER AT 
BLIVE EN DEL AF DIN NISSANCONNECT-AFTALE, ER EN DEL AF DENNE AFTALE, HVIS DU ACCEPTERER EN 
AF DE TJENESTER, SOM DOKUMENTET BESKRIVER.  

1. TEGNING AF ABONNEMENT TIL NISSANCONNECT  

1.1. Dit samtykke. Når du indgår denne Aftale og/eller bruger NissanConnect-tjenesten, samtykker du i 
de beskrevne fremgangsmåder og metoder i denne Aftale.  

1.2. Aktivering af NissanConnect og dit samtykke. Du kan kun få og bruge NissanConnect-tjenesten ved 
at acceptere denne Aftalen og dens vilkår igennem NissanConnect-Smartphone App (”NissanConnect-
App ”) ved at klikke på ”Jeg samtykker”, i løbet af tegningen af abonnement.  

Når du accepterer Aftalen, anerkender du, at du har læst, accepteret og samtykket i at være bundet af 
denne Aftales vilkår og betingelser (og du samtykker i særdeleshed i vores indsamling og behandling af 
dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Aftale).  

Du forstår og samtykker i, at abonnementet til NissanConnect er knyttet til dit Køretøj, og at du ikke kan 
føre NissanConnect over til et andet køretøj.  

Hvis du vælger ikke at abonnere dig på NissanConnect, vil du ikke kunne drage fordel af NissanConnect.  

Det er dit ansvar at underrette alle Køretøjets førere og passagerer, som ønsker at bruge NissanConnect-
tjenesten, om denne Aftales vilkår og betingelser, herunder ligeledes aspekter i forbindelse med 
databeskyttelse.  

1.3. Adgang til NissanConnect. NissanConnect kan være tilgængelig om bord via en hovedenhed 
og/eller et navigationssystem eller på afstand ved hjælp af en computer, en smartphone eller en anden 
enhed og/eller en app, der er specifikt designet til at give adgang til NissanConnect (”NissanConnect-
appen”). Disse apps kan være tilvejebragt af Nissan eller af tredjeparter på vegne af Nissan og yderligere 
vilkår og betingelser kan være gældende for at downloade eller bruge dem. 
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1.4. Godkendelse eller aktivering af visse funktioner om bord. Ud over dit abonnement til 
NissanConnect-tjenesten, kan det være nødvendigt at godkende dig selv i Køretøjets system ved at 
indtaste et brugernavn, en adgangskode eller andre oplysninger. Desuden kan visse funktioner relateret 
til indsamling af data kræve, at du eller andre passagerer i dit Køretøj aktivt bekræfter, at disse 
funktioner skal aktiveres.  

Med henblik herpå kan hovedenheden eller navigationssystemet vise en ”Jeg samtykker”-knap eller en 
lignende funktion for at anmode om din bekræftelse. Hvis du bekræfter brugen af den relevante 
funktion, vil den blive aktiveret under hele kørslen og de nødvendige data for at gennemføre funktionen 
vil blive overført til Nissan. Hvis du ikke bekræfter brugen af den, vil den forblive midlertidigt deaktiveret 
indtil næste gang, du giver dit samtykke, og de relevante data vil ikke blive overført til Nissan. For at give 
en bedre oplevelse med NissanConnect, vil ”Jeg samtykker”-knappen muligvis ikke blive vist, hver gang 
bilen startes, men på basis af din anvendelse og i betragtning af, at du har læst Vilkår og Betingelser og 
givet dit samtykke for nylig. Hvis du ønsker at deaktivere funktionen kan du under alle omstændigheder 
gøre det via ”Privatlivs”-menuen (”Privatlivstilstand”-knappen). 

Selvom du ikke har givet dit samtykke, eller Privatlivstilstand er aktiv, vil visse funktioner stadig være 
aktive og give dig mulighed for at overføre data. Dette er især tilfældet for myndighedernes 
nødopkaldstjeneste (eCall), som er tilgængelig i de fleste europæiske lande.  

For Nissan-systemer, som er udstyrede med en funktion til personlige profiler i bilen, har du mulighed 
for at oprette en personlig profil, som kan sikres. I dette tilfælde kan din godkendelse af NisanConnect-
vilkårene blive gemt i din profil, og du vil ikke blive spurgt ved begyndelsen af en ny tur med den samme 
profil. 

1.5. Ændring af Aftalen. Vi kan ændre Aftalen på et vilkårligt tidspunkt og fra tid til anden efter eget 
skøn. Enhver ændring vil blive meddelt på din NissanConnect-App (eller blive meddelt med e-mail, hvis 
relevant) og træde i kraft på den dato, hvor den er sendt. Hvis du fortsætter med at bruge 
NissanConnect-tjenesten, udgør det en accept af sådanne reviderede vilkår for Aftalen. Du kan til enhver 
tid få adgang til Aftalens vilkår ved hjælp af din NissanConnect-App. Vi råder dig til jævnligt at læse 
Aftalens vilkår omhyggeligt igennem.  

Vi vil underrette dig om sådanne ændringer med e-mail, hvis de har en materiel indvirkning på dine 
rettigheder under denne Aftale eller har en negativ indflydelse på din tjeneste på en materiel måde, 
eller medfører højere abonnementsgebyr. NÅR DU HAR MODTAGET NÆVNTE MEDDELELSE, KAN DU 
OPSIGE DIN AFTALE ELLER SAMTYKKE I ÆNDRINGEN. HVIS DU IKKE OPSIGER DIN AFTALE INDEN FOR 30 
DAGE EFTER MEDDELELSEN, VIL DU BLIVE ANSET FOR AT HAVE SAMTYKKET I ÆNDRINGEN OG DEN VIL 
BLIVE EN DEL AF AFTALEN MELLEM OS. Du kan anmode om en opdateret kopi af denne Aftale via din 
NissanConnect-App, som omfatter alle de aktuelle vilkår og betingelser. 

1.6. Opdatering eller ændring af oplysninger om abonnent-konto. Du kan til enhver tid gennemse, 
ændre, korrigere eller opdatere de oplysninger, som du har givet os, ved hjælp af din NissanConnect-
App.  

2. NISSANCONNECT-TJENESTENS VARIGHED OG OPHØR  
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2.1. NissanConnect. NissanConnect-tjenesten starter så snart, du har accepteret Aftalens vilkår via din 
NissanConnect-App og gennemført aktiveringsprocessen med et vellykket udfald.  

