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Vilkår for NissanConnect-tjenester 

Gyldig fra og med [første oktober 2019] 

Innledning 

I forbindelse med denne avtalen (”avtalen”) skal begrepene ”du/deg”, ”din” og ”abonnent” anses å 
henvise til deg selv, en enkeltperson som representerer deg eller eventuelt som opptrer som en rettslig 
representant for et selskap eller annen juridisk enhet som har kjøpt eller leid en Nissan-bil utstyrt med 
NissanConnect-tjenester (”bil”). Også i forbindelse med denne avtalen skal begrepene ”vi”, ”oss”, ”vår” 
og ”Nissan” anses å henvise til NISSAN INTERNATIONAL SA, et selskap registrert i Sveits og regulert av 
lovene i Sveits, med organisasjonsnummer CH-550-1047524-0, og med hovedkontor i Zone d’Activités La 
Pièce 12, 1180 Rolle, Sveits og til NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, et selskap registrert i Frankrike og 
regulert av lovene i Frankrike, med organisasjonsnummer 443 089 990 og hovedkontor i 8 rue Jean Pierre 
Timbaud, 78180 Montigny-le-bretonneux, Frankrike. Dessuten er følgende personer og enheter tilsiktede 
tredjepersoner og begunstigede i denne avtalen: (i) Nissan International SAs filialer, morselskaper, 
etterfølgere og stedfortredere; (ii) tjenesteleverandører og deres filialer, etterfølgere og stedfortredere; 
(iii) og enhver ansatt, direktør, leder, underleverandør, representant og agent av noen av de førstnevnte.  

Vår postadresse er Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route de 
l’Etraz 1180 Rolle, Sveits. Enkelte NissanConnect-tjenester og annen informasjon som det henvises til i 
denne avtalen, er lagt ut på nettet. 

Avhengig av din bils spesifikasjon, er den utstyrt med en NissanConnect telematisk kontrollenhet og, 
eventuelt et hodesett og/eller navigeringssystem som kan inneholde flere kommunikasjonsmuligheter for 
smarttelefon eller andre apparater. Dette utstyret kan brukes til å levere et bredt spekter av tjenester og 
informasjon som du og enhver annen fører eller passasjer i bilen din kan bruke til å forenkle innhenting, 
behandling og bruk av enkelte data for å levere tjenestene (”NissanConnect-tjenestene”) som er 
tilgjengelige på Nissans dedikerte plattform, Nissan Store. Bruk av slik data er forklart mer i detalj i avsnitt 
4 Personopplysninger, personvern. 

NissanConnect-tjenestene gir abonnenten muligheten til å styre bilen og/eller bruke en rekke 
applikasjoner (”applikasjoner” eller ”apper”) direkte gjennom bilens eget utstyr, eller indirekte via en 
smarttelefon, datamaskin eller andre apparater som kan kobles til bilens telematiske kontrollenhet og 
bilens systemer. NissanConnect telematisk kontrollenhet er ikke kompatibel med alle smarttelefoner eller 
andre mobile teknologier/merker. Dessuten kan det hende at eldre smarttelefoner eller apparater ikke 
støttes. 

Av hensyn til sikkerhet og regelverk kan enkelte tjenester automatisk deaktiveres under kjøring. 

Vi er ikke ansvarlige for og gir ingen garanti for dagens kompatibilitet mellom din smarttelefon eller andre 
apparater og NissanConnect-tjenestene, og er ikke ansvarlige for tap av støtte eller tjenester som oppstår 
av den grunn. Avtalen beskriver forholdet mellom deg og oss angående bruken av NissanConnect-
tjenestene. 

Vi samarbeider med mange ulike selskaper for å tilby deg NissanConnect-tjenestene. I denne avtalen skal 
”tjenesteleverandør” bety enhver person, selskap, filial eller datterselskap eller enhet som leverer enhver 
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tjeneste, utstyr eller systemer i forbindelse med NissanConnect-tjenestene, inkludert men ikke begrenset 
til tjenesteleverandører, leverandører, lisensinnehavere, distributører og forhandlere av trådløse 
nettverk.  

Enkelte eller alle tjenestene eller innholdet levert som en del av NissanConnect-tjenestene, kan leveres 
av eksterne tjenesteleverandører. Tjenesteleverandørene kan kreve ytterligere vilkår for å levere slike 
tjenester eller slikt innhold. Ved å bruke NissanConnect-tjenestene, samtykker du også i å bli bundet av 
disse ytterligere vilkårene. Nissan garanterer ikke for tilgjengeligheten av en app eller innholdet du velger 
når du bruker NissanConnect-tjenestene, og kan ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av en app eller 
innhold som leveres til deg.  

VENNLIGST LES DENNE AVTALEN I SIN HELHET FØR DU BRUKER NISSANCONNECT-TJENESTENE, OG 
OPPBEVAR EN KOPI I DINE ARKIVER. LES OG OPPBEVAR EN KOPI AV ALLE TILLEGGSDOKUMENTER 
VEDRØRENDE NISSANCONNECT-TJENESTENE SOM GIS ELLER SENDES TIL DEG. ETHVERT DOKUMENT 
VEDRØRENDE NISSANCONNECT-TJENESTENE SOM SIER AT DE BLIR EN DEL AV DIN AVTALE OM 
NISSANCONNECT-TJENESTENE, BLIR EN DEL AV DENNE AVTALEN HVIS DU AKSEPTERER EN AV TJENESTENE 
DE BESKRIVER.  

1. ABONNERING PÅ NISSANCONNECT-TJENESTENE  

1.1. Ditt samtykke. Ved å inngå denne avtalen og/eller bruke NissanConnect-tjenestene, aksepterer du 
praksisen og prosedyrene beskrevet i denne avtalen. 

1.2. Aktivering av NissanConnect-tjenestene og ditt samtykke. Du kan kun få tilgang til og bruke 
NissanConnect-tjenestene ved å akseptere denne avtalen og dens vilkår gjennom 
smarttelefonapplikasjonen for NissanConnect (”NissanConnect-tjenesteapp”) ved å klikke på ”Jeg 
aksepterer” i løpet av abonneringsprosessen. 

Ved å akseptere avtalen, bekrefter du at du har lest, akseptert og samtykket i å bli bundet av vilkårene i 
denne avtalen (og spesielt at du samtykker i vår innhenting og behandling av dine personopplysninger i 
samsvar med bestemmelsene i denne avtalen). 

Du forstår og aksepterer at abonnementet på NissanConnect-tjenestene er tilknyttet din bil, og at du ikke 
kan overføre NissanConnect-tjenestene til en annen bil. 

Skulle du velge å ikke abonnere på NissanConnect-tjenestene, vil du ikke kunne benytte deg av 
NissanConnect-tjenestene. 

Det er ditt ansvar å informere alle førere og passasjerer av bilen om at du ønsker å bruke NissanConnect-
tjenestene i henhold til vilkårene i denne avtalen, inkludert aspektene som gjelder personvern.  

