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„NissanConnect“ paslaugų nuostatos ir sąlygos 

Galioja nuo [2019 m. spalio 1 d.] 

Įvadas 

Šioje sutartyje (Sutartis) sąvokos jūs, jūsų ir Paslaugų užsakovas bus laikomos reiškiančiomis jus, asmenį, 
atstovaujantį sau, arba, jeigu taikoma, veikiantį kaip įmonės ar kito juridinio asmens, nusipirkusio ar 
išsinuomojusio „Nissan“ transporto priemonę su įdiegtomis „NissanConnect“ paslaugomis (Transporto 
priemonė), teisinis atstovas. Be to, šioje sutartyje sąvokos mes, mus, mūsų ir Nissan bus laikomos 
reiškiančiomis NISSAN INTERNATIONAL SA, bendrovę, įsteigtą ir veikiančią pagal Šveicarijos įstatymus, 
kurios įmonės kodas yra CH-550-1047524-0, buveinės adresas – Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, 
Šveicarija, ir NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, bendrovę, įsteigtą ir veikiančią pagal Prancūzijos įstatymus, 
kurios įmonės kodas yra 443 089 990, buveinės adresas – 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
bretonneux, Prancūzija. Be to, šios sutarties numatytieji trečiųjų šalių gavėjai yra tokie asmenys ir 
subjektai: (i) su „Nissan International SA“ susijusios bendrovės, patronuojanti bendrovė ir jos perėmėjai; 
(ii) paslaugų teikėjai, su jais susijusios bendrovės ir jų perėmėjai; (iii) bet kokie pastarųjų darbuotojai, 
direktoriai, pareigūnai, subrangovai, atstovai ir įgaliotiniai.  

Mūsų pašto adresas yra „Nissan International SA“, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route 
de l’Etraz 1180 Rolle, Šveicarija. Tam tikrų duomenų apie „NissanConnect“ paslaugas ir kitos šioje sutartyje 
minimos informacijos galima rasti internete. 

Priklausomai nuo techninių ypatybių, jūsų transporto priemonėje yra įmontuotas „NissanConnect“ 
telematikos valdymo prietaisas ir, jeigu taikoma, centrinis įrenginys ir (arba) navigacijos sistema, kuriuose 
gali būti papildomų išmaniesiems telefonams ar kitiems įrenginiams skirtų ryšio sąsajų. Ši įranga gali būti 
naudojama įvairiausioms jums ir bet kuriam kitam jūsų transporto priemonės vairuotojui ar keleiviui 
aptarnauti skirtoms paslaugoms ir informacijai teikti ir tam tikrų paslaugų teikimui būtiniems duomenims 
rinkti, tvarkyti ir naudojimui palengvinti („NissanConnect“ paslaugos), kurias galima rasti specialioje 
„Nissan“ platformoje – „Nissan Store“. Tokių duomenų naudojimas išsamiau paaiškintas tolesniame 4 
skyriuje „Asmeniniai duomenys, duomenų apsauga“. 

„NissanConnect“ paslaugos jų užsakovui suteikia galimybę sąveikauti su transporto priemone ir (arba) 
naudoti įvairiausias taikomąsias programas („taikomosios programos“ arba „programėlės“) tiesiogiai 
naudojant transporto priemonės įrangą arba netiesiogiai naudojantis išmaniuoju telefonu, kompiuteriu ar 
kitu įrenginiu, kuriems leidžiama prisijungti prie transporto priemonės telematikos valdymo prietaiso ir 
sistemų. „NissanConnect“ telematikos valdymo prietaisas tinka naudoti ne su visomis išmaniųjų telefonų 
ar kitų įrenginių technologijomis ar tiekėjais. Be to, senesni išmanieji telefonai ar įrenginiai gali būti 
neatpažįstami. 

Dėl saugumo ir teisės aktų nulemtų priežasčių kai kurios paslaugos važiuojant gali būti automatiškai 
išjungiamos.  

Nesuteikiame jokios garantijos dėl dabartinio jūsų išmaniojo telefono ar kitų įrenginių ir „NissanConnect“ 
paslaugų suderinamumo ir už tai neatsakome; neatsakome už priežiūros nebuvimą ir dėl to prarandamą 
galimybę naudotis paslaugomis. Šioje sutartyje apibūdinami jūsų ir mūsų santykiai, susiję su 
„NissanConnect“ paslaugų naudojimu.  
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Tam, kad galėtume jums teikti „NissanConnect“ paslaugas, bendradarbiaujame su daug įvairių įmonių. 
Šioje sutartyje Paslaugų teikėjas reiškia bet kokį asmenį, įmonę, antrinę ar susijusią įmonę arba juridinį 
asmenį, kuris teikia bet kokias paslaugas, įrangą ar patalpas, susijusias su „NissanConnect“ paslaugomis, 
įskaitant, be kita ko, belaidžio ryšio paslaugos teikėjus, tiekėjus, licencijų išdavėjus, platintojus ir 
tarpininkus.  

Dalį ar visas paslaugas ar turinį, teikiamą kaip „NissanConnect“ paslaugų dalį, gali teikti trečiosios šalies 
paslaugų teikėjai. Tokiam turiniui ar paslaugoms teikti paslaugų teikėjai gali būti nustatę papildomų 
nuostatų ir sąlygų. Naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis sutinkate laikytis ir šių papildomų 
nuostatų ir sąlygų. „Nissan“ neužtikrina, kad įmanoma naudotis programėlėmis ar turiniu, kurį pasirenkate 
naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis, ir negali būti laikoma atsakinga už galimybę naudotis 
programėle ar jums teikiamu turiniu.  

PRIEŠ NAUDODAMIESI BET KOKIA „NISSANCONNECT“ PASLAUGA, PERSKAITYKITE VISĄ SUTARTĮ IR 
IŠSISAUGOKITE JOS KOPIJĄ. PERSKAITYKITE BET KOKIUS PAPILDOMUS JUMS DUOTUS AR ATSIŲSTUS 
„NISSANCONNECT“ PASLAUGŲ DOKUMENTUS IR PASILIKITE JŲ KOPIJĄ. BET KOKIE „NISSANCONNECT“ 
PASLAUGŲ DOKUMENTAI, KURIUOSE TEIGIAMA, KAD JIE TAMPA JŪSŲ „NISSANCONNECT“ PASLAUGŲ 
SUTARTIES DALIMI, YRA ŠIOS SUTARTIES DALIS, JEIGU NAUDOJATĖS JUOSE APIBŪDINAMOS 
PASLAUGOMIS.  

1. „NISSANCONNECT“ PASLAUGŲ UŽSISAKYMO PROCESAS  

1.1. Jūsų sutikimas. Pasirašydami šią sutartį ir (arba) naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis, 
sutinkate su joje aprašytomis praktikomis ir procedūromis.  

1.2. „NissanConnect“ paslaugų įjungimas ir jūsų sutikimas. Gauti ir naudoti „NissanConnect“ paslaugas 
galite tik sutikę su šia sutartimi ir jos sąlygomis „NissanConnect“ išmaniojo telefono programėlėje 
(„NissanConnect“ paslaugų programėlė), paslaugos užsisakymo eigos metu paspaudę „Sutinku“.  

Sutikdami su šia sutartimi pripažįstate, kad perskaitėte ir sutikote laikytis šios sutarties nuostatų ir sąlygų 
(ir ypač tai, kad sutinkate, jog pagal šios sutarties nuostatas rinksime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis).  

Suprantate ir sutinkate, kad jūsų užsisakytos „NissanConnect“ paslaugos yra susietos su jūsų transporto 
priemone ir jų perkelti į kitą transporto priemonę negalite.  

Nusprendę neužsisakyti „NissanConnect“ paslaugų, jomis naudotis negalėsite.  

Visiems „NissanConnect“ paslaugomis norintiems naudotis transporto priemonės vairuotojams ir 
keleiviams pranešti apie šios sutarties nuostatas ir sąlygas, įskaitant su duomenų privatumu susijusius 
aspektus, privalote jūs.  