NissanConnect-tjenesten er knyttet til dit Køretøj, og at du ikke kan overføre NissanConnect-tjenesten til 
et andet køretøj. Hvis du ikke ejer eller bruger dit Køretøj i løbet af en bestemt Indledende eller Fornyet 
abonnementsperiode, vil vi ikke refundere noget af dit Abonnementsgebyr. 

NissanConnect-tjenesten er til rådighed i flere pakker. Nogle pakker er gratis i en specificeret tidsperiode 
fra det tidspunkt, hvor du registrerer dig i NissanConnect-tjenesten, mens andre er betalingspakker.  

Afhængigt af tjenestens varighed får du besked via e-mail eller via NissanConnect-appen 15 dage eller 
30 dage inden udløbet af den Indledende abonnementsperiode, og du får mulighed for at forny dit 
abonnement via NissanConnect-appen i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne, som er i 
kraft på det tidspunkt. I forbindelse med fornyelse af abonnementet eller tegning af et abonnement til 
nye pakker vil du muligvis blive bedt om at indsende en betalingsformular. Hvis anmodningen om 
abonnement drejer sig om en betalingspakke eller fornyelse af en pakke, hvis gratis periode er udløbet, 
vil der blive opkrævet et abonnementsgebyr til gældende takst (”Abonnementsgebyr”). Hver gang du 
beslutter at købe eller forny den relevante NissanConnect-pakke, vil din betalingskonto desuden 
automatisk blive debiteret. 

HVIS DU HAR GODKENDT FORNYELSEN AF ABONNEMENTET, VIL DU FORTSAT KUNNE FÅ GAVN AF TJENESTEN I 
FORNYELSESPERIODEN. HVIS DU IKKE HAR FORNYET DIT ABONNEMENT INDEN UDLØBSDATOEN, VIL DU IKKE 
KUNNE FÅ GAVN AF TJENESTEN VED PERIODENS UDLØB.  

Hvis du er den anden eller efterfølgende ejer af Køretøjet, så vil de pakker, som oprindeligt blev udbudt 
gratis, stadig være tilgængelige i resten af den Indledende abonnementsperiode. 

2.2. Din ret til opsigelse. Du kan opsige din NissanConnect-pakke på et vilkårligt tidspunkt via 
NissanConnect-appen eller ved at kontakte os.  
Hvis du opsiger et abonnement inden abonnementsperiodens udløb:  

 Ved en gratis pakke vil du med øjeblikkelig virkning ikke længere få gavn af tjenesten. 

 Ved en betalt pakke: 
o Ved udløbet af abonnementsperioden eller den gratis prøveperiode vil du med 

øjeblikkelig virkning ikke længere få gavn af tjenesten. 
o Efter udløbet af abonnementsperioden træder annulleringen i kraft ved slutningen af 

den aktuelle faktureringsperiode, og du vil indtil da fortsat kunne få gavn af tjenesten. 

2.3. Vores ret til opsigelse og suspendering.  

Vi kan til enhver tid og uden begrundelse opsige din NissanConnect-tjeneste. I så fald vil vi underrette 
dig om det 30 dage før den effektive opsigelsesdato, hvorefter din NissanConnect-tjeneste vil slutte. Det 
betyder, at vi kan beslutte at ophøre med at yde NissanConnect-tjenesten til dig på et vilkårligt 
tidspunkt og med en vilkårlig begrundelse og endda med begrundelser, som ikke er relateret til din 
konto hos os. I det tilfælde hvor vores beslutning om at opsige NissanConnect-tjenesten skyldes 
opsigelsen af en aftale mellem os og en tjenesteyder, som vi er afhængige af for at yde NissanConnect-
tjenesten, vil vi bestræbe os på at underrette dig om det 30 dage forud herfor, som nævnt ovenfor.  
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Vi kan også suspendere din NissanConnect-tjeneste i forbindelse med vedligeholdelse eller forbedring af 
netværk eller system, eller hvis vi mistænker, at din NissanConnect bruges til andre formål, som ville 
give os ret til at opsige tjenesten.  

I sådanne tilfælde kan vi refundere de betalte abonnementsgebyrer eller give kredit på pro-rata-
grundlag fra datoen for opsigelsen af denne Aftale eller for suspenderingsperioden for NissanConnect-
tjenesten.  

Vi kan opsige din NissanConnect-tjeneste øjeblikkeligt, hvis du væsentligt misholder denne Aftale, hvis 
du forstyrrer vores indsats for at levere NissanConnect-tjenesten, hvis du forstyrrer vores forretning, 
eller hvis din NissanConnect-tjeneste bruges på en ulovlig eller ukorrekt måde. Du vil ikke have ret til at 
genaktivere NissanConnect, selv om du råder bod på disse problemer.  

Vi forbeholder os også ret til efter eget skøn at stoppe leveringen af NissanConnect til nye kunder og 
ikke acceptere fornyelsen af din NissanConnect-tjeneste, uden at vi kan drages til ansvar herfor.  

2.4. Hvis du sælger dit Køretøj eller køber et brugt Køretøj  

Din handling 

Hvis du sælger dit Køretøj eller lejen af det ophører, eller hvis dit Køretøj skrottes eller destrueres, mens 
du er registreret som bruger af NissanConnect-tjenesten, beder vi dig om at underrette os om det ved at 
kontakte Nissan Kundeservice eller fjerne Køretøjet direkte fra NissanConnect-appen. Hvis vi på anden 
måde får passende underretning om, at du har solgt Køretøjet eller er holdt op med at leje det, 
forbeholder vi os ret til at fjerne Køretøjet fra din konto og tillade, at den nye ejer eller lejer registrerer 
Køretøjet på sin konto. 

Hvis du sælger eller overdrager dit Køretøj uden at underrette os om det, har vi ingen mulighed for at 
vide, at Køretøjet er på andre hænder og vi vil måske fortsætte med at indsamle data i den tro, at disse 
data vedrører dig. Vi er ikke ansvarlige for privatlivsrelaterede skader, som du eller den efterfølgende 
ejer måtte blive udsat for, fordi du ikke har meddelt os, at lejen er ophørt, eller at du har solgt 
Køretøjet. Hvad enten du underretter os eller ikke om slutningen på lejen eller salget af dit Køretøj, så 
samtykker du i, at du ikke vil få adgang til eller bruge eller forsøge at få adgang til eller bruge 
NissanConnect eller dataene relateret til dit Køretøj efter salget, overdragelsen eller slutningen på lejen 
af dit Køretøj.  