1.3. Adgang til NissanConnect-tjenestene. NissanConnect-tjenestene kan være tilgjengelige om bord 
gjennom et hodesett og/eller et navigeringssystem eller fjernkontrollert ved bruk av en datamaskin, 
smarttelefon eller annet apparat med Internettilgang og/eller en app spesiallaget for å få adgang til 
NissanConnect-tjenestene (”NissanConnect-tjenesteapp”). Disse appene kan stilles til disposisjon av 
Nissan eller en tredjeperson på vegne av Nissan, og ytterligere vilkår kan gjelde for å laste dem ned eller 
bruke dem. 
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1.4. Autentisering eller aktivering av enkelte funksjoner om bord. I tillegg til ditt abonnement på 
NissanConnect-tjenestene, kan det være nødvendig å logge deg inn på bilens systemer ved å legge inn 
brukernavn, passord eller annen informasjon. Videre kan enkelte funksjoner tilknyttet innhenting av data, 
kreve at du eller andre brukere av bilen aktivt bekrefter at disse funksjonene skal aktiveres.  

Av den grunn kan hodesettet eller navigeringssystemet vise en knapp med ”Jeg aksepterer” eller en 
tilsvarende funksjon for å be om din bekreftelse. Hvis du bekrefter bruken av den relevante funksjonen, 
vil den aktiveres under hele turen og dataen som kreves for å utføre funksjonen, vil overføres til Nissan. 
Hvis du ikke bekrefter bruken av funksjonen, vil den forbli midlertidig deaktivert frem til neste gang du 
bekrefter ditt samtykke, og den relevante dataen vil ikke overføres til Nissan. For en smidigere bruk av 
NissanConnect-tjenestene vil ikke alltid ”Jeg aksepterer”-knappen vises ved hver oppstart av bilen, men 
det vil være basert på hvor regelmessig du bruker bilen og tatt i betraktning at du kan ha lest vilkårene og 
forutsatt at du nylig har akseptert. Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen, kan du uansett gjøre det via 
menyen ”personvern” (knapp ”privat modus”). 

Til tross for at samtykket ikke har blitt gitt eller privat modus er PÅ, vil enkelte funksjoner fortsatt være 
aktive og tillate overføring av data. Dette gjelder spesielt for lovfestede tjenester for nødanrop (eCall), 
som er tilgjengelig i de fleste europeiske land.  

For Nissan-systemer som er utstyrt med en funksjon for personlige profiler i kjøretøyet, kan du opprette 
en personlig profil, som kan sikres. I slike tilfeller kan samtykket i NissanConnect-vilkårene lagres i profilen 
din, slik at de ikke vises i begynnelsen av en ny tur med samme profil. 

1.5. Endring av avtalen. Vi kan når som helst endre avtalen etter eget skjønn. Alle endringer vil kunngjøres 
på din NissanConnect-tjenesteapp (eller der det er relevant, sendes til deg på e-post) og vil tre i kraft på 
datoen de legges ut. Din fortsatte bruk av NissanConnect-tjenestene er å anse som din aksept av slike 
reviderte vilkår for avtalen. Du kan når som helst få adgang til gjeldende vilkår for avtalen gjennom din 
NissanConnect-tjenesteapp. Vi anbefaler at du regelmessig leser nøye gjennom gjeldende vilkår for 
avtalen. 

Hvis en slik endring i vesentlig grad påvirker dine rettigheter i henhold til denne avtalen, eller får vesentlige 
negative konsekvenser, eller fører til en høyere abonnementspris, vil vi sende deg et slikt varsel på e-post. 
ETTER Å HA MOTTATT ET SLIKT VARSEL, KAN DU AVSLUTTE AVTALEN ELLER AKSEPTERE ENDRINGEN. HVIS 
DU IKKE AVSLUTTER DIN AVTALE INNEN 30 DAGER FRA VARSELET, ANSES DU FOR Å HA AKSEPTERT 
ENDRINGEN OG DEN SKAL BLI EN DEL AV AVTALEN MELLOM OSS. Gjennom din NissanConnect-
tjenesteapp kan du be om å få en oppdatert kopi av denne avtalen, inkludert alle gjeldende vilkår. 

1.6. Oppdatering og endring av abonnentens kontoinformasjon. Du kan når som helst bruke din 
NissanConnect-tjenesteapp til å lese gjennom, endre, rette eller oppdatere informasjon du har formidlet 
til oss.  

2. VARIGHET OG OPPSIGELSE AV NISSANCONNECT-TJENESTENE  

2.1. NissanConnect-tjenestene. Dine NissanConnect-tjenester starter så snart du har akseptert vilkårene 
for avtalen gjennom din NissanConnect-tjenesteapp og avsluttet hele aktiveringsprosessen. 
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NissanConnect-tjenestene er tilknyttet bilen din, og du kan ikke overføre NissanConnect-tjenestene til en 
annen bil. Hvis du ikke eier eller bruker bilen din i løpet av en gitt innledende periode eller fornyet 
tjenesteperiode, refunderer vi ikke noen deler av abonnementsprisen din. 

NissanConnect-tjenestene leveres i flere pakker. Noen pakker tilbys gratis i en viss varighet fra tidspunktet 
du registrerer NissanConnect-tjenestene, andre er pakker som koster penger.  

Avhengig av tjenestens varighet blir du varslet via e-post eller NissanConnect-tjenesteappen 15 eller 30 
dager før utløpet av den innledende abonnementperioden, og du får muligheten til å fornye 
abonnementet ditt via NissanConnect-tjenesteappen i henhold til vilkårene og betingelsene som er 
gjeldende. Ved fornyelsen av abonnementet eller når du abonnerer på nye pakker, kan du bli bedt om å 
innlevere et betalingsskjema. Hvis du vil abonnere på en betalt pakke eller fornye en pakke med utløpt 
gratisperiode, påløper abonnementspris til den til enhver tid gjeldende satsen (”abonnementspris”). Hver 
gang du bestemmer deg for å fornye de relevante NissanConnect-tjenestepakkene, blir betalingskontoen 
din i tillegg debitert. 

HVIS DU HAR BEKREFTET FORNYELSEN AV ABONNEMENTET DITT, FÅR DU FORTSATT TILGANG TIL TJENESTENE I 
FORNYELSESPERIODEN. HVIS DU IKKE FORNYER ABONNEMENTET INNEN UTLØPSDATOEN, MISTER DU TILGANGEN 
TIL TJENESTENE VED SLUTTEN AV PERIODEN.  

Hvis du er den andre eller etterfølgende eieren av kjøretøyet, blir pakkene som først tilbys gratis, 
fremdeles tilgjengelige i resten av den innledende abonnementsperioden. 

2.2. Din rett til oppsigelse. Du kan når som helst si opp NissanConnect-tjenestepakken din via 
NissanConnect-tjenesteappen eller ved å kontakte oss. 
Dette skjer hvis du sier opp et abonnement før slutten av abonnementsperioden: 

 For gratispakker mister du tilgangen til tjenestene umiddelbart. 