1.3. Prieiga prie „NissanConnect“ paslaugų. „NissanConnect“ paslaugos automobilyje prieinamos 
naudojant centrinį įrenginį ir (arba) navigacijos sistemą ar nuotoliniu būdu – prie interneto prijungtą 
kompiuterį, išmanųjį telefoną, kitą įrenginį ir (arba) specialiai „NissanConnect“ paslaugoms sukurtą 
programėlę („NissanConnect Services App“). Šios programėlės gali būti sukurtos „Nissan“ ar trečiosios 
šalies „Nissan“ naudai, ir jas atsisiunčiant ar naudojant gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos. 
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1.4. Vartotojo tapatybės nustatymas ar tam tikrų funkcijų įjungimas automobilyje. Be „NissanConnect“ 
paslaugų užsisakymo, transporto priemonės sistemose gali reikėti įvesti naudotojo vardą, slaptažodį ar 
kitus duomenis ir taip patvirtinti savo tapatybę. Be to, tam tikros su duomenų rinkimu susijusios funkcijos 
gali reikalauti, kad jūs ar transporto priemonės keleiviai aktyviai patvirtintų jų įjungimą.  

Šiuo tikslu centrinis įrenginys ar navigacijos sistema gali turėti mygtuką „Sutinku“ ar panašią jūsų 
patvirtinimo reikalaujančią funkciją. Patvirtinus atitinkamos funkcijos naudojimą, ji veiks visos kelionės 
metu, o jai veikti būtini duomenys bus perduoti „Nissan“. Jeigu jos naudojimo nepatvirtinate, ji liks išjungta 
iki kito karto, kai duosite sutikimą, o atitinkami duomenys „Nissan“ perduoti nebus. Siekiant suteikti 
geresnę naudojimosi „NissanConnect“ paslaugomis patirtį, mygtukas „Sutinku“ gali būti įjungtas ne visose 
transporto priemonėse visą laiką, o atsižvelgiant į jūsų naudojimosi paslaugomis reguliarumą ir turint 
omenyje, kad perskaitėte šias nuostatas ir sąlygas ir neseniai davėte sutikimą. Bet kokiu atveju jeigu 
funkciją norite išjungti, tai padaryti galite „Privatumo“ meniu (mygtukas „Privatusis režimas“). 

Nepaisant to, kad nebuvo duotas sutikimas ar yra įjungtas privatusis režimas, tam tikros funkcijos vis tiek 
veiks ir leis perduoti duomenis. Tai ypač pasakytina apie skubios pagalbos iškvietimo tarnybą („eCall“), 
veikiančią daugelyje Europos šalių.  

Jei naudojate „Nissan“ sistemas su transporto priemonėje įmontuota asmeninių profilių funkcija, galite 
sukurti asmeninį profilį, kuris bus apsaugotas. Tokiu atveju jūsų sutikimas su „NissanConnect“ sąlygomis 
gali būti saugomas jūsų profilyje ir pradedant naują kelionę jo nebus prašoma tame pačiame profilyje. 

1.5. Sutarties keitimas. Kartais bet kokiu metu savo nuožiūra sutartį galime keisti. Apie bet kokius pokyčius 
jums bus pranešta jūsų „NissanConnect“ paslaugų programėlėje (ar prireikus el. paštu). Jie įsigalios 
paskelbimo dieną. Tolesnis naudojimasis „NissanConnect“ paslaugomis reikš, kad sutinkate su tokiomis 
pakeistomis sutarties nuostatomis. Galiojančias sutarties nuostatas bet kada galite peržiūrėti 
„NissanConnect“ paslaugų programėlėje. Patariame kartkartėmis įdėmiai peržiūrėti galiojančias sutarties 
nuostatas.  

Jeigu toks pakeitimas iš esmės keičia jūsų šioje sutartyje numatytas teises, labai neigiamai paveikia jums 
teikiamą paslaugą ar lemia didesnius užsakomos paslaugos mokesčius, apie jį pranešime el. paštu. GAVĘ 
MINĖTĄ PRANEŠIMĄ, GALITE NUTRAUKTI SUTARTĮ ARBA SUTIKTI SU JOS PAKEITIMAIS. JEIGU PER 30 
DIENŲ NUO PRANEŠIMO DIENOS SUTARTIES NENUTRAUKIATE, LAIKYSIME, KAD SUTINKATE SU 
PAKEITIMU IR JIS TAPS JOS DALIMI. Naujausios šios sutarties kopijos, įskaitant visas dabartines jos 
nuostatas ir sąlygas, galite pareikalauti ir gauti naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugų programėle. 

1.6. Paslaugų užsakovo paskyros duomenų naujinimas ar keitimas. Naudodamiesi „NissanConnect“ 
paslaugų programėle, bet kada galite peržiūrėti, keisti, taisyti ar naujinti mums pateiktus savo duomenis.  

2. „NISSANCONNECT“ PASLAUGŲ TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS  

2.1. „NissanConnect“ paslaugos. „NissanConnect“ paslaugos pradedamos teikti iš karto, kai 
„NissanConnect“ paslaugų programėlėje priimate sutarties sąlygas ir sėkmingai atliekate aktyvavimą.  

Jūsų užsisakytos „NissanConnect“ paslaugos yra susietos su jūsų transporto priemone ir jų perkelti į kitą 
transporto priemonę negalite. Jeigu suteiktu pradinio ar pratęsto paslaugų teikimo laikotarpiu nesate 
transporto priemonės savininkas ar jos nenaudojate, jokios užsakymo mokesčio dalies negrąžinsime. 
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„NissanConnect Services“ paslaugos teikiamos keliais paketais. Kai kurie paketai yra siūlomi nemokamai 
nustatytą laiką nuo jūsų registracijos „NissanConnect Services“, kiti paketai yra mokami.  

Priklausimai nuo paslaugos teikimo trukmės, jums bus pranešta el. paštu arba „NissanConnect Services“ 
programoje, likus 15 arba 30 dienų iki pradinio prenumeratos laikotarpio pabaigos, ir suteikta galimybė 
atnaujinti savo prenumeratą „NissanConnect Services“ programoje pagal tuo metu galiojančias sąlygas. 
Pratęsdami paslaugų užsakymą ar užsisakydami naujus paketus galite būti paprašyti pateikti mokėjimo 
formą. Jeigu pageidaujama užsisakyti mokamą paketą ar paketą, kurio nemokamo naudojimosi laikotarpis 
baigėsi, bus taikomas tuo metu galiojančio dydžio užsakymo mokestis (Užsakymo mokestis). Be to, 
kaskart jums nusprendus įsigyti atitinkamų „NissanConnect“ paslaugų paketų, iš jūsų mokėjimo sąskaitos 
bus automatiškai nuskaičiuojami atitinkami mokesčiai. 

JEI PATVIRTINOTE SAVO PRENUMERATOS ATNAUJINIMĄ, GALĖSITE IR TOLIAU NAUDOTIS IŠ PASLAUGOMIS 
PRATĘSIMO LAIKOTARPIU. JEI NEATNAUJINSITE PRENUMERATOS IKI PASIBAIGIANT GALIOJIMO TERMINUI, 
LAIKOTARPIUI PASIBAIGUS NEBEGALĖSITE NAUDOTIS PASLAUGOMIS.  

Jei esate antrasis ar paskesnis transporto priemonės savininkas, tada paketai, kurie iš pradžių buvo siūlomi 
nemokamai, galios per likusį pradinį prenumeratos laikotarpį. 

2.2. Jūsų teisės nutraukti paslaugą. „NissanConnect“ paslaugų paketo užsakymą galite nutraukti bet 
kada „NissanConnect“ paslaugų programėlėje ar susisiekę su mumis.  
Jei atšauksite prenumeratą nepasibaigus prenumeratos laikotarpiui:  

 Jei turite nemokamą paslaugų paketą, teikiamomis paslaugomis nebegalėsite naudotis iškart. 

 Jei turite mokamą paketą: 
o Atsisakymo arba nemokamo bandomojo laikotarpio metu iškart nebegalėsite naudotis 

paslaugomis. 
o Praėjus atsisakymo laikotarpiui, atšaukimas įsigalios pasibaigus esamam atsiskaitymo 

laikotarpiui ir iki to laiko galėsite naudotis paslaugomis. 