Hvis du ikke underretter os og i det tilfælde, hvor den efterfølgende ejer af Køretøjet abonnerer sig på 
NissanConnect-tjenesten relateret til Køretøjet, da forstår du og samtykker du i, at den nye ejers profil 
vil overskrive din profil og dit NissanConnect-abonnement vil slutte automatisk.  

Du kan ikke overføre NissanConnect til et andet køretøj. NissanConnect-tjenesten forbliver knyttet til 
Køretøjet (i lighed med garantien). Hvis du sælger Køretøjet (eller returnerer det efter endt leje), uden at 
du har annulleret dit abonnement, er det muligt, at dette abonnement automatisk overføres til den nye 
ejer, så længe den nye ejer beviser sit ejerskab af Køretøjet ved at ringe til Nissan Kundeservice eller ved 
at registrere Køretøjet i NissanConnect-appen.  
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Hvis du køber eller leaser et tidligere ejet eller leaset Køretøj, skal du registrere dig som den nye ejer, 
abonnere dig på og aktivere NissanConnect for at nyde gavn af Nissans forbundne tjenester.  

3. POLITIK OM GEBYR, BETALING, FAKTURERING OG AFGIFTER  

NissanConnect-tjenesten med nærmere detaljer, gratis periode og krav vedrørende abonnement er 
forklaret under pkt. 2.1.  

Betalings-, fakturerings- og skattepolitikken for NissanConnect-tjenesten er tilgængelig på Nissan Store 
hvis relevant.  

Hvis du er den første ejer af Køretøjet, har du måske stadig mulighed for at nyde gavn af NissanConnect i 
en gratis periode, hvis denne periode ikke er udløbet på det tidspunkt, hvor du tegner dit abonnement.  

4. PERSONOPLYSNINGER, DATABESKYTTELSE  

4.1. Generelt. Nissan respekterer og overholder dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning. 
Denne erklæring om databeskyttelse beskriver, hvordan vi behandler de personoplysninger, som vi kan 
indsamle fra dig.  

4.2. Anvendelse af personoplysninger. Vi indsamler og bruger visse oplysninger i forbindelse med din 
brug af Køretøjet og NissanConnect-tjenesten, og disse oplysninger kan omfatte personoplysninger. Når 
du abonnerer dig på og/eller bruger NissanConnect, samtykker du også i vores indsamling og anvendelse 
af personoplysninger til de anførte formål i denne Aftale. Vi overholder retten til privatlivets fred for dig 
og andre passagerer i Køretøjet.  

4.3. Kategorier af personoplysninger, som vi indsamler. Den type personoplysninger, som vi indsamler, 
afhænger af Køretøjet, dets specifikation og den NissanConnect-tjeneste, du har abonneret dig på, samt 
din brug af NissanConnect. Vi indsamler data, som du oplyser i forbindelse med dit NissanConnect-
abonnement, inklusiv abonnementsdata og kontraktoplysninger, Køretøjets identifikationsnummer 
(VIN), navn, adresse, bruger-id, adgangskoder, kontaktdata for den primære fører eller bilejer. Vi kan 
også (hvis relevant) indsamle data, som ikke er begrænset til Køretøjets helbredstilstand, Køretøjets 
funktionsfejl, vedligeholdelsesoplysninger, dets udstyr og systeminformationer, herunder 
navigationssystem-ID, indlejrede SIM-ID’er, historik over drift og diagnostiske data for køretøjets 
systemer og dele, el-forbrug, batteristatus og historik over opladning i tilfælde af en elbil. Med henblik 
på at yde NissanConnect-tjenesten og til statistiske formål, kan vi indsamle data vedrørende din 
anvendelse af NissanConnect, herunder også adfærd med navigationssystem og parameterdata, visse 
beliggenhedsdata herunder start og stop beliggenheder samt beliggenheder for opladning. Vi indsamler 
desuden (som relevant) data i forbindelse med fakturering, betaling og behandling af klager forbundet 
med NissanConnect.  

4.4. Formål med behandling af personoplysninger.  

Som et resultat af den aftale, som du har indgået med os, da du tegnede et abonnement på 
NissanConnect-tjenesten, vil vi bruge dine personoplysninger til at: 

 yde dig NissanConnect-tjenesten; 
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 forvalte dit abonnement på NissanConnect-tjenesten og din abonnementskonto; 
 give dig mulighed for at bruge kommunikations- og meddelelsestjenesten;  
 yde dig fjernstyringer til køretøjet; 
 sende meddelelser om køretøjet såsom advarsler om vedligeholdelse, integreret sikkerhed og 

sikkerhedsfunktioner såsom eCall eller bCall funktioner;  
 sikre dig vejhjælp;  
 hjælpe dig med at spare energi; 
 yde dig kundeassistance i tilfælde af problemer og klager i forbindelse med NissanConnect-

tjenesten. 

I forbindelse med vores legitime interesse i at forbedre den tjeneste og de produkter, vi yder dig, kan vi 
desuden behandle dine personoplysninger til følgende formål:  

 udlevering af information i forbindelse med vores produkter og tjenester og om vilkår og tilbud i 
forbindelse med NissanConnect;  

 besvarelse af dine spørgsmål og behandling af dine klager;  
 evaluering og statistiske formål, markedsforskning og andre formål i forbindelse med forskning 

og udvikling; 
 planlægning af infrastruktur (såsom ladestationer); 
 for at detektere eller forbygge misbrug af NissanConnect-tjenesten af dig, enhver anden person i 

Køretøjet eller enhver anden tredjepart; 
 for at garantere sikkerheden af NissanConnect-tjenestens infrastruktur.  