 For en betalt pakke: 
o I løpet av tilbaketrekkingsperioden eller gratisperioden i en prøveperiode mister du 

tilgangen til tjenestene umiddelbart. 
o Etter tilbaketrekkingsperioden trer oppsigelsen i kraft i slutten av den nåværende 

faktureringsperioden, og du kan fortsette å bruke tjenesten frem til da. 

2.3. Vår rett til oppsigelse og avbrudd. 

Vi kan når som helst og uten grunn si opp dine NissanConnect-tjenester. Da vil vi sende deg et varsel 30 
dager før datoen da NissanConnect-tjenestene faktisk tar slutt. Dette betyr at vi kan beslutte å stanse 
NissanConnect-tjenestene til deg, når som helst og uten grunn, også av grunner som ikke er knyttet til deg 
eller ditt forhold til oss. Hvis vi beslutter å si opp NissanConnect-tjenestene i forbindelse med oppsigelsen 
av en avtale mellom oss og enhver tjenesteleverandør vi er avhengig av for å levere NissanConnect-
tjenestene, vil vi gjøre vårt ytterste for å sende deg varselet 30 dager før slik det står ovenfor. 

Vi kan også midlertidig avbryte dine NissanConnect-tjenester for å vedlikeholde eller forbedre nettverket 
eller systemet, eller ved overbelastning av nettverket, eller hvis vi mistenker at dine NissanConnect-
tjenester brukes til et formål som gir oss tillatelse til å avslutte dem. 

I slike tilfeller kan vi refundere betalte abonnementavgifter eller gi kreditt andelsvis fra oppsigelsedatoen 
for denne avtalen eller for perioden der NissanConnect-tjenestene er suspendert.  
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Vi kan avslutte NissanConnect-tjenestene dine umiddelbart ved vesentlig mislighold av denne avtalen, 
hvis du blander deg inn i arbeidet vårt med å levere NissanConnect-tjenestene, hvis du blander deg inn i 
forretningene våre, eller hvis NissanConnect-tjenestene dine brukes til ulovlige eller upassende formål. 
Du har ikke rett til å få reaktivert NissanConnect-tjenestene selv om du retter opp disse problemene.  

Vi forbeholder oss også retten, etter eget skjønn, til å slutte å levere NissanConnect-tjenestene til nye 
kunder og unnlate å akseptere fornyelsen av NissanConnect-tjenestene dine uten at det påfører oss noe 
som helst ansvar.  

2.4. Hvis du selger din bil eller kjøper en bruktbil.  

Handlingen din. 

Hvis du selger bilen din, avslutter leieavtalen for bilen, eller bilen din blir vraket eller ødelagt mens du er 
registrert som bruker av NissanConnect-tjenestene, ber vi deg om å varsle oss om dette ved å kontakte 
Nissan kundeservice eller ved å fjerne bilen direkte fra NissanConnect-appen. Hvis vi, via andre kanaler på 
egnet vis, informeres om at du har solgt bilen eller avsluttet leieavtalen din, forbeholder vi oss retten til å 
avregistrere bilen fra kontoen din og la den nye eieren eller leietakeren registrere bilen på kontoen din. 

Hvis du selger eller overfører din bil og unnlater å varsle oss om det, kan vi ikke vite at bilen har en ny eier, 
og vi kan fortsette å innhente opplysninger i den tro at de tilhører deg. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle 
brudd på personvern for deg eller en følgende eier kan oppleve hvis du unnlater å varsle oss om slutten 
på leieavtalen eller salget av bilen din. Enten du varsler oss eller ikke om slutten på leieavtalen eller salget 
av din bil, aksepterer du at du verken skal koble deg til, bruke, og heller ikke forsøke å bruke 
NissanConnect-tjenestene eller opplysninger tilknyttet din bil etter salget, overføringen eller slutten på 
leieavtalen for din bil.  

Du forstår og aksepterer at dersom du ikke varsler oss, og dersom den neste eieren av bilen abonnerer på 
NissanConnect-tjenestene tilknyttet bilen, vil den nye eierens profil overskrive din profil, og dine 
NissanConnect-tjenester vil automatisk ta slutt.  

Du kan ikke overføre dine NissanConnect-tjenester til en annen bil. NissanConnect-tjenestene forblir 
tilknyttet bilen (tilsvarende garantien). Hvis du selger bilen (eller leverer den tilbake ved slutten av 
leieperioden) uten å ha sagt opp abonnementet, kan dette abonnementet bli automatisk overført til den 
nye eieren, forutsatt at den nye eieren beviser eierskap av kjøretøyet ved å kontakte Nissan kundeservice 
eller ved å registrere kjøretøyet i NissanConnect-appen.  

Hvis du kjøper eller leier en bil som tidligere var eid eller utleid, må du registrere deg som ny eier og 
abonnere og aktivere NissanConnect-tjenestene for å kunne benytte deg av disse NissanConnect-
tjenestene.  

3. GEBYRER, BETALING, FAKTURERING OG AVGIFTER  

NissanConnect-tjenestene og ytterligere detaljer, gratisperiode og abonnementkrav er forklart i punkt 
2.1.  
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Retningslinjer for betaling, fakturering og skatt for NissanConnect-tjenestene er tilgjengelig i Nissan Store 
når det er aktuelt. 

Hvis du ikke er den første eieren av bilen, kan du kanskje benytte deg av resten av gratisperioden for 
NissanConnect-tjenestene, hvis en slik periode ikke har utløpt når du abonnerer.  

4. PERSONOPPLYSNINGER, PERSONVERN  

4.1. Generelt. Nissan respekterer og opprettholder dine rettigheter etter gjeldende lov. Denne 
personvernerklæringen beskriver hvordan vi forvalter alle personopplysninger vi kan innhente fra deg.  

4.2. Bruk av personopplysninger. Vi samler inn og bruker visse data i forbindelse med bruken din av 
kjøretøyet og NissanConnect-tjenestene. Dette kan inkludere personopplysninger. Når du abonnerer på 
og/eller bruker NissanConnect-tjenestene, samtykker du også i vår innhenting og bruk av 
personopplysninger til formålene nedfelt i denne avtalen. Vi vil respektere ditt personvern og 
personvernet til andre personer i bilen.  