2.3. Mūsų teisės nutraukti ar laikinai sustabdyti paslaugų teikimą.  

„NissanConnect“ paslaugų teikimą galime nutraukti bet kada ir nenurodę priežasties. Tokiu atveju apie tai 
pranešime prieš 30 dienų iki nutraukimo įsigaliojimo dienos, po kurios „NissanConnect“ paslaugos jums 
nebebus teikiamos. Tai reiškia, kad galime nuspręsti „NissanConnect“ paslaugų nebeteikti bet kada ir dėl 
bet kokios priežasties, netgi dėl su jumis ar jūsų paskyra nesusijusių priežasčių. Jeigu „NissanConnect“ 
paslaugų nusprendžiame nebeteikti pasibaigus sutarčiai, sudarytai tarp mūsų ir paslaugų teikėjo, nuo 
kurio priklauso „NissanConnect“ paslaugų teikimas, dėsime visas pastangas apie tai pranešti prieš 30 
dienų, kaip minėta pirmiau.  

Be to, „NissanConnect“ paslaugų teikimą jums galime laikinai sustabdyti dėl tinklo ar sistemos priežiūros 
ar tobulinimo, jeigu perkraunamas tinklas arba jeigu įtariame, kad jums teikiamos „NissanConnect“ 
paslaugos naudojamos tikslais, dėl kurių paslaugų teikimą galime nutraukti.  

Tokiais atvejais mes galime grąžinti sumokėtus abonentinius mokesčius arba suteikti kreditą proporcingai 
nuo šios sutarties nutraukimo dienos arba „NissanConnect Services“ paslaugų sustabdymo laikotarpiui.  

„NissanConnect“ paslaugų teikimą jums galime tuoj pat nutraukti, jeigu pažeisite kurią nors šios sutarties 
dalį, trukdysite mums teikti „NissanConnect“ paslaugas, kenksite mūsų verslo veiklai arba jeigu jums 
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teikiamos „NissanConnect“ paslaugos naudojamos neteisėtiems ar nederamiems tikslams. Neturite jokios 
teisės vėl aktyvuoti „NissanConnect“ paslaugų, net jeigu šias problemas pašalinote.  

Be to, pasiliekame teisę savo nuožiūra nebesiūlyti „NissanConnect“ paslaugų naujiems klientams ir 
nepriimti jų užsakymo pratęsimo, už tai neužsitraukdami jokios atsakomybės.  

2.4. Jeigu transporto priemonę parduodate ar perkate naudotą transporto priemonę.  

Jūsų veiksmas 

Jeigu jums būnant registruotu „NissanConnect“ paslaugų vartotoju transporto priemonė parduodama, 
baigiasi jos nuoma arba transporto priemonė atiduodama į metalo laužą ar sunaikinama, praneškite mums 
apie tai susisiekdami su „Nissan“ klientų tarnyba ar transporto priemonę pašalindami tiesiai iš jūsų 
„NissanConnect“ paslaugų programėlės. Jeigu to nepadarote, bet mums tinkamai pranešama, kad 
transporto priemonę pardavėte arba baigėsi jos nuoma, pasiliekame teisę ją išregistruoti iš jūsų paskyros 
ir leisti naujajam savininkui ar nuomininkui ją užregistruoti savo paskyroje. 

Jeigu transporto priemonę parduodate ar perduodate ir mums apie tai nepranešate, niekaip negalėsime 
žinoti, kad pasikeitė jos savininkas, ir galime toliau rinkti duomenis tikėdami, kad jie susiję su jumis. 
Neatsakome už jokią su privatumu susijusią žalą, kurią galite patirti, jeigu jūs ar vėlesnis savininkas 
mums nepraneša apie nuomos pabaigą ar transporto priemonės pardavimą. Nesvarbu, pranešėte, ar 
nepranešėte mums apie nuomos pabaigą ar transporto priemonės pardavimą, sutinkate, kad, pardavę ar 
perleidę transporto priemonę ar pasibaigus jos nuomai, jūs nenaudosite ir nebandysite naudoti 
„NissanConnect“ paslaugų ar kokių nors su šia transporto priemone susijusių duomenų.  

Suprantate ir sutinkate, kad, nepranešimo atveju vėlesniam transporto priemonės savininkui užsisakius su 
šia transporto priemone susietas „NissanConnect“ paslaugas, vietoje jūsų profilio bus įrašytas naujojo 
savininko profilis ir jūsų „NissanConnect“ paslaugų užsakymas automatiškai baigsis.  

Savo „NissanConnect“ paslaugų negalite perkelti į kitą transporto priemonę. „NissanConnect“ paslaugos 
lieka susietos su transporto priemone (panašiai kaip garantija). Jeigu transporto priemonę parduodate (ar 
grąžinate pasibaigus nuomai) ir neatšaukiate paslaugų užsakymo, šis bus automatiškai perkeltas naujam 
savininkui, jeigu šis įrodys, kad yra jos savininkas paskambindamas „Nissan“ klientų tarnybai ar transporto 
priemonę užregistruodamas „NissanConnect“ programėlės svetainėje.  

Jeigu nusiperkate ar išsinuomojate anksčiau kitam savininkui priklausiusią ar nuomotą transporto 
priemonę, norėdami naudotis „Nissan“ sujungtų paslaugų pasiūlymais turite užsiregistruoti kaip naujas 
savininkas, užregistruoti transporto priemonę užsisakyti ir aktyvuoti paslaugas.  

3. ĮMOKŲ, MOKĖJIMO, SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO IR MOKESČIŲ POLITIKA  

„NissanConnect“ paslaugos ir jų duomenys, nemokamo naudojimo laikotarpiai ir užsakymo reikalavimai 
paaiškinti 2.1 skyriuje.  

„NissanConnect Services“ paslaugų mokėjimo, atsiskaitymo ir mokesčių politiką galite rasti „Nissan Store“ 
parduotuvėje. 
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Jeigu esate ne pirmasis transporto priemonės savininkas, vis tiek galite pasinaudoti nemokamu 
„NissanConnect“ paslaugų teikimo laikotarpiu, jeigu jūsų paslaugų teikimo užsakymo metu toks laikotarpis 
nepasibaigė.  

4. ASMENS DUOMENYS, DUOMENŲ APSAUGA  

4.1. Bendroji informacija. „Nissan“ pagal taikomus įstatymus gerbia ir saugo jūsų teises. Šis pareiškimas 
apie asmens duomenų rinkimą apibūdina, kaip tvarkome bet kokius asmens duomenis, kuriuos galime iš 
jūsų rinkti.  

4.2. Asmens duomenų naudojimas. Mes rinksime ir naudosime tam tikrus duomenis, susijusius su jūsų 
transporto priemonės ir „NissanConnect Services“ paslaugų naudojimu, kuriuose gali būti asmens 
duomenų. Užsisakydami ir |(arba) naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis taip pat sutinkate, kad 
rinksime ir naudosime asmens duomenis šioje sutartyje išdėstytais tikslais. Gerbsime jūsų ir transporto 
priemonės keleivių privatumą.  

4.3. Mūsų renkamų asmens duomenų rūšys. Mūsų renkamų asmens duomenų rūšys priklauso nuo 
transporto priemonės, jos techninių ypatybių ir jūsų užsisakytų „NissanConnect“ paslaugų bei jų 
naudojimo. Renkame duomenis, kuriuos pateikiate užsisakydami „NissanConnect“ paslaugas, įskaitant 
užsakymo duomenis ir sutarties informaciją, transporto priemonės registracijos numerį (TPRN), 
pagrindinio vairuotojo ar automobilio savininko vardą ir pavardę, adresą, vartotojo atpažinimo kodą, 
slaptažodžius ir kontaktinius duomenis. Taip pat galime rinkti duomenis, neapsiribojant informacija apie 
transporto priemonės būklę, transporto priemonės gedimus, techninės priežiūros informaciją, jos įtaisus 
ir sistemos informaciją, įskaitant navigacijos sistemos tapatybę, įmontuotų SIM tapatybę, transporto 
priemonės sistemų ir dalių veiklos istoriją ir diagnostinius duomenis, elektra varomos transporto 
priemonės atveju – elektros suvartojimą, akumuliatoriaus būklę ir įkrovimo istoriją. Dėl „NissanConnect“ 
paslaugų teikimo ir statistiniais tikslais galime rinkti duomenis apie jūsų „NissanConnect“ paslaugų 
naudojimą, įskaitant navigacijos sistemos veikimą, parametrų duomenis ir tam tikrus vietos nustatymo 
duomenis, įskaitant kelionės pradžios ir pabaigos vietą bei įkrovimo vietas. Taip pat renkame (kai taikoma) 
su „NissanConnect“ paslaugomis susijusius sąskaitų išrašymo, mokėjimo ir pretenzijų tvarkymo duomenis.  