Efter indhentning af dit udtrykkelige samtykke hertil, vil vi behandle dine indsamlede personoplysninger 
under brugen af NissanConnect-tjenesten til følgende formål:  

 fremsendelse af promoverende e-mails, post, telefonopkald eller anden elektronisk 
kommunikation; 

 fremsendelse af information i forbindelse med særlige rabatter eller tilføjede tjenester eller 
funktioner;  

 forbedring og personliggørelse af kommunikationen mellem dig, os og Nissan forhandleren;  
 tilpasning af NissanConnect-tjenesten til enkelte abonnenter eller abonnentgrupper; 
 planlægning af en rejse på din forespørgsel; 
 i den udstrækning hvor det er nødvendigt for at yde NissanConnect-tjenester, som er baseret på 

Køretøjets beliggenhed, og som ikke er defineret ovenfor 

Vi kan også behandle personoplysninger, som indsamles under brugen af Køretøjet og i særdeleshed 
NissanConnect-tjenesten, så vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med følgende 
formål: 

 eCall (automatisk nødopkald – i tilfælde af en alvorlig trafikulykke med behandling af 
oplysninger såsom placering) 

 Overholdelse af specifikke love i de lande, hvor NissanConnect bruges 

Når du får adgang til tredjeparts udbyderes tjenester (f.eks. konti til sociale medier, medieindhold, 
tredjeparts tjenesteoplysninger) ved hjælp af NissanConnect-tjenesten eller en af dens funktioner eller 
apps, kan vi modtage, behandle, bruge og overføre sådanne data i forbindelse med ydelsen af sådanne 
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tjenester. Desuden kan tredjeparts tjenester, som du får adgang til via NissanConnect, bruge yderligere 
vilkår og betingelser, som regulerer brugen af dine personoplysninger. Nissan har ingen kontrol over 
vilkår og betingelser for uafhængige tjenester og afviser ethvert ansvar eller forpligtelse i denne 
henseende, og vi kan ikke drages til ansvar for brugen af dine personoplysninger, når de indsamles og 
behandles på grund af din anvendelse af tredjeparts tjenester. 

VI SÆLGER IKKE, LEJER IKKE ELLER HANDLER IKKE MED INFORMATIONER OM ABONNENTER 
OVERHOVEDET.  

4.5. Afsløring af personoplysninger. Vi arbejder med mange forskellige firmaer for at udstyre dig med 
NissanConnect. Som et resultat heraf deler vi især dine personoplysninger med 
mobilnetværksudbydere, udbydere af internetadgang og opkobling, udbydere af 
abonnementsadministration, udbydere af betalingstjenester, indholdsudbydere, leverandører, 
licensgivere, leasingpartnere, offentlige alarmcentraler, beredskabspersonale (politi, ambulance osv.), 
udbydere af vejhjælp, distributører, forhandlere og værksteder, udelukkende med det formål at levere 
den NissanConnect-tjeneste, som Abonnenten eller andre passagerer i Abonnentens Køretøj har 
anmodet om. 

Når det er påkrævet og i henhold til gældende lovgivning, kan vi blive tvunget til at afsløre 
personoplysninger for at efterkomme gældende lovgivning eller offentlige myndigheders eller 
domstoles bindende eller håndhævelige befalinger, eller for at håndhæve eller iværksætte denne 
Aftales vilkår.  

Vi kan også dele din personoplysninger med alle Nissan-affilierede selskaber. I tilfælde af en 
sammenslutning, omorganisering, erhvervelse, joint venture, tildeling, spin-off, overførsel, eller salg 
eller disponering af hele eller en del af vores forretning, herunder i forbindelse med konkurs eller 
lignende procedurer, vil vi overføre alle dine personoplysninger til den relevante tredjepart. Ved 
modtagelse af sådanne data vil alle modtagende enheder være ansvarlige for at indhente dit gyldige og 
udtrykkelige samtykke i en yderligere behandling, som de måtte beslutte at udføre.  

Vi kan dele dine personoplysninger med tjenestepartnere, som yder tjenester, funktioner eller faciliteter 
i forbindelse med NissanConnect eller ikke. Disse tjenestepartnere kan have kontraktmæssige forhold til 
andre tjenesteydere for at yde specifikke tjenester (f.eks. tjenester på forespørgsel såsom brugsbaseret 
forsikring, påfyldning af brændstof på forespørgsel, smart opladning af elbil, osv.), som du eller 
Køretøjets bruger(e)/passager(er) beder om. De nødvendige data, inklusiv dine personoplysninger, for at 
yde de tjenester, du anmoder om, kan blive udleveret til sådanne tredjeparts tjenesteudbydere og 
denne Aftale er ikke gældende for disse tjenesteydere. Når du får adgang til disse specifikke tjenester, 
samtykker du i at overholde yderligere vilkår og betingelser påbudt af dem. Delte data med vores 
tjenestepartnere vil blive anonymiseret i den udstrækning, hvor det er teknisk muligt, og vores 
tjenestepartnere vil blive bedt om at anonymisere dataene så meget, som det er teknisk muligt, før de 
deler dem med tjenesteydere for at yde den tjeneste, der er anmodet om. 

4.6. Overførsel af data udenfor den Europæiske Union (EU) / Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS).  

Som følge af ovennævnte formål vil dine personoplysninger blive overført til og behandlet af Nissan 
International SA’s datterselskaber og deres serviceudbydere, som ikke kun befinder sig i, men også 



9 | 15 

udenfor EU/EØS. Dette omfatter især (men er ikke begrænset til) behandling af personoplysninger af 
Nissan Motor Co., Ltd i Japan og firmaets tjenesteydere i Japan og/eller andre lande udenfor EU/EØS. 
Databeskyttelseslovene i sådanne tredjelande har muligvis ikke det samme databeskyttelsesniveau 
som i den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis en sådan 
overførsel finder sted, vil vi dog tage passende forholdsregler for at sikre, at personoplysningerne 
behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis personoplysningerne, 
som indsamles og behandles af os, dernæst skal behandles af tjenesteudbydere udenfor EU/EØS, vil 
disse tjenesteudbydere udelukkende behandle disse data i overensstemmelse med vores anvisninger 
og til formålene beskrevet ovenfor, og de er underlagt strenge databeskyttelsesforanstaltninger.  

4.7. Sikkerhed. Vi vil selv opretholde og vi vil kræve af vores Tjenesteydere, at de opretholder passende 
tekniske, fysiske og administrative datasikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger 
under vores kontrol mod tab, misbrug, uautoriseret adgang og beskadigelse. I forhold til anvendelse vil 
vi for eksempel iværksætte krypterede teknologier og bruger-autentificeringssystemer såsom 
adgangskoder og personlige id-numre. Alle oplysninger lagres under kommercielt fornuftige 
sikkerhedsforanstaltninger med adgang begrænset til autoriserede Nissan medarbejdere eller 
repræsentanter, affilierede Nissan selskaber og deres Tjenesteydere. Vi bruger industriens standard 
fremgangsmåder for at beskytte abonnentens personoplysninger.  