4.3. Kategoriene av personopplysninger vi innhenter. Typen personopplysninger vi innhenter, avhenger 
av bilen, dens spesifikasjon og NissanConnect-tjenestene du har abonnert på, og din bruk av 
NissanConnect-tjenestene. Vi innhenter opplysningene du formidler i forbindelse med ditt abonnement 
på NissanConnect-tjenestene, inkludert informasjon om abonnementet og kontrakten, bilens 
registreringsnummer (VIN), navn, adresse, brukernavn, passord, kontaktopplysningene til hovedføreren 
eller bileieren. Vi kan (eventuelt) også innhente data som ikke er begrenset til informasjon om kjøretøyets 
tilstand, feil i kjøretøyet, vedlikeholdsinformasjon, opplysninger om bilen, utstyret og systeminformasjon, 
inkludert navigeringssystemets ID, ID-er for innebygd SIM, driftshistorikk og diagnosedata for 
bilsystemene og -delene, og for elbiler innhentes det informasjon om strømforbruk, batteristatus og 
ladehistorikk. For å kunne levere NissanConnect-tjenestene og til statistiske formål kan vi innhente data 
om din bruk av NissanConnect-tjenestene, inkludert hvordan navigeringssystemet fungerer og 
innstillinger, enkelte stedsopplysninger inkludert stoppesteder på turen samt startsted og ladesteder. 
Videre innhenter vi (eventuelt) informasjon om fakturering, betaling og klager angående NissanConnect-
tjenestene.  

4.4. Formålet med behandlingen av personopplysningene.  

Som et resultat av avtalen du inngikk med oss da du abonnerte på NissanConnect-tjenestene, bruker vi 
personopplysningene til å: 

 levere NissanConnect-tjenestene til deg 
 administrere ditt abonnement på NissanConnect-tjenestene og din abonnentkonto 
 la deg bruke kommunikasjons- og meldingstjenestene  
 levere fjernkontroller for bilen til deg 
 redigere bilvarsler, f.eks. vedlikeholdsvarsler, integrerte sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som 

f.eks. eCall og bCall  
 sørge for bergingsassistanse  
 hjelpe deg med å spare energi 
 levere kundeservice til deg hvis du har problemer og klager i forbindelse med NissanConnect-

tjenestene. 
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I tillegg behandler vi også dine personopplysninger til formålene nedenfor i vår legitime interesse for å 
forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr deg:  

 levering av informasjon angående våre produkter og tjenester og om vilkår i forbindelse med 
NissanConnect-tjenestene 

 for å svare på dine spørsmål og klager 
 til evaluering og statistiske formål, markedsundersøkelser og til andre undersøkelser og utvikling 
 for infrastrukturplanlegging (f.eks. ladestasjoner) 
 for å oppdage eller forebygge misbruk av NissanConnect-tjenestene utført av deg, enhver annen 

bruker av bilen eller enhver annen tredjeperson 
 for å sørge for en sikker infrastruktur for NissanConnect-tjenestene. 

Forutsatt at du samtykker på forhånd, vil vi behandle personopplysningene som innhentes når 
NissanConnect-tjenestene brukes, til følgende formål:  

 for å sende deg reklame på e-post, i brev, på telefon eller via andre digitale kanaler 
 for å sende deg informasjon om spesielle rabatter eller tilføyde tjenester eller funksjoner  
 for å forbedre og brukertilpasse kommunikasjonen mellom deg, oss og Nissan-forhandleren  
 for å brukertilpasse NissanConnect-tjenestene for individuelle abonnenter eller grupper av 

abonnenter 
 for turplanleggingen du ber om 
 i den grad det er nødvendig for å levere NissanConnect-tjenestene som er basert på bilens 

beliggenhet og som ikke er definert ovenfor. 

Vi kan også behandle innhentede personopplysninger når bilen og spesielt NissanConnect-tjenestene 
brukes, for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, til følgende formål: 

 eCall (automatisk nødanrop hvis det skjer en alvorlig trafikkulykke som inkluderer behandling av 
informasjon som f.eks. posisjon) 

 Samsvar med bestemte lover i landet der NissanConnect-tjenestene brukes. 

Når du får adgang til tjenestene fra eksterne tjenesteleverandører (f.eks. for sosiale medier, 
medieinnhold, serviceinformasjon fra tredjepersoner) gjennom NissanConnect-tjenestene eller en av 
dens funksjoner eller apper, kan vi motta, behandle, bruke og overføre slike opplysninger i forbindelse 
med leveringen av slike tjenester. Videre kan enhver slik tjeneste fra tredjepersoner som du får adgang til 
via NissanConnect-tjenestene, legge til grunn andre vilkår som regulerer bruken av dine 
personopplysninger. Nissan kontrollerer ikke slike vilkår for uavhengige tjenester, og fraskriver seg ethvert 
ansvar i den forbindelse, og vi skal ikke holdes ansvarlige for enhver bruk av dine personopplysninger som 
innhentes og behandles som et resultat av din bruk av tjenester fra tredjepersoner. 

VI VERKEN SELGER, LEIER ELLER BYTTER ABONNENTENS INFORMASJON MED NOEN.  

4.5. Utlevering av personopplysninger. Vi samarbeider med mange ulike selskaper for å tilby deg 
NissanConnect-tjenestene. Derfor deler vi dine personopplysninger med leverandører av mobilnettverk, 
Internett-tilgang og smartløsninger, forvaltere av abonnementer, leverandører av betalingstjenester, 
innhold, leverandører, lisensinnehavere, utleiepartnere, kontaktpunkter for offentlig sikkerhet, offentlige 
beredskapssentre (politi, ambulanse osv.), bergingsselskaper, distributører, forhandlere og verksteder, 
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kun i hensikt å levere NissanConnect-tjenestene forespurt av abonnenten eller andre brukere av 
abonnentens bil. 

Ved pålegg om det og i tråd med gjeldende lov, kan vi være forpliktet til å utlevere personopplysninger i 
samsvar med gjeldende lover eller bindende eller tvangskraftige påbud fra offentlige myndigheter eller 
domstoler, eller for å gjennomføre eller bruke vilkårene i denne avtalen.  

Vi kan også dele dine personopplysninger med alle Nissan-tilknyttede selskaper. Ved en fusjon, 
omorganisering, oppkjøp, joint venture, overdragelse, utskilling, overføring eller salg eller disponering av 
hele eller en del av vår virksomhet, inkludert i forbindelse med konkurs eller tilsvarende prosedyrer, kan 
vi overføre alle personopplysninger til den relevante tredjepersonen. Ved mottaket av slike opplysninger, 
vil hver mottakspart ha ansvaret for å innhente ditt gyldige, uttrykkelige samtykke for enhver videre 
behandling de ønsker å utføre.  

Vi kan dele dine personopplysninger med tjenestepartnere som leverer tjenester, funksjoner eller 
systemer, enten i forbindelse med NissanConnect-tjenestene eller ikke. Disse tjenestepartnerne kan ha 
inngått en avtale med andre tjenesteleverandører for levering av bestemte tjenester (f.eks. tjenester på 
forespørsel så som bruksbasert forsikring, påfyll av drivstoff, smart elbillading osv.) som du eller bilens 
bruker(e) har bedt om. Opplysningene, inkludert dine personopplysninger, som er nødvendige for å levere 
tjenestene du ber om, kan formidles til slike eksterne tjenesteleverandører, og denne avtalen vil ikke 
regulere disse leverandørene. Ved å bruke disse bestemte tjenestene, aksepterer du alle ytterligere vilkår 
som gjelder i den forbindelse. Opplysningene delt med våre tjenestepartnere, vil anonymiseres så mye 
som teknisk mulig, og våre tjenestepartnere vil bes anonymisere opplysningene så mye som teknisk mulig 
før de deler dem med tjenesteleverandørene slik at de forespurte tjenestene kan leveres. 