4.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.  

Dėl sutarties, kurią su mumis sudarėte užsisakydami „NissanConnect“ paslaugas, asmens duomenis 
naudosime siekdami šių tikslų: 

 Teikti „NissanConnect“ paslaugas. 
 Užsakyti jūsų „NissanConnect“ paslaugas ir tvarkyti užsakovo paskyrą. 
 Sudaryti galimybę naudotis komunikacijos ir pranešimų paslaugomis.  
 Suteikti galimybę valdyti transporto priemonę nuotoliniu būdu. 
 Siųsti su transporto priemone susijusius pranešimus, pavyzdžiui, įspėjimus apie priežiūrą, vykdyti 

integruotas saugos ir saugumo funkcijas, pavyzdžiui, „eCall“ ar „bCall“.  
 Užtikrinti pagalbą kelyje.  
 Padėti taupyti energiją. 
 Teikti pagalbą klientams atsiradus su „NissanConnect“ paslaugomis susijusių problemų ir 

pretenzijų. 



7 | 15 

Be to, rūpindamiesi savo teisėtu interesu tobulinti jums teikiamas paslaugas ir produktus, jūsų asmens 
duomenis tvarkome ir siekdami tokių tikslų:  

 Teikti informaciją apie mūsų produktus, paslaugas bei su „NissanConnect“ susijusias sąlygas ir 
pasiūlymams.  

 Atsakyti į jūsų klausimus ir nagrinėti jūsų skundus.  
 Įgyvendinti vertinimo ir statistikos, rinkos tyrimų, kitų tyrimų ir plėtros tikslus. 
 Planuoti infrastruktūrą (pavyzdžiui, įkrovimo stotis). 
 Nustatyti jūsų, transporto priemonės keleivių ar bet kokių kitų trečiųjų šalių piktnaudžiavimą 

„NissanConnect“ paslaugomis ir užkirsti jam kelią. 
 Užtikrinti „NissanConnect“ paslaugų infrastruktūros saugumą.  

Remdamiesi jūsų anksčiau duotu aiškiu sutikimu, naudojantis „NissanConnect“ paslaugomis surinktus 
asmens duomenis tvarkysime siekdami tokių tikslų:  

 Siųsti reklaminę medžiagą, laiškus, susisiekti telefonu ar palaikyti kitokį elektroninį ryšį. 
 Siųsti informaciją apie ypatingas nuolaidas, naujas paslaugas ar funkcijas.  
 Stiprinti jūsų, mūsų ir „Nissan“ platintojų komunikaciją ir pritaikyti asmeninius poreikius.  
 „NissanConnect“ paslaugas pritaikyti pavieniams paslaugų užsakovams ar jų grupėms. 
 Planuoti keliones pagal jūsų pageidavimą. 
 To, ką būtina daryti siekiant teikti transporto vietos nustatymu grindžiamas „NissanConnect“ 

paslaugas ir kas nebuvo apibrėžta pirmiau. 

Be to, naudojantis transporto priemone ir ypač „NissanConnect“ paslaugomis surinktus asmens duomenis 
galime naudoti savo teisinėms prievolėms vykdyti tokiais tikslais: 

 „eCall“ (automatinis avarinis skambinimas įvykus didelei avarijai, tvarkant buvimo vietos ir 
panašią informaciją). 

 Siekdami laikytis konkrečių įstatymų, galiojančių šalyje, kurioje naudojamos „NissanConnect“ 
paslaugos. 

Kai naudodami „NissanConnect“ paslaugas ar bet kokias jų funkcijas ar programėles naudojatės trečiųjų 
šalių paslaugų teikėjų paslaugomis (pavyzdžiui, norėdami naudotis socialinės žiniasklaidos paskyromis, 
žiniasklaidos turiniu, trečiosios šalies paslaugų informaciją), tokius duomenis galime gauti, tvarkyti, 
naudoti ir perduoti, kiek jie susiję su tokių paslaugų teikimu. Be to, bet kokiai tokiai naudojantis 
„NissanConnect“ pasiektai trečiosios šalies paslaugai gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, 
reglamentuojančios jūsų asmens duomenų naudojimą. „Nissan“ nekontroliuoja tokių nepriklausomų 
paslaugų nuostatų ir sąlygų ir šiuo atžvilgiu atsisako bet kokios atsakomybės. Negalime būti laikomi 
atsakingi už tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys, surinkti ir tvarkomi dėl jūsų naudojimosi trečiosios 
šalies paslaugomis. 

PASLAUGOS UŽSAKOVO DUOMENŲ NIEKAM NEPARDUODAME, NENUOMOJAME AR JAIS NESIKEIČIAME.  

4.5. Asmens duomenų atskleidimas. Tam, kad galėtume jums teikti „NissanConnect“ paslaugas, 
bendradarbiaujame su daug įvairių įmonių. Dėl to, siekdami vienintelio tikslo – teikti paslaugų užsakovo 
ar jo transporto priemonės keleivių pageidaujamas geresnes „NissanConnect“ paslaugas – jūsų asmens 
duomenis bendriname mobiliojo tinklo teikėjams, interneto prieigos ir ryšio teikėjams, paslaugų užsakymų 
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tvarkymo paslaugų teikėjams, mokėjimo paslaugų teikėjams, turinio teikėjams, tiekėjams, licencijų 
išdavėjams, nuomos partneriams, bendrosios pagalbos centrams, gelbėjimo tarnyboms (policija, greitoji 
medicinos pagalba ir kt.), pagalbos kelyje teikėjams, platintojams, tarpininkams ir dirbtuvėms. 

Prireikus ar reikalaujant taikomiems įstatymams, galime būti priversti asmens duomenis atskleisti, 
siekdami laikytis taikomos teisės, paklusti privalomiems, vykdytiniems valdžios institucijų ar teismų 
įsakymams arba vykdyti ir taikyti šios sutarties sąlygas.  

Be to, jūsų asmens duomenis galime bendrinti visoms su „Nissan“ susijusioms įmonėms. Įvykus visos mūsų 
bendrovės ar jos dalies sujungimui, reorganizacijai, įsigijimui, bendros įmonės įsteigimui, veiklos 
atskyrimui, perdavimui, pardavimui ar perleidimui, įskaitant, kai tai susiję su bankroto ar panašia 
procedūra, visus asmens duomenis galime perduoti atitinkamai trečiajai šaliai. Tokių duomenų gavimo 
atveju visi juos gaunantys subjektai privalo gauti jūsų galiojantį aiškų tolesnio tvarkymo, kurio imtis jie gali 
nuspręsti, sutikimą.  

Jūsų asmens duomenis galime bendrinti paslaugų partneriams, teikiantiems tiek su „NissanConnect“ 
paslaugomis susijusias, tiek su jomis nesusijusias paslaugas, užtikrinantiems funkcijų veikimą ar 
aprūpinantiems įranga. Siekdami teikti specifines paslaugas (pavyzdžiui, naudojimu grindžiamą draudimą, 
degalų pylimą pagal pareikalavimą, išmanųjį elektra varomos transporto priemonės įkrovimą ir panašias 
paslaugas pagal pareikalavimą), kurių pageidauja transporto priemonės naudotojas (naudotojai) ar 
keleivis (keleiviai), šie paslaugų partneriai gali palaikyti sutartinius santykius su kitais paslaugų teikėjais. 
Tokiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams gali būti perduodama jūsų pageidaujamoms paslaugoms teikti 
būtina informacija, įskaitant jūsų asmens duomenis; ši sutartis tokių tiekėjų veiklos nereglamentuoja. 
Naudodamiesi šiomis specifinėmis paslaugomis sutinkate laikytis jų teikėjų taikomų papildomų nuostatų 
ir sąlygų. Kiek tai techniškai įmanoma, mūsų paslaugų partneriams bendrinami duomenys bus pakeisti 
taip, kad nebūtų galima nustatyti subjekto tapatybės; taip duomenis pakeisti prieš bendrinant paslaugų 
teikėjams pageidaujamoms paslaugoms teikti bus reikalaujama ir iš mūsų paslaugų partnerių. 