Hvis du ikke underretter os om salget eller overdragelsen af dit Køretøj, kan vi fortsætte med at sende 
visse abonnementsoplysninger eller andre oplysninger om din konto til den adresse, vi har registreret. I 
så fald er vi ikke ansvarlige for databeskyttelse i forbindelse med de skader, du kan blive udsat for.  

4.8. Opbevaringsperiode.  

Generel opbevaringsperiode. 

Vi gemmer kun alle personlige oplysninger så længe du bruger NissanConnect-tjenesterne. 

Brugsdata. 

Brugsdata vil i modsætning til ovennævnte opbevaringsperiode kun blive opbevaret i 3 år efter din 
sidste anvendelse af NissanConnect.  

Lokaliseringsdata. 

Oplysninger såsom køretøjets hastighed, kørselsretning og visse lokaliseringsdata (inden for rammerne 
af anmodning om fjernstyring f.eks. GeoFence eller MyCarFinder) vil blive slettet efter gennemførelsen 
af det formål, som de er blevet behandlet til, og i alle tilfælde ikke senere end 7 dage efter, at de er 
blevet modtaget af det relevante datacenter, som Nissan anvender. 

Visse lokaliseringsdata (behandlet uden for fjernstyringstjenester) vil blive opbevaret i op til 3 måneder 
afhængig af de juridiske rammer i det land, hvor NissanConnect bruges, eller inden for rammerne af en 
klage i forbindelse med NissanConnect. 

Sletning af data. 
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Efter slutningen af ovennævnte perioder for tilbageholdelse af data, vil dine personoplysninger blive 
slettet eller gjort anonyme i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

I alle tilfælde og som anført ovenfor, har du til enhver tid mulighed for at slette alle brugsdata lagret på 
dit køretøj, men undtagelse af data, som er nødvendige for at køretøjet fungerer korrekt eller for 
ydelsen af tjenester, du stadig måtte bruge, eller som er obligatoriske (f.eks. eCall). 
4.9. Ret til adgang og korrektion. Du kan få adgang til, ændre visse data, slette og/eller blokere 
personoplysninger i overensstemmelse med national databeskyttelseslovgivning. Du har ligeledes ret til 
at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning af denne 
behandling. Desuden har du ret til at anmode om at modtage dine personoplysninger i en struktureret 
og standardiseret form.  

For at udøve disse rettigheder, kan du redigere din konto på din NissanConnect-App eller kontakte 
Nissans lokale kontaktcenter.  

Alternativt kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mailadresse: dpo@nissan-
europe.com 

I alle tilfælde har du også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 

5. SÆRLIGE OPLYSNINGER OM TJENESTER OG SYSTEMBEGRÆNSNINGER  

5.1. Ejerskab af teknologi. Nissan og Nissans tjenesteydere er til enhver tid ejer af alle rettigheder, titler 
og interesse i og til (i) alt hardware, software and relateret teknologi anvendt af Nissan som en del af 
eller i kombination med NissanConnect, og (ii) alle intellektuelle og andre proprietære rettigheder, 
herunder men ikke begrænset til alle patenter, ophavsrettigheder, varemærker og 
erhvervshemmeligheder indeholdt heri. Det er forbudt og du samtykker i at du ikke vil kopiere, 
dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af, skabe afledte værker af eller manipulere 
teknologier eller data eller indhold, der er lagret eller integreret i udstyr, som bruges til at modtage eller 
betjene NissanConnect-tjenester (i fællesskab kaldet ”Udstyrsteknologi”), eller på anden måde ændre 
eller manipulere et sådant udstyr. Du samtykker ligeledes i ikke at uploade, udgive, udsende eller på 
anden måde gøre et materiale tilgængeligt, som indeholder softwarevira eller enhver anden 
computerkode, filer, eller programmer, som er designet til at afbryde, deaktivere eller begrænse 
funktionsdygtigheden af NissanConnect-tjenester. Alt software i dit Køretøj er udelukkende autoriseret 
til anvendelse sammen med NissanConnect. Alle data og andet indhold i NissanConnect er desuden 
beskyttet af ophavsrettigheder og andre intellektuelle rettigheder og alle ejendomsrettigheder tilhører 
Nissan og firmaets Tjenesteydere. Du må kun bruge Udstyrsteknologien til en personlig, ikke 
erhvervsmæssig anvendelse sammen med NissanConnect.  

5.2. Varemærker. NissanConnect og Nissan logoet er varemærker af Nissan Motor Co., Ltd. Andre 
varemærker, tjenestemærker, grafikker, logoer og domænenavne, som vises som en del af eller på et 
relateret websted, kan være tredjeparters varemærker. Hverken din adgang til eller anvendelse af 
NissanConnect eller sådan app eller sådanne websteder eller denne Aftale giver dig nogen ret, adkomst 
eller rettighed eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge varemærkerne eller 
tredjeparters varemærker, grafik, logoer eller domænenavne. Enhver goodwill i forbindelse med 
varemærkerne, som er opstået på grund af din anvendelse af NissanConnect, vil være til vores fordel.  

mailto:dpo@nissan-europe.com
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5.3. Global Positioning System. Din NissanConnect fungerer ved hjælp af trådløse 
kommunikationsnetværks og Global Positioning System (”GPS”) satellitnetværket. IKKE ALLE 
NISSANCONNECT-TJENESTER ER TILGÆNGELIGE OVERALT, ISÆR I FJERNE ELLER LUKKEDE OMRÅDER, 
ELLER PÅ ALLE BILER, TIL ENHVER TID. Det område, hvor du kører, kan have indflydelse på den tjeneste, 
som vi yder dig, herunder men ikke begrænset til ruteoplysninger. Desuden er tjenesten ikke 
tilgængelig, hvis GPS-systemet ikke fungerer. Visse programmeringsbegrænsninger af GPS-systemet kan 
svække vores evne til at bestemme dit Køretøjs præcise lokalisering.  

5.4. Sikker fjernadgang med PIN-kode. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kræves der en PIN-kode, 
før – men ikke begrænset til – funktionerne til Fjernoplåsning/-låsning af dør kan bruges. Denne PIN-
kode oprettes, når du tilmelder dig NissanConnect-tjenesten eller bruger en fjernhandling for første 
gang. Hvis du skal nulstille din PIN-kode, kan du gå til menuen Indstillinger i NissanConnect-appen. 
 