4.6. Overføring av opplysninger utenfor Den europeiske union (EU) / Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet (EØS).  

Som et resultat av formålene ovenfor, vil dine personopplysninger overføres til og behandles av Nissan 
International SAs filialer og deres tjenesteleverandører ikke bare i, men også utenfor EU/EØS. Dette 
inkluderer spesielt (uten begrensning) behandlingen av personopplysninger av Nissan Motor Co., Ltd i 
Japan og selskapets tjenesteleverandører i Japan og/eller andre land utenfor EU/EØS. 
Personvernlovgivningen i ethvert slikt tredjeland tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse av 
personopplysninger som i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 
Hvis en slik overføring skjer, vil vi imidlertid ta egnede forholdsregler for å sikre at personopplysningene 
behandles i samsvar med standardene fastsatt i gjeldende personvernlovgivning. Hvis 
personopplysninger innhentet og behandlet av oss, behandles av tjenesteleverandører utenfor EU/EØS, 
vil de kun behandle slike opplysninger i samsvar med våre instruksjoner og til formålene beskrevet 
ovenfor og i tråd med strenge datasikkerhetstiltak.  

4.7. Sikkerhet. Vi vil selv opprettholde og kreve at våre tjenesteleverandører opprettholder egnede 
tekniske, fysiske og administrative datasikkerhetstiltak på plass for å beskytte personopplysninger under 
vår kontroll mot tap, misbruk, uautorisert adgang og endring. For eksempel, avhengig av applikasjonene, 
bruker vi krypteringsteknologier og brukerautentiseringssystemer slik som passord og personlige 
identifikasjonsnumre. All informasjon lagres under forretningsmessig rimelige sikkerhetstiltak med 
adgang begrenset kun til autoriserte ansatte eller representanter av Nissan, filialer av Nissan og deres 
tjenesteleverandører. Vi benytter industriens standard praksis for å ivareta beskyttelsen av abonnentens 
informasjon.  
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Hvis du ikke varsler oss om salget eller overføringen av din bil, kan vi fortsette å sende enkelte 
abonnentopplysninger eller annen informasjon om din konto til adressen vi for tiden har registrert. I dette 
tilfellet er vi ikke ansvarlige for eventuelle krenkelser tilknyttet ditt personvern.  

4.8. Lagringsperiode.  

Generell lagringsperiode. 

Vi beholder alle personopplysningene bare så lenge du bruker NissanConnect-tjenestene. 

Bruksdata. 

Som et unntak fra lagringsperioden beskrevet ovenfor, vil bruksdata ikke lagres lenger enn 3 år etter den 
siste gangen du brukte NissanConnect-tjenestene.  

Stedsdata. 

Informasjon som kjørehastighet, bilens kjøreretning og enkelte posisjonsdata (i rammeverket til en 
forespørsel om fjernkontroll, f.eks. Geofence eller MyCarFinder), slettes etter avslutningen av formålet 
de ble behandlet for, men uansett ikke senere enn 7 dager etter å ha blitt mottatt av det relevante 
datasenteret brukt av Nissan. 

Enkelte stedsdata (behandlet utenom fjernkontrolltjenester) vil lagres opptil 3 måneder avhengig av 
lovgivningen i landet der NissanConnect-tjenestene blir brukt, eller i forbindelse med et krav angående 
NissanConnect-tjenestene. 

Sletting av opplysningene. 

Ved slutten av opplysningenes lagringsperioder ovenfor, vil personopplysningene slettes eller 
anonymiseres i samsvar med gjeldende lov. 

Uansett, som angitt nedenfor, har du muligheten til når som helst å slette all bruksdata lagret på din bil 
unntatt dataen som trengs for at bilen skal fungere korrekt, eller som er nødvendig for å levere tjenestene 
du eventuelt fortsatt bruker, eller som er obligatorisk (f.eks. eCall). 
 
4.9. Rett til innsyn og retting. Du har rett til innsyn, endring av visse data, sletting og/eller blokkering av 
personopplysninger i samsvar med lokal personvernlovgivning. Du har også rett til å protestere mot 
behandlingen av dine personopplysninger eller til å kreve begrenset behandling av dem. I tillegg har du 
rett til å be om å motta dine personopplysninger i et strukturert og standard format. 

For å utøve disse rettighetene kan du redigere din konto på din NissanConnect-tjenesteapp eller kontakte 
Nissans lokale kundesenter. 

Alternativt kan du kontakte vårt personvernombud på følgende e-postadresse:  dpo@nissan-europe.com 

Uansett har du også rett til å sende inn en klage til det lokale datatilsynet. 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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5. SPESIELL INFORMASJON OM BEGRENSNINGER AV TJENESTER OG SYSTEMER  

5.1. Eierrettigheter til teknologi. Nissan og dens tjenesteleverandører er og skal til enhver tid være eiere 
av alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i (i) enhver maskinvare, programvare og tilknyttet teknologi 
brukt av Nissan som en del av eller i forbindelse med NissanConnect-tjenestene, og (ii) alle immaterielle 
rettigheter og andre eierrettigheter, inkludert uten begrensning alle rettigheter til patenter, copyright, 
varemerke og forretningshemmeligheter innlemmet i disse. Det er forbudt og du skal akseptere å ikke 
kopiere, dekompilere, demontere, ta fra hverandre, lage avledede produkter fra eller manipulere 
teknologi eller data eller innhold lagret eller innlemmet i ethvert utstyr som brukes til å motta 
NissanConnect-tjenestene eller få dem til å fungere (i fellesskap kalt ”utstyrsteknologi”) eller på annen 
måte endre eller tukle med slikt utstyr. Du aksepterer også å ikke laste opp, legge ut, overføre eller på 
annen måte gjøre materiell tilgjengelig som inneholder programvirus eller annen datakode, datafiler eller 
programmer utformet for å avbryte, deaktivere eller begrense funksjonsevnen til NissanConnect-
tjenestene. Lisensen for all programvare i din bil er gitt kun for bruk i sammenheng med NissanConnect-
tjenestene. Videre er all data og annet innhold i NissanConnect-tjenestene beskyttet av copyright og 
andre lover om immaterielle rettigheter, og alle eierrettigheter skal beholdes av Nissan og dens 
tjenesteleverandører. Du kan bruke utstyrsteknologien kun til personlig, ikke-kommersiell bruk i 
forbindelse med NissanConnect-tjenestene. 