4.6. Duomenų perdavimas už Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.  

Siekiant išvardytų tikslų, jūsų asmens duomenys bus perduoti ir tvarkomi „Nissan International SA“ 
susijusių įmonių ir jų paslaugų teikėjų ne tik ES ar EEE, bet ir už jų ribų. Toks duomenų tvarkymas apima 
konkrečiai (be apsiribojimų) tvarkymą, atliekamą „Nissan Motor Co., Ltd“ ir jos paslaugų teikėjų 
Japonijoje ir (arba) kitose šalyse už ES ir EEE ribų. Bet kokių tokių trečiųjų šalių asmens duomenų 
įstatymai gali nesuteikti tokio paties lygmens duomenų apsaugos, koks yra Europos Sąjungoje ar 
Europos ekonominėje erdvėje. Vis dėlto jeigu toks perdavimas įvyktų, imsimės tinkamų priemonių, kad 
pasirūpintume, jog asmens duomenys būtų tvarkomi pagal su duomenų apsauga susijusiuose 
taikomuose teisės aktuose nustatytus standartus. Jeigu mūsų renkamus ir tvarkomus asmens duomenis 
tvarkys paslaugų teikėjai už ES ir EEE ribų, tai jie darys tik pagal mūsų nurodymus bei pirmiau aprašytus 
tikslus ir taikydami griežtas duomenų apsaugos priemones.  

4.7. Saugumas. Patys taikysime ir iš savo paslaugų teikėjų reikalausime taikyti tinkamas technines, fizines 
ir administracines duomenų apsaugos priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias bet kokių mūsų valdomų 
asmens duomenų praradimui, netinkamam naudojimui, nesankcionuotai prieigai prie jų ir jų pakeitimui. 
Pavyzdžiui, atsižvelgdami į taikomas programas, naudojame šifravimo technologijas, slaptažodžius, 
asmens tapatybės nustatymo kodus ir panašias naudotojo tapatybės patvirtinimo sistemas. Visi duomenys 
laikomi naudojant komerciškai pagrįstas saugumo priemones, prieigą prie jų suteikiant tik „Nissan“, su ja 
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susijusių įmonių ir jų paslaugų tiekėjų įgaliotiems darbuotojams ar atstovams. Paslaugų užsakovo 
duomenų privatumui apsaugoti naudojame sektoriuje įprastas praktikas.  

Jeigu nepranešite apie transporto priemonės pardavimą ar perleidimą, tam tikrus paslaugų užsakovo 
duomenis ar kitą informaciją apie jūsų paskyrą galime toliau siųsti tuo metu mūsų turimu adresu. Tokiu 
atveju neesame atsakingi už jokią su privatumu susijusią žalą, kurią galite patirti.  

4.8. Laikymo laikotarpis.  

Bendrasis laikymo laikotarpis 

Mes saugosime visą asmeninę informaciją tik tol, kol naudositės „NissanConnect Services“ paslaugomis. 

Naudojimo duomenys 

Taikant išimtį aukščiau minimam laikymo laikotarpiui, naudojimo duomenys nebus laikomi ilgiau nei trejus 
metus nuo paskutinio jūsų „NissanConnect“ paslaugų naudojimo dienos.  

Vietos nustatymo duomenys 

Transporto priemonės greitis, važiavimo kryptis, tam tikri vietos nustatymo duomenys ir panaši 
informacija (vykdant nuotolinio valdymo reikalavimus, pavyzdžiui, „Geofence“ ar „MyCarFinder“) bus 
pašalinta iš karto, kai bus nebereikalinga tikslui, dėl kurio buvo tvarkoma, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau 
nei per 7 dienas, kai ją gavo atitinkamas „Nissan“ naudojamas duomenų centras. 

Tam tikri vietos nustatymo duomenys (gauti ne dėl nuotolinio valdymo paslaugų) bus laikomi iki 3 
mėnesių, atsižvelgiant į teisinę sistemą, veikiančią šalyje, kurioje naudojamos „NissanConnect“ paslaugos, 
ar vykdant reikalavimą, susijusį su šiomis paslaugomis. 

Duomenų pašalinimas 

Pasibaigus minėtiems duomenų laikymo laikotarpiams, pagal taikomus įstatymus asmens duomenys bus 
pašalinti ar padaryti anonimiškais.  

Bet kokiu atveju, kaip nurodyta toliau, bet kada galite pašalinti visą jūsų transporto priemonėje laikomą 
informaciją apie naudojimą, išskyrus duomenis, reikalingus tinkamam transporto priemonės veikimui, 
būtinus paslaugoms, kuriomis dar naudojatės, teikti arba kurie yra privalomi (pavyzdžiui, dėl „eCall“). 
4.9. Teisė susipažinti su duomenimis ir juos pataisyti. Pagal vietoje galiojančius asmens duomenų 
apaugos teisės aktus galite su asmens duomenimis susipažinti, juos keisti, taisyti, keisti, šalinti ir (arba) 
blokuoti. Be to, turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ar reikalauti jį riboti. Be to, turite 
teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuota standartine forma.  

Norėdami įgyvendinti šias teises, galite redaguoti savo paskyrą „NissanConnect“ paslaugų programėlėje 
ar susisiekti su „Nissan“ vietos informaciniu centru.  

Arba kreipkitės į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną tokiais el. pašto adresais:  dpo@nissan-europe.com 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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Be to, bet kokiu atveju turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai. 

5. SPECIALI INFORMACIJA APIE PASLAUGAS IR SISTEMOS APRIBOJIMUS  

5.1. Nuosavybės teisės į technologiją. „Nissan“ ir jos paslaugų teikėjams priklauso ir visą laiką priklausys 
visos teisės į i) bet kokią techninę įrangą, programinę įrangą ir susijusias technologijas, kurias „Nissan“ 
naudoja kaip „NissanConnect“ paslaugų dalį ar kartu su jomis, ir į ii) visas su šia įranga ir technologijomis 
susijusias intelektinės ir kitokios nuosavybės teises, įskaitant, be kita ko, visus patentus, autorines teises, 
prekių ženklus ir teises į komercines paslaptis. Draudžiama kopijuoti, dekompiliuoti, išrinkti, atlikti 
apgrąžą, rengti susijusius darbus ar manipuliuoti bet kokia technologija, duomenimis ar turiniu, saugomu 
ar įdiegtu bet kokioje įrangoje, naudojamoje „NissanConnect“ paslaugoms gauti ar eksploatuoti (bendrai 
„Įrangos technologija“), kitaip keisti ar gadinti bet kokią tokią įrangą, ir jūs sutinkate to nedaryti. Taip pat 
sutinkate neįkelti, neskelbti, neperduoti ar kitaip nesudaryti galimybės naudotis jokia medžiaga, kurioje 
yra programinių virusų ar bet kokių kitų kompiuterinių kodų, failų ar programų, kuriomis siekiama 
pertraukti, sugadinti ar riboti „NissanConnect“ paslaugų veikimą. Visa jūsų transporto priemonėje esanti 
programinė įranga yra licencijuota naudoti tik kartu su „NissanConnect“ paslaugomis. Be to, visi 
„NissanConnect“ paslaugų duomenys ir kitas turinys yra saugomi autorinių teisių bei kitų intelektinės 
nuosavybės įstatymų ir visos nuosavybės teisės toliau priklauso „Nissan“ ir jos paslaugų teikėjams. Įrangos 
technologijas galite naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais kartu su „NissanConnect“ 
paslaugomis.  