5.5. Google Home/Google Assistent. Hvis dit Køretøj er kompatibelt med Google Home-teknologi, 
anbefales det, at du bruger NissanConnect-tjenestens funktioner i et sikkert og privat miljø. Bemærk, at 
brugen af funktionerne giver dig mulighed for at kontrollere visse køretøjsfunktioner via Google 
Assistent, og dermed er funktionerne ikke beregnet til brug af børn eller andre, som ikke skal have 
adgang til dit køretøj (hvor relevant). Alle stemmeoptagelser med Google Home-enheden gemmes i din 
”Google Assistent”-historik, som findes under ”Min aktivitet” i den tilknyttede Google Assistent-app. 
Transaktionshistorikken er synlig for alle, der har adgang til din Google-konto. Det anbefales, at du ikke 
deler login-oplysningerne til din Google-konto med nogen, som du ikke ønsker har adgang til denne 
transaktionshistorik. Du kan slette specifikke stemmeoptagelser, der er tilknyttet din konto, ved at gå til 
”Min aktivitet” i Google Assistent-appen, søge efter en specifik indtaling og derefter trykke på knappen 
Slet. Eller du kan slette alle stemmeoptagelser, der er tilknyttet din konto for hvert af dine Google 
Assistent-aktiverede produkter, ved at vælge det pågældende produkt på siden ”Slet aktivitet fra” på 
myactivity.google.com eller kontakte Google Assistents kundeservice.  
 
Mens du bruger Google Assistent, og afhængigt af stemmekommandoen, kan NissanConnect-tjenestens 
funktioner bruge følgende data for at levere den ønskede ordre: Bilens VIN-nummer, GPS-koordinater, 
den ønskede destinationsadresse, hjemme- eller kontoradresser, hvis de er gemt i din NissanConnect-
tjenesteprofil. Brug af data gennem NissanConnect-tjenestens funktioner finder kun sted i Google 
Assistents kontekst, slettes efter 20 minutter og deles ikke med nogen tredjeparter.  
 
Denne tjeneste kræver et aktivt abonnement på NissanConnect-tjenesten.  
 
5.6 Amazon Alexa. Hvis dit Køretøj er kompatibelt med Amazon Alexa-teknologi, anbefales det, at du 
kun bruger NissanConnect-tjenestens funktioner i et sikkert og privat miljø. Bemærk, at brugen af 
funktionerne giver dig mulighed for at kontrollere visse køretøjsfunktioner via Amazon Alexa, og dermed 
er funktionerne ikke beregnet til brug af børn eller andre, som ikke skal have adgang til dit køretøj. Alle 
stemmeoptagelser med Amazon Alexa gemmes i din ”Alexa enhedshistorik”, som findes under 
”Indstillinger” i den tilknyttede Alexa-applikation. Transaktionshistorikken er synlig for alle, der har 
adgang til din Amazon-konto. Det anbefales, at du ikke deler login-oplysningerne til din Amazon-konto 
med nogen, som du ikke ønsker har adgang til denne transaktionshistorik. Du kan slette specifikke 
stemmeoptagelser, der er tilknyttet din konto, ved at gå til ”Historik” under ”Indstillinger” i Alexa-appen 
til smartphones, søge efter en specifik indtaling og derefter trykke på knappen Slet. Eller du kan slette 
alle stemmeoptagelser, der er tilknyttet din konto for hvert af dine Alexa-aktiverede produkter ved at 
vælge det pågældende produkt på siden Håndter dit indhold og enheder på www.amazon.com/mycd 
eller kontakte Amazon Alexas kundeservice. 
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Mens du bruger Amazon Alexa Voice Assistant, og afhængigt af stemmekommandoen, kan 
NissanConnect-tjenestens funktioner bruge følgende data for at levere den ønskede ordre: Bilens VIN-
nummer, GPS-koordinater, den ønskede destinationsadresse, hjemme- eller kontoradresser, hvis de er 
gemt i din NissanConnect-tjenesteprofil. Brug af data gennem NissanConnect-tjenestens funktioner 
finder kun sted i Amazon Alexa Voice Assistant kontekst, slettes efter 20 minutter og deles ikke med 
nogen tredjeparter.  
 
Denne tjeneste kræver et aktivt abonnement på NissanConnect-tjenesten.  
 
5.7. Indbygget Wi-Fi – Wi-Fi i bilen. Dit Køretøj er udstyret med Wi-Fi og, hvis relevant, kan levere Wi-Fi 
i bilen, der giver mulighed for internetadgang til bærbare enheder, som er tilsluttet det (op til maks. 7 
enheder).  
 
Internetadgang kræver aktivering af NissanConnect-tjenesten samt abonnement på datapakker, som 
leveres af den valgte mobilnetværksoperatør. Den leverede internetforbindelse er sikret – vi anbefaler 
ikke, at du deler login-oplysningerne til dit Wi-Fi, som findes på NissanConnect-enheden. 

6. DIT ANSVAR  

6.1. Vedligeholdelse af din konto. Din modtagelse af NissanConnect afhænger af din aktivering af 
NissanConnect som beskrevet ovenfor. Du er ansvarlig for at opretholde en gyldig betalingsmåde for 
vores tjenestepakke efter udløbet af den oprindelige tjenesteperiode eller en fornyet tjenesteperiode. 
Se NissanConnect-appen for yderligere oplysninger i forbindelse med kontoadministration.  

6.2. Adgangskode/bruger-id. Du lover at tage det fulde ansvar for at beskytte din adgangskode og 
bruger-id (oplyst af forhandleren ved udlevering eller på anden måde gjort tilgængelig for dig, eller som 
du selv har sat i overensstemmelse med aktiveringsprocessen). Alle, som er i besiddelse af din 
adgangskode eller bruger-id, kan få adgang til NissanConnect, og hverken vi eller en anden tjenesteyder 
er forpligtet til at forvisse os om autorisationen af en person, som bruger din adgangskode og bruger-id 
eller andre oplysninger, som kan identificere din konto for at anmode om tjenester til dit Køretøj.  