5.2. Varemerker. NissanConnect og Nissan-logoen er varemerker eid av Nissan Motor Co,. Ltd. Andre 
varemerker, servicemerker, grafikk, logoer og domenenavn som står på deler av eller på ethvert tilknyttet 
nettsted, kan være varemerker eid av tredjepersoner. Verken tilgangen til eller bruken av NissanConnect-
tjenestene eller slike apper eller nettsteder, eller denne avtalen gir deg noen som helst rettighet, 
eiendomsrett eller interesse eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke varemerkene eller 
tredjepersoners varemerker, grafikk, logoer eller domenenavn. Enhver goodwill i varemerkene generert 
som et resultat av din bruk av NissanConnect-tjenestene, vil tilfalle oss.  

5.3. Global Positioning System. Dine NissanConnect-tjenester fungerer via et trådløst 
kommunikasjonsnettverk og satellittnettverket Global Positioning System (”GPS”). IKKE ALLE 
NISSANCONNECT-TJENESTENE ER TILGJENGELIGE OVERALT, SÆRLIG I FJERNTLIGGENDE ELLER LUKKEDE 
OMRÅDER, OG HELLER IKKE I ALLE BILER, TIL ALLE TIDER. Området du kjører i, kan påvirke tjenesten vi 
leverer til deg, inkludert men ikke begrenset til veikartene. Dessuten er tjenestene ikke tilgjengelige hvis 
GPS-systemet ikke fungerer. Enkelte programmeringsbegrensninger i GPS-systemet kan begrense vår 
mulighet til å fastsette hvor din bil helt nøyaktig befinner seg.  

5.4. Sikker ekstern PIN-kode. Som et ekstra sikkerhetstiltak kreves en PIN-kode før – ikke begrenset til – 
funksjoner for ekstern låsing/opplåsing av dører kan brukes. Denne PIN-koden opprettes når du 
registrerer deg for NissanConnect-tjenestene eller bruker en ekstern handling for første gang. Hvis du må 
endre PIN-koden din, kan du gå til Innstillinger-menyen i NissanConnect-tjenesteappen. 
 
5.5. Google Home/Google Voice-assistent. Hvis kjøretøyet ditt er kompatibelt med Google Home-
teknologi, anbefales det at du bare bruker handlinger for NissanConnect-tjenestene i sikre og private 
omgivelser. Vær oppmerksom på at bruken av denne handlingen lar deg kontrollere visse 
kjøretøysfunksjoner med Google-assistenten, og dermed er ikke denne handlingen tiltenkt bruk av barn 
eller andre som ikke skal ha tilgang til kjøretøyet ditt (der det er aktuelt). Alle talesamhandlinger med 
Google Home-enheten lagres i ”Google Assistent”-loggen, som finnes under ”Min aktivitet” i følgeappen 
for Google Assistent. Transaksjonsloggen er synlig for alle med tilgang til Google-kontoen din. Det 
anbefales at du ikke anbefaler legitimasjonen for Google-kontoen din med personer du ikke vil gi tilgang 
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til denne transaksjonsloggen. Du kan slette spesifikke talesamhandlinger som er knyttet til kontoen din, 
ved å gå til ”Min aktivitet” i Google Assistent-appen, søke etter en spesifikk oppføring og deretter trykke 
på sletteknappen. Eller du kan slette alle taleopptak som er knyttet til kontoen din, for hvert enkelt Google 
Assistent-aktivert produkt ved å velge det aktuelle produktet i ”Slett aktivitet etter”-siden på 
myactivity.google.com eller kontakte brukerstøtten for Google Assistent. 
 
Mens du bruker Google Voice-assistenten og avhengig av talekommandoen, kan handlingen for 
NissanConnect-tjenestene bruke disse dataene for å levere den forespurte kommandoen: Bilens 
registreringsnummer (VIN), GPS-koordinater, den forespurte destinasjonsadressen, hjemme- eller 
jobbadresser, hvis det er lagret i profilen din for NissanConnect-tjenestene. Data som brukes via 
handlinger for NissanConnect-tjenestene, utføres bare i frobindelse med Google Voice-assistenten, 
slettes etter 20 minutter og deles ikke med tredjeparter. 
 
Denne tjenesten krever et aktivt abonnement på NissanConnect-tjenestene. 
 
5.6 Amazon Alexa. Hvis kjøretøyet ditt er kompatibelt med Amazon Alexa-teknologi, anbefales det at du 
bare bruker ferdigheter for NissanConnect-tjenestene i sikre og private omgivelser. Vær oppmerksom på 
at bruken av denne ferdigheten lar deg kontrollere visse kjøretøysfunksjoner med Amazon Alexa, og 
dermed er ikke denne handlingen tiltenkt bruk av barn eller andre som ikke skal ha tilgang til kjøretøyet 
ditt. Alle talesamhandlinger med Amazon Alexa-enheter lagres i ”Alexa Device History”, som finnes under 
”Innstillinger” i Alexa-følgeappen. Transaksjonsloggen er synlig for alle med tilgang til Amazon-kontoen 
din. Det anbefales at du ikke anbefaler legitimasjonen for Amazon-kontoen din med personer du ikke vil 
gi tilgang til denne transaksjonsloggen. Du kan slette spesifikke talesamhandlinger som er knyttet til 
kontoen din, ved å gå til ”Logg” i ”Innstillinger” i Alexa-smarttelefonappen, søke etter en spesifikk 
oppføring og deretter trykke på sletteknappen. Eller du kan slette alle taleopptak som er knyttet til 
kontoen din, for hvert enkelt Alexa-aktivert produkt ved å velge det aktuelle produktet i Administrer 
innholdet ditt og enhetene dine-siden på www.amazon.com/mycd eller kontakte brukerstøtten for 
Amazon Alexa. 
 
Mens du bruker Amazon Alexa-taleassistenten og avhengig av talekommandoen, kan ferdigheten for 
NissanConnect-tjenestene bruke disse dataene for å levere den forespurte kommandoen: Bilens 
registreringsnummer (VIN), GPS-koordinater, den forespurte destinasjonsadressen, hjemme- eller 
jobbadresser, hvis det er lagret i profilen din for NissanConnect-tjenestene. Data som brukes via 
ferdigheter for NissanConnect-tjenestene, utføres bare i frobindelse med Amazon Alexa-taleassistenten, 
slettes etter 20 minutter og deles ikke med tredjeparter. 
 
Denne tjenesten krever et aktivt abonnement på NissanConnect-tjenestene. 
 
5.7. WI-FI om bord – WI-FI i bilen. Kjøretøyet ditt er utstyrt med en innebygd Wi-Fi-krets og, hvis det er 
aktuelt, kan den forsyne Wi-Fi-tjeneste i bilen, noe som gir tilgang til Internett for bærbare enheter som 
er koblet til den (opptil 7 enheter).  
 
Tilgangen til Internett krever aktivering av NissanConnect-tjenestene samt abonnement til datapakker 
som leveres av den valgte operatøren for mobilnettverk. Levert Internett-tilgang er sikret – vi anbefaler 
at du ikke deler Wi-Fi-legitimasjonen som er tilgjengelig på NissanConnect-enheten. 