5.2. Prekių ženklai. „NissanConnect“ ir „Nissan“ logotipai yra „Nissan Motor Co., Ltd.“ prekių ženklai. Kiti 
šios bendrovės ar bet kokiose susijusiose svetainėse matomi prekių ir paslaugų ženklai, piešiniai, logotipai 
ir domenų vardai gali būti trečiųjų šalių prekių ženklai. Nei jūsų galimybė naudotis ir naudojimasis 
„NissanConnect“ paslaugomis ar tokiomis programėlėmis ir svetainėmis, nei ši sutartis nesuteikia jums 
turtinių ir kitokių teisių ar leidimo atgaminti ar kitaip naudoti bendrovės ar bet kurios trečiosios šalies 
prekių ženklų, piešinių, logotipų ar domenų vardų. Jums naudojantis „NissanConnect“ paslaugomis 
sukurtų prekių ženklų prestižas pasitarnaus mūsų labui.  

5.3. Pasaulinė vietos nustatymo sistema. Jūsų „NissanConnect“ paslaugos veikia naudojant belaidės 
komunikacijos tinklus ir pasaulinės vietos nustatymo sistemos (GPS) palydovinį tinklą. NE VISOS 
„NISSANCONNECT“ PASLAUGOS YRA PRIEINAMOS VISOSE VIETOSE, YPAČ NUOŠALIOSE IR IZOLIUOTOSE 
VIETOVĖSE, AR VISUOSE AUTOMOBILIUOSE VISĄ LAIKĄ. Teikiamą paslaugą, įskaitant, be kita ko, maršruto 
nustatymo paslaugą, gali paveikti vietovė, kuria važiuojate. Be to, paslaugomis naudotis negalima, jeigu 
neveikia GPS sistema. Tam tikri GPS sistemos programavimo trūkumai gali sumažinti mūsų galimybes 
nustatyti tikslią transporto priemonės buvimo vietą.  

5.4. Saugus nuotolinis PIN kodas. Kaip papildomą saugumo priemonę, prieš pradėdami naudoti 
nuotolines durų užrakinimo / atrakinimo funkcijas, galite, bet ne tik – naudoti asmeninį identifikacijos 
kodą (PIN). Šis PIN kodas nustatomas prisijungiant prie „NissanConnect Services“ programos arba pirmą 
kartą naudojant nuotolinį veiksmą. Jei reikia iš naujo nustatyti PIN kodą, eikite į „NissanConnect Services“ 
programos nuostatų meniu. 
 
5.5. „Google“ pagrindinis puslapis / „Google Voice Assistant“. Jei jūsų transporto priemonė yra 
suderinama su „Google Home“ technologija, rekomenduojame naudoti „NissanConnect Services Action“ 
tik saugioje ir privačioje aplinkoje. Atminkite, kad naudodami šį veiksmą galite valdyti tam tikras 
transporto priemonės funkcijas naudodami „Google Assistant“, todėl šis veiksmas nėra skirtas naudoti 
vaikams ar asmenims, kurie neturėtų turėti prieigos prie jūsų transporto priemonės (jei taikoma). Visos 
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balso sąveikos su „Google Home“ įrenginiu saugomos „Google Assistant“ istorijoje, esančioje „Google 
Assistant“ kompaniono programos skiltyje „My Activity“. Sandorių istorija matoma visiems, turintiems 
prieigą prie jūsų „Google“ paskyros. Rekomenduojama nebendrinti „Google“ paskyros kredencialų su tais, 
kuriems nenorite rodyti šios operacijų istorijos. Galite ištrinti su savo paskyra susietas balso operacijas 
„Google Assistant“ programos skiltyje „My Activity“, ieškodami konkretaus įrašo ir bakstelėdami ištrynimo 
mygtuką. Arba galite ištrinti visus su savo paskyra susietus balso įrašus iš kiekvieno savo „Google Assistant“ 
įgalinto produkto, pasirinkdami reikiamą produktą „myactivity.google.com“ puslapyje „Delete activity by“ 
arba susisiekę su „Google Assistant“ klientų aptarnavimo tarnyba.  
 
Naudodami „Google Voice Assistant“ ir priklausomai nuo balso komandos, „NissanConnect Services 
Action“ gali naudoti šiuos duomenis, kad galėtų pateikti prašomą užsakymą: Transporto priemonės 
identifikavimo numerį (VIN), GPS koordinates, pageidaujamą kelionės tikslo adresą, namų ar darbo 
adresus, jei jie išsaugoti jūsų „NissanConnect Services“ profilyje. Duomenys per „NissanConnect Services 
Action“ naudojami tik su „Google Voice Assistant“, ištrinami po 20 min ir nesidalijami su jokioms 
trečiosioms šalims.  
 
Šiai paslaugai reikia aktyvios „NissanConnect Services“ prenumeratos.  
 
5.6 „Amazon Alexa“. Jei jūsų transporto priemonė yra suderinama su „Amazon Alexa“ technologija, 
rekomenduojame naudoti „NissanConnect Services Skill“ tik saugioje ir privačioje aplinkoje. Atkreipkite 
dėmesį, kad „Skill“ suteikia galimybę valdyti tam tikras transporto priemonės funkcijas per „Amazon 
Alexa“, todėl „Skill“ nėra skirta vaikams ar asmenims, kurie neturėtų turėti prieigos prie jūsų transporto 
priemonės. Visos balso sąveikos su „Amazon Alexa“ įrenginiu saugomos „Alexa Device History“, esančioje 
„Alexa Companion“ programos skiltyje „Settings“. Sandorių istorija matoma visiems, turintiems prieigą 
prie jūsų „Amazon“ paskyros. Rekomenduojama nebendrinti „Amazon“ paskyros kredencialų su tais, 
kuriems nenorite rodyti šios operacijų istorijos. Galite ištrinti su savo paskyra susietas balso operacijas 
„Alexa Smartphone Application“ programos skiltyje „Settings“ir iš ten – „History“, ieškodami konkretaus 
įrašo ir bakstelėdami ištrynimo mygtuką. Arba galite ištrinti visus su savo paskyra susietus balso įrašus iš 
kiekvieno savo „Alexa“ įgalinto produkto, pasirinkdami reikiamą produktą www.amazon.com/mycd 
puslapyje „Manage Your Content and Devices“ arba susisiekę su „Amazon Alexa“ klientų aptarnavimo 
tarnyba. 
 
Naudodami „Amazon Alexa Voice Assistant“ ir priklausomai nuo balso komandos, „NissanConnect 
Services Skill“ gali naudoti šiuos duomenis, kad galėtų pateikti prašomą užsakymą: Transporto priemonės 
identifikavimo numerį (VIN), GPS koordinates, pageidaujamą kelionės tikslo adresą, namų ar darbo 
adresus, jei jie išsaugoti jūsų „NissanConnect Services“ profilyje. Duomenys per „NissanConnect Services 
Skill“ naudojami tik su „Amazon Alexa Voice Assistant“, ištrinami po 20 min ir nesidalijami su jokioms 
trečiosioms šalims.  
 
Šiai paslaugai reikia aktyvios „NissanConnect Services“ prenumeratos.  
 
5.7. Transporto priemonės WIFI – automobilyje esantis WFI. Jūsų transporto priemonėje yra įmontuotas 
WIFI mikroschemų rinkinys, kuris, jei taikoma, gali teikti WIFI paslaugą transporto priemonėje, suteikiančią 
interneto prieigą prie prijungtų nešiojamųjų įrenginių (iki 7 įrenginių).  
 
Norėdami prisijungti prie interneto, suaktyvinkite „NissanConnect Services“ ir užsiprenumeruokite 
duomenų paketus, kuriuos teikia pasirinktas mobiliojo tinklo operatorius. Jei interneto ryšys nėra 
apsaugotas, nerekomenduojame dalytis WIFI saugos kredencialais, esančiais „NissanConnect“ įrenginyje. 
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6. JŪSŲ PAREIGOS  

6.1. Jūsų paskyros priežiūra. Jūsų galimybė naudotis „NissanConnect“ paslaugomis priklauso nuo jūsų šių 
paslaugų aktyvavimo, kaip aprašyta pirmiau. Pasibaigus pradiniam paslaugų teikimo ar pratęsto paslaugų 
užsakymo laikotarpiui, privalote pasirūpinti, kad būtų atliktas galiojantis mokėjimas už paslaugų paketą. 
Daugiau informacijos apie paskyros tvarkymą rasite „NissanConnect“ paslaugų programėlėje.  