6.3. Korrekt anvendelse af tjenesten. Du lover ikke at bruge NissanConnect til bedrageriske, ulovlige 
eller korrupte formål eller på en måde, som forstyrrer vores tjenesteydelser til andre kunder. Du lover, 
at du ikke vil misbruge eller gøre noget for at skade vores eller tjenesteudbyderens 
forretningsaktiviteter, tjenester, omdømme, medarbejdere, faciliteter. Hvis du gør noget af dette, 
anerkender du, at du er ansvarlig for ethvert beløb, som enhver anden kan kræve af os, plus enhver 
udgift som i sin helhed eller delvist kan tilskrives denne anvendelse eller dine handlinger.  

Du kan ikke videresælge, kopiere, lagre, reproducere, distribuere, ændre, vise, publicere, udføre, 
overføre, udsende eller skabe afledte værker fra ethvert indhold, som du modtager gennem 
NissanConnect og du kan ikke bruge ethvert indhold, som du modtager gennem NissanConnect til 
reklamemæssige formål.  

6.4. Lagring og anvendelse af andres oplysninger. Visse oplysninger, som du modtager gennem 
NissanConnect, tilhører os, tjenesteyderne eller andre tredjeparter, som yder dem gennem os. De kan 
være dækket af en eller flere ophavsrettigheder, varemærker, tjenestemærker, patenter eller andre 
retsbeskyttelser. Du lover ikke at bruge et indhold, som du modtager gennem NissanConnect, undtagen 
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hvis det er udtrykkeligt autoriseret af os eller vores tjenesteyder. Du kan ikke videresælge noget af det 
eller bruge det til erhvervsmæssige formål. Du kan ikke kopiere, lagre, reproducere, distribuere, ændre, 
vise, publicere, udføre, udsende, sende eller skabe afledte værker af det.  

6.5. Andre brugere af eller passagerer i dit Køretøj. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR ENHVER 
ANVENDELSE AF NISSANCONNECT I DIT KØRETØJ, SELV OM DU IKKE ER DEN ENESTE, DER BRUGER DET, 
OG SELV OM DU SENERE PÅSTÅR AT DENNE ANVENDELSE IKKE VAR AUTORISERET. DU ER OGSÅ ALENE 
ANSVARLIG FOR DE TJENESTER, SOM DU HAR ANMODET OM, ELLER SOM EN PERSON, DER BRUGER DIT 
KØRETØJ, HAR ANMODET OM GENNEM NISSANCONNECT. Du lover at instruere og informere alle 
brugere og passagerer i dit Køretøj om NissanConnect samt systemets funktioner og begrænsninger 
såvel som Aftalens vilkår. Hverken Tjenesteyderen eller vi har en forpligtelse til at forhøre os om 
tilladelsen af en person, som bruger dit Køretøj. Hvis du bruger NissanConnect-tjenesten til at begå en 
forbrydelse eller til et andet upassende formål, vil du være ansvarlig for enhver skade, som vi hæfter for 
på grund af en sådan anvendelse.  

7. SÆRLIGE ANMÆRKNINGER  

7.1. Opdatering af software, hardware og udstyr. NissanConnect omfatter software (herunder 
Køretøjets software og software som bruges af telematik kontrolenheden, hovedenheden eller 
navigationssystemet) eller indhold, som vi kan have brug for at udskifte fra tid til anden. Vi kan gøre 
dette på afstand uden at underrette dig om det først. Sådanne ændringer kan påvirke eller slette data, 
du har lagret på NissanConnect-systemet i dit Køretøj. Vi er ikke ansvarlige for tabte data. Du ejer ikke 
NissanConnect-softwaren og du har ingen rettigheder til at bruge eller ændre NissanConnect-softwaren 
på egen hånd. Dit Køretøjs systems omfatter også software, som vi kan have brug for at ændre fra tid til 
anden. Du samtykker i, at vi kan assistere Tjenesteydere med at gøre det på afstand.  

7.2. Mobil-netværkstjenester. Du har ingen ret til det eller de mobiltelefonnumre, som er tildelt dit 
Køretøjs telematik kontrolenhed, ud over til anvendelse sammen med NissanConnect.  

7.3. Teknologi og kommunikation. NissanConnect-tjenesten kan ikke fungere, medmindre dit Køretøj 
befinder sig et sted, hvor vores mobilnetværksleverandør har dækning. NissanConnect-tjenester, som 
indebærer lokaliseringsoplysninger om dit Køretøj, kan ikke fungere med mindre GPS-satellitsignaler er 
uhindrede, tilgængelige dette sted og ligeledes kompatible med NissanConnect-udstyret.  

7.4. Ændringer af telekommunikationer/GPS. NissanConnect-systemet bruger digital trådløs 
telekommunikationsteknologi og GPS-teknologi, som ikke hører ind under vores kontrol. 
Telekommunikationsteknologier er kendt for at ændre sig over tid, hvad der betyder, at visse 
telekommunikationsnetværk bliver forældede. Hvis der sker ændringer i 
telekommunikationsinfrastrukturen, det offentlige internet eller GPS-teknologien, som er nødvendige 
for NissanConnect-systemet, på en måde der medfører, at disse teknologier bliver inkompatible med 
NissanConnect-systemet, da vil NissanConnect måske ikke fungere, og vi kan være tvunget til at ophæve 
din NissanConnect-tjeneste. Hvis det sker, vil vi underrette dig om den effektive ophørsdato og beskrive 
alle dine rettigheder og forpligtelser. Vi er ikke ansvarlige for og yder ingen garanti vedrørende 
telekommunikationsteknologi og GPS, som bruges til at understøtte NissanConnect. Vi er ikke ansvarlige 
for ændringer, som udføres af udbydere af disse teknologier, eller for tab af tjenester på grund af disse 
ændringer.  
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7.5. Indholdsudbydere. Visse tjenesteydere påbyder yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med 
tjenesteydelser (f.eks. slutbrugervilkår, som dækker navigation og lokaliseringsdata). Når du bruger 
NissanConnect, samtykker du ligeledes i at være bundet af disse yderligere vilkår og betingelser. Nissan 
yder ingen garanti vedrørende tilgængeligheden af enhver app eller det indhold, du vælger under 
brugen af NissanConnect, og kan ikke drages til ansvar for tilgængeligheden af app eller indhold.  