6. DITT ANSVAR  
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6.1. Opprettholde din konto. Ditt mottak av NissanConnect-tjenestene forutsetter at du aktiverer 
NissanConnect-tjenestene som forklart ovenfor. Du er ansvarlig for å opprettholde en gyldig form for 
betaling av din tjenestepakke etter utløpet av enhver opprinnelig tjenesteperiode eller fornyet 
tjenesteperiode. Du finner ytterligere informasjon angående administrering av kontoen på 
NissanConnect-tjenesteappen.  

6.2. Passord/ brukernavn. Du lover å ha fullt ansvar for å beskytte ditt passord og brukernavn (gitt til deg 
av forhandleren ved levering eller levert til deg på annen måte eller opprettet av deg selv i samsvar med 
aktiveringsprosessen). Alle som har ditt passord og brukernavn, kan få adgang til NissanConnect-
tjenestene, og verken vi eller noen tjenesteleverandør plikter på noen måte å stille spørsmål ved 
godkjennelsen andre har til å bruke ditt passord og brukernavn, eller annen informasjon som kan benyttes 
til å logge på din konto for å be om tjenester for din bil.  

6.3. Egnet bruk av tjenestene. Du lover å ikke bruke NissanConnect-tjenestene til bedrageri, ulovlig bruk 
eller misbruk, eller på noen måte som hemmer vår levering av tjenestene til våre andre kunder. Du lover 
at du ikke vil misbruke eller gjøre noe for å skade våre eller våre tjenesteleverandørers forretninger, 
tjenester, omdømme, ansatte, lokaler. Hvis du gjør noe av dette, aksepterer du at du vil holdes ansvarlig 
for ethvert beløp andre personer krever fra oss, i tillegg til alle utgifter, som stammer helt eller delvis fra 
slik bruk eller dine handlinger.  

Du kan ikke videreselge, kopiere, lagre, reprodusere, distribuere, endre, vise, publisere, utføre, formidle, 
kringkaste eller lage deriverte produkter fra noe innhold du mottar gjennom NissanConnect-tjenestene, 
og du kan ikke bruke noe innhold du mottar gjennom NissanConnect-tjenestene til kommersielle formål.  

6.4. Sikring og bruk av andres informasjon. Enkelte opplysninger du mottar gjennom NissanConnect-
tjenestene, tilhører oss, tjenesteleverandørene eller andre tredjepersoner som leverer tjenestene via oss. 
En eller flere copyright, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre juridiske beskyttelser kan gjelde 
for disse. Du lover å ikke bruke noe innhold du mottar gjennom NissanConnect-tjenestene til annet enn 
det vi eller vår tjenesteleverandør har gitt uttrykkelig tillatelse til. Du kan ikke videreselge noe informasjon 
eller bruke den til kommersielle formål. Du kan ikke kopiere, lagre, reprodusere, distribuere, endre, vise, 
publisere, utføre, formidle, kringkaste eller lage deriverte produkter fra noe av dette.  

6.5. Andre brukere eller reisende i din bil. DU ER ENEANSVARLIG FOR ENHVER BRUK AV NISSANCONNECT-
TJENESTENE I DIN BIL, SELV OM DU IKKE ER BRUKEREN, OG SELV OM DU SENERE HEVDER AT BRUKEN IKKE 
VAR TILLATT. DU ER OGSÅ ENEANSVARLIG FOR TJENESTENE DU ELLER ANDRE BRUKERE AV DIN BIL BER 
OM, GJENNOM NISSANCONNECT-TJENESTENE. Du lover å lære opp og informere alle brukere og reisende 
i din bil om NissanConnect-tjenestene og systemfunksjoner og -begrensninger, og vilkårene for avtalen. 
Verken tjenesteleverandøren eller vi har plikt til å stille spørsmål ved andre personers tillatelse til å bruke 
din bil. Hvis du bruker NissanConnect-tjenestene til å begå en forbrytelse eller til et annet uegnet formål, 
er du ansvarlig for alle skader vi må dekke som et resultat av slik bruk.  

7. SPESIELLE MERKNADER  

7.1. Oppdateringer av programvare, maskinvare og utstyr. NissanConnect-tjenestene inneholder 
programvare (inkludert programvare for bilen og programvare brukt av den telematiske kontrollenheten, 
hodesettet eller navigeringssystemet) eller innhold vi trenger eller ønsker å endre til enhver tid. Vi kan 
fjernkontrollere dette uten å varsle deg først. Slike endringer kan påvirke eller slette data du har lagret på 
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NissanConnect-tjenestene i din bil. Vi er ikke ansvarlige for tapt data. Du eier ikke programvarene i 
NissanConnect-tjenestene, og du får ingen rett til å bruke eller endre programvarene i NissanConnect-
tjenestene på egen hånd. Systemene i din bil inneholder også programvarer vi kan trenge å endre fra tid 
til annen. Du aksepterer at vi kan hjelpe tjenesteleverandørene til å gjøre dette på avstand.  

7.2. Mobile nettverkstjenester. Du har ingen rettigheter til mobilnummer(ne) tildelt den telematiske 
kontrollenheten for din bil, annet enn til bruk i forbindelse med NissanConnect-tjenestene.  

7.3. Teknologi og kommunikasjoner. NissanConnect-tjenestene fungerer ikke med mindre bilen din 
befinner seg på et sted der mobilnettverksleverandøren vår har dekning. NissanConnect-tjenestene som 
inkluderer stedsinformasjon om din bil, fungerer ikke med mindre GPS-satellittsignalene er uforhindret, 
tilgjengelige på det stedet og dessuten kompatible med NissanConnect-tjenestenes maskinvare.  

7.4. Endringer i telekommunikasjoner/GPS. NissanConnect-tjenestene bruker digital trådløs 
telekommunikasjonsteknologi og GPS-teknologi som ligger utenfor vår kontroll. 
Telekommuniksjonsteknologier har vært kjent for å endres over tid, noe som fører til foreldelsen av 
enkelte telekommunikasjonsnettverk. Hvis infrastrukturen for telekommunikasjoner, det offentlige 
Internettet eller GPS-teknologien som kreves for å bruke NissanConnect-tjenestene, endres på en måte 
som fører til inkompatibilitet mellom disse teknologiene og NissanConnect-tjenestene, vil NissanConnect-
tjenestene kanskje ikke fungere, og vi kan bli tvunget til å avslutte dine NissanConnect-tjenester. Hvis 
dette skjer, vil vi varsle deg om datoen da tjenestene avsluttes, og forklare våre respektive rettigheter og 
plikter. Vi er ikke ansvarlige for og vi gir ingen garanti for telekommunikasjonsteknologien og GPS-
systemet brukt til å støtte NissanConnect-tjenestene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle endringer utført 
av leverandørene av disse teknologiene, og ethvert tap av tjenester på grunn av det.  