6.2. Slaptažodžiai ir naudotojo atpažinimo kodai. Pažadate, kad būsite visiškai atsakingi už savo 
slaptažodžio ir naudotojo atpažinimo kodo (kurį jums pateikia prekybos atstovybėje pristatymo metu ar 
kitaip arba nusistatote aktyvavimo proceso metu) apsaugą. Bet kas, žinantis jūsų slaptažodį ar naudotojo 
atpažinimo kodą, gali naudotis „NissanConnect“ paslaugomis. Nei mes, nei joks paslaugų teikėjas 
neprivalo teirautis, kokius įgaliojimus turi asmuo, naudojantis jūsų slaptažodį ir naudotojo atpažinimo 
kodą ar kitą informaciją, pagal kurią atpažįstama jūsų paskyra, kai norima naudotis su jūsų transporto 
priemone susietomis paslaugomis.  

6.3. Tinkamas naudojimasis paslaugomis. Pažadate „NissanConnect“ paslaugų nenaudoti jokiu 
nesąžiningu, neteisėtu ar piktnaudžiavimo siekiančiu tikslu ar būdu, kuris mums trukdytų jas teikti kitiems 
klientams. Pažadate nepiktnaudžiauti ar nedaryti nieko, kas pakenktų mūsų ar mūsų paslaugų teikėjų 
verslo veiklai, paslaugoms, reputacijai, darbuotojams, įrangai. Jeigu atliksite bet kurį šių veiksmų, 
sutinkate, kad privalėsite sumokėti bet kokią sumą, kurią sumokėti bet kas reikalaus iš mūsų, taip pat bet 
kokias išlaidas, visiškai ar iš dalies atsirandančias dėl tokio naudojimo ar jūsų veiksmų.  

Jokio turinio, kurį gaunate naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis, negalite perparduoti, kopijuoti, 
laikyti, atgaminti, platinti, keisti, rodyti, skelbti, atlikti, perduoti, transliuoti ar rengti su juo susijusių darbų 
ir jokio tokio turinio negalite naudoti komerciniams tikslams.  

6.4. Kitiems priklausančių duomenų saugojimas ir naudojimas. Tam tikri duomenys, kuriuos gaunate 
naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis, priklauso mums, paslaugų teikėjams ar per mus juos 
teikiančioms trečiosioms šalims. Juos gali saugoti viena ar daugiau autorinių teisių, prekių ženklų, paslaugų 
ženklų, patentų ar kitokių teisinės apsaugos priemonių. Pažadate su „NissanConnect“ paslaugomis gautą 
turinį naudoti tik taip, kaip aiškiai leidžiame mes ar mūsų paslaugos teikėjas. Negalite jokių šių duomenų 
perparduoti ar jų naudoti komerciniams tikslams. Negalite jokios jų dalies kopijuoti, laikyti, atgaminti, 
platinti, skelbti, atlikti, perduoti, transliuoti ar jais remdamiesi rengti susijusių darbų.  

6.5. Kiti jūsų transporto priemonės naudotojai ar keleiviai. UŽ BET KOKĮ „NISSANCONNECT“ PASLAUGŲ 
NAUDOJIMĄ JŪSŲ TRANSPORTO PRIEMONĖJE ATSAKOTE TIK JŪS, NETGI JEI JOMIS NAUDOJATĖS NE JŪS 
IR NETGI JEI VĖLIAU TEIGSITE, KAD JŲ NAUDOTI NELEIDOTE. BE TO, UŽ SAVO AR BET KURIO JŪSŲ 
TRANSPORTO PRIEMONĘ NAUDOJANČIO ASMENS PAGEIDAUTAS IR NAUDOJANTIS „NISSANCONNECT“ 
PASLAUGOMIS GAUTAS PASLAUGAS ATSAKOTE TIKTAI JŪS. Pažadate visus savo transporto priemonės 
naudotojus ir keleivius informuoti apie „NissanConnect“ paslaugas, sistemų funkcijas, apribojimus ir šios 
sutarties nuostatas ir su jomis supažindinti. Nei joks paslaugų teikėjas, nei mes nesame įpareigoti teirautis, 
kokius įgaliojimus turi bet koks jūsų transporto priemonę naudojantis asmuo. Jeigu „NissanConnect“ 
paslaugas naudojate nusikaltimui atlikti ar kitiems nederamiems tikslams, už bet kokią dėl tokio 
naudojimo mūsų patirtą žalą būsite atsakingas jūs.  
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7. SPECIALIOSIOS PASTABOS  

7.1. Programinės ir techninės įrangos naujinimas. „NissanConnect“ paslaugos apima programinę įrangą 
(įskaitant transporto priemonėje įdiegtą ir telematikos valdymo prietaiso, centrinio įrenginio ar 
navigacijos sistemos naudojamą programinę įrangą) ar turinį, kurį kartais turėsime ar norėsime keisti. Tai 
galime padaryti be išankstinio pranešimo nuotoliniu būdu. Tokie pakeitimai gali paveikti ar ištrinti 
duomenis, kuriuos įrašėte transporto priemonėje įdiegtoje „NissanConnect“ paslaugų sistemoje. 
Neatsakome už prarastus duomenis. Jūs nesate „NissanConnect“ paslaugoms naudojamos programinės 
įrangos savininkas ir neįgyjate jokių teisių patys ją naudoti ar keisti. Į jūsų transporto priemonės sistemą 
įeina ir programinė įranga, kurią mums kartais reikės keisti. Sutinkate, kad galime padėti paslaugų 
teikėjams tai padaryti nuotoliniu būdu.  

7.2. Mobiliojo tinklo paslaugos. Neturite jokių teisių į transporto priemonės telematikos valdymo 
prietaisui priskirtą mobiliojo telefono numerį (numerius), išskyrus teisę jį naudoti ryšium su 
„NissanConnect“ paslaugomis.  

7.3. Technologijos ir komunikacija. „NissanConnect“ paslaugos gali veikti tik tada, jeigu jūsų transporto 
priemonė yra mūsų vežėjo mobiliojo tinklo aprėpiamoje vietovėje. „NissanConnect“ paslaugos, į kurias 
įeina jūsų transporto priemonės vietos nustatymas, gali veikti tik tada, jeigu GPS palydovų signalai 
nesutinka kliūčių, pasiekia tą vietą ir dera su „NissanConnect“ paslaugų technine įranga.  

7.4. Telekomunikacijų ar GPS pokyčiai. „NissanConnect“ paslaugų sistemai naudojamos skaitmeninės 
belaidžių telekomunikacijų ir GPS technologijos, kurių kontroliuoti mes negalime. Žinoma, kad 
telekomunikacijų technologijos ilgainiui keičiasi, todėl tam tikri telekomunikacijų tinklai pasensta. Jeigu 
„NissanConnect“ paslaugų sistemai reikalinga telekomunikacijų infrastruktūra, viešojo interneto ar GPS 
technologija pasikeičia taip, kad šios technologijos tampa nebesuderinamos su „NissanConnect“ paslaugų 
sistema, „NissanConnect“ paslaugos gali neveikti ir galime būti priversti jų teikimą nutraukti. Jeigu taip 
atsitiks, pranešime nutraukimo įsigaliojimo datą ir aprašysime visas savo teises ir įsipareigojimus. Nesame 
atsakingi ir nesuteikiame jokių garantijų dėl telekomunikacijų technologijos ir GPS, naudojamų 
„NissanConnect“ paslaugoms teikti. Neatsakome už jokius šių technologijų tiekėjų padarytus pakeitimus 
ir už dėl jų prarandamas galimybes naudotis paslauga.  