7.6. Kort og Navigation. De ruteoplysninger, som vi giver dig, er baseret på de kortoplysninger, der var 
tilgængelige for os under fremstillingsprocessen, men de kan være unøjagtige eller ufuldstændige, når 
de først bruges af dig. Vores ruteoplysninger kan for eksempel omfatte oplysninger om ensrettede veje, 
forbud mod at dreje, byggeprojekter, sæsonveje, omveje eller nye veje. De kan foreslå at benytte en vej, 
som nu er lukket på grund af byggeri, eller et sving, som er forbudt med skilte ved et vejkryds. Desuden 
kan trafikforhold, vejrforhold og andre begivenheder medføre, at vejforholdene er anderledes end det 
genererede resultat. Derfor skal du altid udvise god drømmekraft, overholde færdselsloven og 
vejskiltene og evaluere, om det er sikkert og lovligt på baggrund af aktuel trafik, vejrforhold eller andre 
forhold at følge anvisningerne i NissanConnect-tjenesten eller dit Køretøjs navigationssystem. Nissan 
formulerer ingen erklæringer vedrørende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de kortoplysninger, 
som vi yder dig, ud over at de er baseret på de tilgængelige oplysninger for os, da du abonnerede dig på 
NissanConnect. Nissan kan ikke drages til ansvar i det tilfælde, hvor vi giver dig unøjagtige eller 
ufuldstændige kortoplysninger.  

7.7. Geografi og miljø. Der findes andre omstændigheder, som vi ikke har kontrol over og som kan 
forhindre os i at yde NissanConnect-tjenesten til dig på særlige tidspunkter eller steder, eller som kan 
forringe kvaliteten af NissanConnect-tjenesten. Nogle eksempler herpå er bakker, høje bygninger, 
tunneller, vejrforhold, dit Køretøjs elektriske systemdesign og arkitektur, skader på vigtige dele af dit 
Køretøj i en ulykke eller overbelastning af trådløst telefonnetværk. Nissan kan ikke drages til ansvar for 
umuligheden af at bruge NissanConnect-tjenesten på grund af ovennævnte omstændigheder.  

7.8. Uden for vores kontrol. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller svigt, hvis det ikke var muligt at 
forhindre et sådant svigt med fornuftige forholdsregler. Vi er desuden ikke ansvarlige, hvis et sådant 
svigt eller en sådan forsinkelse skyldes handlinger af naturen, eller kræfter eller årsager, som ligger uden 
for vores rimelige kontrol. Eksempler omfatter svigt af offentlig strømforsyning, krigshandlinger, 
regeringshandlinger, terrorhandlinger, civile uroligheder, mangel på eller vanskeligheder med 
arbejdskraft (af en vilkårlig årsag), eller svigt af udstyr, herunder Internet, computer, telekommunikation 
eller andet udstyrssvigt.  

7.9. Tilgængelige oplysninger. NissanConnect-tjenesten kan være begrænset til visse geografiske 
områder, hvor kortdata og/eller indholdsudbydere er tilgængelige. I sådanne tilfælde kan den 
geografiske dækning være mindre, end den, der ellers generelt er tilgængelig.  

7.10. Køretøjets integritet og information. Dit Køretøj skal have et fungerende elektrisk system som i 
tilfælde af en elbil omfatter en passende batterieffekt, for at bruge NissanConnect. NissanConnect 
fungerer muligvis ikke, hvis du forsøger at tilføje, tilslutte eller ændre udstyr eller software i dit Køretøj 
(såsom stiktilslutninger i Køretøjets elektriske system eller diagnose-port, eller på anden måde forsøger 
at ændre Køretøjet). 

8. GARANTIER OG FORPLIGTELSER  
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8.1. Ingen garantier. Garantier er en særlig slags løfter. Dit Køretøjs begrænsede garanti eller hardware 
producenters begrænsede garanti (hvis relevant) omfatter NissanConnect-udstyret i dit Køretøj, MEN 
DÆKKER IKKE NISSANCONNECT-TJENESTEN ELLER DEN TRÅDLØSE TJENESTE. . På grund af 
omstændigheder, som er uden for vores kontrol, kan vi desuden ikke love en uafbrudt eller problemfri 
tjeneste, og vi kan ikke love, at de leverede data eller oplysninger til dig er uden fejl.  

9. Generelt  

9.1. Gældende lov. I den videste udstrækning, som er tilladt af loven, og undtagen andet som 
udtrykkeligt anført på anden vis, er denne Aftale og enhver strid, som opstår fra den eller i forbindelse 
med den, underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyn til principper om lovkonflikter og til enhver 
gældende takst, uanset hvor den anlægges. Du og vi accepterer, at enhver strid, som opstår fra eller i 
forbindelse med denne Aftale eller din anvendelse af NissanConnect, skal være underlagt den eksklusive 

domstolskompetence i Danmark.  

9.2. Vi kan tildele disse brugsbetingelser. Vi kan tildele denne Aftale i sin helhed eller delvist til hvem 
som helt, vi selv vælger. Du må ikke tildele disse Brugsbetingelser eller dine forpligtelser til en anden 
person, uden Nissans forudgående samtykke.  

9.3. Dette er hele Aftalen. Denne Aftale (disse vilkår og betingelser og alle andre Nissan dokumenter 
indlemmet i dem) udgør hele aftalen mellem dig og os. Den erstatter enhver anden aftale eller 
erklæring, mundtlig eller skriftlig, mellem os, tidligere eller aktuel, og kan ikke blive ændret undtagen 
som anført i denne Aftale. Hvis en del af denne Aftale anses for at være ugyldig af en domstol eller 
voldgiftsmægler, vil resten af den stadig være gældende. Selv efter disse Vilkår og Betingelsers ophør, vil 
deres bestemmelser stadig være gældende for tvister, som opstår heraf eller i forbindelse hermed (med 
mindre aftalen er blevet erstattet af en ny aftale mellem os). Aftalen vil også være gældende for dine 
arvinger og efterfølgere samt vores efterfølgere. Intet afkald på en del af denne Aftale, eller intet brud 
på den i et særtilfælde, vil forpligte os til at give afkald i ethvert andet tilfælde eller i forbindelse med 
ethvert andet brud. UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER KAN VI BESLUTTE AT YDE DIG TJENESTER 
FRIVILLIGT, SELV OM DU IKKE ER BERETTIGET TIL DET. DETTE ER IKKE ET AFKALD OG VIL IKKE FORPLIGTE 
OS TIL AT GØRE DET IGEN. DU SAMTYKKER I, AT VI IKKE KAN DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGET, SOM ER 
FORÅRSAGET AF VORES YDELSE AF EN SÅDAN TJENESTE.  

SLUT på vilkår og betingelser  