7.5. Leverandører av innhold. Enkelte tjenesteleverandører krever andre vilkår for å levere tjenester (for 
eksempel vilkår for sluttbrukere som dekker navigering og stedsdata). Ved å bruke NissanConnect-
tjenestene, samtykker du også i å bli bundet av disse ytterligere vilkårene. Nissan garanterer ikke for 
tilgjengeligheten av en applikasjon eller innholdet du velger når du bruker NissanConnect-tjenester, og 
kan ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av en applikasjon eller innhold som leveres til deg.  

7.6. Kart og navigering. Kartdata vi leverer til deg, er basert på kartinformasjon vi disponerte under 
utarbeidelsen, men den kan være unøyaktig eller ufullstendig når du først tar den i bruk. For eksempel 
kan vår kartdata mangle informasjon om enveiskjørte veier, snuforbud, byggeprosjekter, sesongåpne 
veier, omkjøringer eller nye veier. Dataen kan foreslå å bruke en vei som nå er stengt for veiarbeid eller 
en avkjøring der det nå er satt opp forbudsskilt. Dessuten kan trafikk, vær og andre omstendigheter 
forandre kjøreforholdene sammenlignet med navigeringsresultatene. Derfor skal du alltid bruke god 
fornuft, følge trafikkregler, skilt og instruksjoner, og vurdere om det er trygt og lovlig, basert på den 
aktuelle trafikken, været og andre forhold, å følge retningene indikert i NissanConnect-tjenestene eller 
navigeringssystemet i din bil. Nissan har intet ansvar for at kartinformasjonen levert til deg, er fullstendig 
og nøyaktig, annet enn at det er basert på den mest kurante kartinformasjonen vi disponerte da du 
abonnerte på NissanConnect-tjenestene. Nissan skal ikke holdes ansvarlig for unøyaktig eller ufullstendig 
kartdata som leveres til deg. 

7.7. Geografi og miljø. Det finnes andre forhold vi ikke kan kontrollere, som kan forhindre oss i å levere 
NissanConnect-tjenestene til deg på et bestemt tidspunkt eller sted, eller som kan svekke kvaliteten på 
NissanConnect-tjenestene. Noen eksempler er bakker, høye bygninger, tunneler, vær, utformingen av 
strømsystemet og opplegget i din bil, skader på viktige deler av din bil i en ulykke, eller overbelastning av 
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det trådløse mobilnettet. Nissan skal ikke holdes ansvarlig for manglende mulighet til å bruke 
NissanConnect-tjenestene som skyldes ett eller flere av forholdene ovenfor.  

7.8. Utenfor vår kontroll. Vi er ikke ansvarlige for forsinkede eller sviktende tjenester hvis slik forsinkelse 
eller svikt ikke kunne forhindres gjennom rimelige tiltak. Dessuten er vi ikke ansvarlige hvis slik forsinkelse 
eller svikt er forårsaket av naturforhold eller forhold eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll. Eksempler 
inkluderer svikt i det offentlige strømnettet, krigshandlinger, myndighetstiltak, terrorisme, sivil ulydighet, 
manglende eller vanskeligheter med arbeidskraft (uansett årsak), eller utstyrsfeil inkludert Internett, data, 
telekommunikasjoner eller andre utstyrsfeil.  

7.9. Tilgjengelig informasjon. NissanConnect-tjenestene kan begrenses til visse geografiske områder der 
kartdata og/eller innholdsleverandører er tilgjengelige. I slike tilfeller kan den geografiske dekningen være 
mindre viktig enn det som ellers er generelt tilgjengelig.  

7.10. Velfungerende elektrisk system i bilen. For å bruke NissanConnect-tjenestene må din bil ha et 
fungerende elektrisk system inkludert et hensiktsmessig batteri hvis du har en elbil. NissanConnect-
tjenestene vil kanskje ikke fungere hvis du forsøker å legge til, tilkoble eller endre utstyr eller programvare 
i din bil (f.eks. tilkoble apparater til bilens elektriske system eller diagnoseport, eller på annen måte endre 
bilen). 

8. GARANTIER OG PRODUKTANSVAR  

8.1. Ingen garantier. Garantier er bestemte typer løfter. Din bils begrensede garanti eller 
maskinvareprodusentens begrensede garanti (hvis relevant) inkluderer utstyret til NissanConnect-
tjenestene i din bil, MEN DEKKER IKKE NISSANCONNECT-TJENESTENE ELLER DEN TRÅDLØSE TJENESTEN. . 
På grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, kan vi ikke love en uavbrutt eller problemfri tjeneste, og 
vi kan ikke love at data eller informasjon levert til deg, er uten feil.  

9. Generelt  

9.1. Lovvalg. Så langt loven tillater, og med mindre annet er uttrykkelig bestemt, er denne avtalen og 
enhver tvist som stammer fra den eller tilknyttet den, underlagt lovgivningen i [tilpasses hvert land] uten 
hensyn til dens prinsipper om lovkonflikt, og underlagt alle gjeldende tariffer, uansett sted. Du og vi 
avtaler at alle tvister som stammer fra eller er i tilknytning til denne avtalen eller din bruk av 
NissanConnect-tjenestene, utelukkende skal behandles av domstolene i [tilpasses hvert land].  

9.2. Vi kan tildele disse bruksbetingelsene. Vi kan tildele denne avtalen i sin helhet eller delvis til enhver 
person vi velger. Du kan ikke tildele disse bruksvilkårene eller dine forpliktelser til noen annen uten 
Nissans samtykke på forhånd.  

9.3. Dette er hele avtalen. Denne avtalen (disse vilkårene og alle andre dokumenter fra Nissan inkludert 
i dem) utgjør hele avtalen mellom deg og oss. Den erstatter alle andre avtaler eller erklæringer, muntlige 
eller skriftlige, tidligere eller nåværende, mellom oss, og kan kun endres etter vilkårene i denne avtalen. 
Hvis en del av denne avtalen anses for å være ugyldig av en domstol eller voldgiftsmedlem, vil resten av 
den fortsatt være gjennomførbar. Selv etter at disse bruksvilkårene har tatt slutt, vil bestemmelsene i dem 
regulere enhver tvist som stammer fra eller står i forbindelse med den (med mindre den har blitt erstattet 
av en ny avtale mellom oss). Den vil også være bindende for dine arvinger og etterfølgere, og for våre 
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etterfølgere. Intet avkall på én bestemt del av denne avtalen, eller brudd på den, innebærer at vi gir avkall 
på hele avtalen eller brudd på avtalen. I ENKELTE TILFELLER KAN VI BESTEMME OSS FOR Å LEVERE EN 
TJENESTE TIL DEG FRIVILLIG SELV OM DU IKKE KVALIFISERER TIL DEN. DETTE BETYR IKKE AT VI 
NØDVENDIGVIS VIL GJENTA DET ELLER AV VI GIR AVKALL PÅ VILKÅRET. DU AKSEPTERER AT VI IKKE SKAL 
VÆRE ANSVARLIGE FOR NOE SOM STAMMER FRA VÅR LEVERING AV EN SLIK TJENESTE.  

SLUTT på vilkårene  