7.5. Turinio teikėjai. Tam tikri paslaugų teikėjai teikiamoms paslaugoms taiko papildomas nuostatas ir 
sąlygas (pavyzdžiui, galutiniam naudotojui taikomos sąlygos, susijusios su navigacija ir vietos nustatymo 
duomenimis). Naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis sutinkate laikytis ir šių papildomų nuostatų ir 
sąlygų. „Nissan“ neužtikrina, kad įmanoma naudotis taikomosiomis programomis ar turiniu, kurį 
pasirenkate naudodamiesi „NissanConnect“ paslaugomis, ir negali būti laikoma atsakinga už galimybę 
naudotis taikomąja programa ar jums teikiamu turiniu.  

7.6. Žemėlapiai ir navigacija. Mūsų teikiami maršruto duomenys grindžiami mums gamybos proceso metu 
prieinama žemėlapių informacija, bet gali būti netikslūs ar neišsamūs, kai jais naudositės pirmą kartą. 
Pavyzdžiui, mūsų maršruto duomenys gali neapimti informacijos apie vienakrypčius kelius, posūkių 
apribojimus, kelių remonto projektus, sezoninius kelius, aplinkkelius ar naujus kelius. Gali būti siūloma 
važiuoti keliu, kuris dabar yra uždarytas remontui, ar pasukti ten, kur sukti draudžia sankryžoje esantys 
ženklai. Be to, eismo, oro sąlygos ir kiti įvykiai gali lemti, kad kelio sąlygos skirsis nuo gautų rezultatų. Todėl 
visada turite kliautis nuovoka, laikytis eismo ir kelių taisyklių bei nurodymų ir įvertinti, ar, remiantis 
dabartinėmis eismo, oro ir kitomis sąlygomis, vadovautis „NissanConnect“ paslaugų ar transporto 
priemonės navigacijos sistemos nurodymais yra saugu ir teisėta. „Nissan“ užtikrina tik tai, kad jums 
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pateikta žemėlapių informacija pagrįsta naujausia „NissanConnect“ paslaugų užsisakymo metu mums 
prieinama žemėlapių informacija, bet neteikia jokių garantijų dėl jos išsamumo ar tikslumo. „Nissan“ 
nebus laikoma atsakinga už jokius jums pateiktos žemėlapių informacijos netikslumus ar neišsamumą.  

7.7. Geografija ir aplinka. Kitos aplinkybės, kurių nekontroliuojame ir negalime kontroliuoti, gali mums 
neleisti teikti „NissanConnect“ paslaugų tam tikru laiku ar tam tikroje vietoje arba gali sumažinti 
„NissanConnect“ paslaugų kokybę. Pavyzdžiai – kalvos, aukšti pastatai, tuneliai, oras, jūsų transporto 
priemonės elektrinės sistemos konstrukcija ir architektūra, svarbių jūsų transporto priemonės dalių 
pažeidimas per avariją ar belaidžio telefono tinklo perkrova ir kt. „Nissan“ nebus atsakinga, jeigu 
„NissanConnect“ paslaugomis negalėsite naudotis dėl minėtų aplinkybių.  

7.8. Mums nepavaldūs aspektai. Neatsakome už jokį paslaugų vėlavimą ar neveikimą, jeigu tokiam 
neveikimui ar vėlavimui nebuvo galima užkirsto kelio pagrįstomis apsaugos priemonėmis. Be to, 
neatsakome, jeigu tokį neveikimą ar vėlavimą lemia gamtos veiksniai arba jėgos ir priežastys, kurių 
pagrįstai neįmanoma kontroliuoti. Tokių atvejų pavyzdžiai – komunalinių paslaugų elektros sutrikimai, 
karo veiksmai, valdžios veiksmai, terorizmas, pilietiniai neramumai, darbo jėgos trūkumas ar su ja susiję 
sunkumai (nepaisant priežasties), taip pat įrangos gedimai, įskaitant interneto, kompiuterių, 
telekomunikacijų ar kitokios įrangos gedimus.  

7.9. Prieinama informacija. „NissanConnect Services“ paslaugos gali būti teikiamos tik tam tikrose 
geografinėse zonose, kuriose yra žemėlapių duomenų ir (arba) turinio tiekėjai. Tokiu atveju geografinė 
aprėptis gali būti ne tokia svarbi nei paprastai prieinama.  

7.10. Gera transporto priemonės būklė ir duomenys. Norint naudotis „NissanConnect“ paslaugomis, 
transporto priemonėje turi būti veikianti elektros sistema, įskaitant, jei naudojatės elektra varoma 
transporto priemone, pakankamą akumuliatoriaus galią. „NissanConnect“ paslaugos gali neveikti, jeigu 
bandysite pridėti, prijungti kitų prietaisų ar keisti bet kokią jūsų transporto priemonėje esančią įrangą ar 
įdiegtą programinę įrangą (pavyzdžiui, į transporto priemonės elektros sistemą ar diagnostikos prievadą 
įjungdami prietaisų ar kitaip keisdami transporto priemonę). 

8. GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖ  

8.1. Jokių garantijų. Garantijos yra tam tikros rūšies pažadai. Jūsų transporto priemonės ribotoji garantija 
ar techninės įrangos gamintojo ribotoji garantija (jeigu taikoma) apima transporto priemonėje esančią 
„NissanConnect“ paslaugoms teikti reikalingą įrangą, BET NETAIKOMA „NISSANCONNECT“ AR BELAIDŽIO 
RYŠIO PASLAUGOMS. . Be to, negalime pažadėti, kad paslauga veiks nepertraukiamai ir be problemų, o 
jums pateikti duomenys ar informacija nebus klaidinga.  

9. Bendroji informacija  

9.1. Taikoma teisė. Kiek tai leidžia įstatymai ir jei aiškiai nenurodyta kitaip, ši sutartis ir bet kokie dėl jos 
kilę ar su ja susiję ginčai bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, nepaisant jos 
teisės normų kolizijų principų, ir tarifais, taikomais ten, kur pateikiama byla. Jūs ir mes sutariame, kad bet 
kokių dėl šios sutarties ar jūsų naudojimosi „NissanConnect“ paslaugomis kilusių ar su jais susijusių ginčų 
sprendimas priklausys išimtinei Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai. 
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9.2. Šias naudojimo sąlygas galime perleisti. Visą šią sutartį ar jos dalį galime perleisti bet kam, kam 
nusprendžiame. Jūs šių naudojimosi sąlygų ar savo įsipareigojimų be išankstinio „Nissan“ sutikimo perleisti 
negalite niekam.  

9.3. Tai yra vientisa sutartis. Ši sutartis (šios nuostatos ir sąlygos bei bet kokie kiti „Nissan“ į jas įtraukti 
dokumentai) sudaro vientisą jūsų ir mūsų sutartį. Ji pakeičia visus kitus buvusius ar esamus mūsų ir jūsų 
žodinius ar rašytinius susitarimus ar užtikrinimus ir gali būti keičiama tik taip, kaip numatyta šioje sutartyje. 
Jeigu teismas ar arbitras bet kokią šios sutarties dalį laiko negaliojančia, likusi jos dalis lieka vykdytina. Net 
pasibaigus šių naudojimo sąlygų galiojimui jų nuostatomis bus vadovaujamasi sprendžiant bet kokius dėl 
jų kylančius ar su jomis susijusius ginčus (nebent jos būtų pakeistos nauju mūsų susitarimu). Ji bus 
įpareigojanti jūsų įpėdiniams bei paveldėtojams ir mūsų perėmėjams. Reikalavimų dėl bet kokios šios 
sutarties dalies ar jos pažeidimo atsisakymas vienu atveju nereikš, kad reikalavimų turime atsisakyti dėl 
kito atvejo ar dėl kito pažeidimo. TAM TIKROMIS APLINKYBĖMIS GALIME NUSPRĘSTI PASLAUGĄ JUMS 
TEIKTI SAVANORIŠKAI, NET JEIGU KITAIP JUMS JOS TEIKTI NEGALĖTUME. TAI NEREIKŠ REIKALAVIMŲ 
ATSISAKYMO AR NEREIKALAUS, KAD IR VĖL TAI DARYTUME. SUTINKATE, KAD NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ 
NIEKĄ, KAS ĮVYKS DĖL TO, KAD TEIKIAME TOKIĄ PASLAUGĄ.  

Nuostatų ir sąlygų PABAIGA  


