
1|15 

Villkor och bestämmelser för tjänsten NissanConnect 

Gäller från och med [1 oktober 2019] 

Inledning 

Så som det används i detta avtal (”avtalet”), ska orden ”du”, ”din/ditt/dina” och ”abonnenten” anses 
betyda dig, en enskild person, som representerar dig eller som, i tillämpliga fall, agerar som ett rättslig 
ombud för ett företag eller en annan juridisk person som har köpt eller hyrt en bil från Nissan utrustad 
med tjänsterna NissanConnect (”bilen”). I detta avtal används även termerna ”vi”, ”oss”, ”vår/vårt/våra” 
och ”Nissan” och ska anses syfta på NISSAN INTERNATIONAL SA, ett företag bildat och som verkar enligt 
lagarna i Schweiz med registreringsnummer CH-550-1047524-0 och med säte på adressen Zone d’Activités 
La Pièce 12, 1180 Rolle, Schweiz och på NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, ett företag bildat och som verkar 
enligt lagarna i Frankrike med registreringsnummer 443 089 990, och med säte på adressen 8 rue Jean 
Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrike. Dessutom är de följande personerna och 
enheterna de tredje parter som avses och är mottagare i detta avtal: (i) Nissan International SA:s 
dotterbolag, moderbolag, efterträdare och övertagare (ii) tjänsteleverantörer och deras dotterbolag, 
efterträdare och övertagare (iii) och varje anställd, chef, tjänsteman, underleverantör, representanter och 
ombud till någon av de ovannämnda.  

Vår postadress är Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route de 
l’Etraz 1180 Rolle, Schweiz. Vissa NissanConnect-tjänster och övrig information som det hänvisas till i 
detta avtal finns på internet. 

Beroende på specifikation är din bil utrustad med en NissanConnect-telematikkontrollenhet och, alltefter 
vad som är tillämpligt, med en huvudenhet och/eller ett navigeringssystem som kan innehålla ytterligare 
kommunikationsgränssnitt för en smartphone eller andra enheter. Denna utrustning kan användas för att 
ge ett brett urval av tjänster och information som syftar till att betjäna dig och någon annan förare eller 
passagerare i din bil och för att förenkla insamling, behandling och användning av vissa data för att 
tillhandahålla tjänsterna (”NissanConnects tjänster”), som är tillgängliga på Nissans avsedda plattform 
Nissan Store. Användningen av sådana data beskrivs mer ingående i avsnitt 4 Personuppgifter, 
dataskydd. 

NissanConnects tjänster ger abonnenten möjlighet att interagera med bilen och/eller att använda olika 
applikationer (”applikationer” eller ”appar”) direkt via utrustningen i bilen, eller indirekt med en 
smartphone, dator eller en annan enhet som kan ansluta till bilens telematikkontrollenhet och bilens 
system. NissanConnects telematikkontrollenhet är inte kompatibel med alla smartphone-typer eller andra 
enheter från teknikleverantörer. Dessutom kanske inte äldre smartphone-typer eller enheter stöds. 

Av säkerhets- och myndighetsskäl, kan vissa tjänster avaktiveras automatiskt under körning.  

Vi ansvarar inte för och lämnar inga garantier för den kompatibilitet som för närvarande finns mellan din 
smartphone eller andra enheter och NissanConnects tjänster, och ansvarar inte för brist på support eller 
förlust av tjänster som kan inträffa. Avtalet beskriver förhållandet mellan dig och oss avseende 
användningen av NissanConnects tjänster.  
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Vi arbetar med många olika företag för att tillhandahålla NissanConnects tjänster. I detta avtal betyder 
”serviceleverantör” en person, ett företag, dotterbolag eller filialer eller en enhet som tillhandahåller en 
tjänst, utrustning eller resurser i samband med NissanConnects tjänster, däribland, men inte begränsat 
till, leverantörer av trådlösa tjänster, leverantörer, licensgivare, distributörer och återförsäljare.  

Vissa eller alla tjänster eller innehåll som tillhandahålls som en del av NissanConnects tjänster kan 
tillhandahållas av tredjepartsleverantörer. Tjänsteleverantörerna kan ha ytterligare villkor och 
bestämmelser när det gäller att tillhandahålla sådant innehåll och sådana tjänster. Genom att använda 
NissanConnects tjänster samtycker du även till att vara bunden av de ytterligare villkoren och 
bestämmelserna. Nissan lämnar inga utfästelser avseende tillgängligheten för en app eller för innehåll du 
väljer när du använder NissanConnects tjänster och kan inte hållas ansvarig för att en app är tillgänglig 
eller innehåll som lämnas till dig.  

LÄS DETTA AVTAL FRÅN BÖRJAN TILL SLUT INNAN DU ANVÄNDER NÅGRA TJÄNSTER FRÅN 
NISSANCONNECT OCH BEHÅLL OCH SPARA EN KOPIA. LÄS OCH BEHÅLL EN KOPIA AV YTTERLIGARE 
DOKUMENT OM NISSANCONNECTS TJÄNSTER SOM LÄMNATS ELLER SKICKATS TILL DIG. DOKUMENT OM 
NISSANCONNECTS TJÄNSTER SOM ANGER ATT DE ÄR EN DEL AV DINA NISSANCONNECT-TJÄNSTER UTGÖR 
EN DEL AV DETTA AVTAL OM DU GODKÄNNER NÅGON AV DE TJÄNSTER SOM BESKRIVS DÄRI.  

1. PRENUMERATIONSPROCESS FÖR NISSANCONNECTS TJÄNSTER  

1.1. Ditt samtycke. Genom att ingå detta avtal och/eller genom att använda NissanConnects tjänster, 
samtycker du till den praxis och de metoder som beskrivs i detta avtal.  

1.2. Aktivering av NissanConnects tjänster och ditt samtycke. Du kan bara få och använda 
NissanConnects tjänster genom att godkänna detta avtal och dess villkor via NissanConnects 
smartphoneapplikation (”appen för NissanConnects tjänster”) genom att klicka på ”jag samtycker” under 
prenumerationsprocessen.  

Genom att godkänna avtalet bekräftar du att du har läst, godkänt och samtycker till att vara bunden av 
villkoren i detta avtal (och särskilt att du samtycker till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter 
enligt detta avtal).  

Du förstår och samtycker till att abonnemanget på NissanConnects tjänster är knutet till din bil och du kan 
inte överföra NissanConnects tjänster till en annan bil.  

Om du väljer att inte abonnera på NissanConnects tjänster kommer du inte att kunna dra nytta av 
NissanConnects tjänster.  

Det är ditt ansvar att informera alla bilförare och passagerare som vill använda NissanConnects tjänster 
om villkoren i detta avtal, däribland de aspekter som rör dataskydd.  

1.3. Tillgång till NissanConnects tjänster. NissanConnects tjänster kan vara tillgängliga i bilen via ett 
headset och/eller ett navigeringssystem eller via högtalare genom att använda en internetansluten dator, 
smartphone eller annan enhet och/eller en app särskilt utformad för att få tillgång till NissanConnects 
tjänster („appen för NissanConnects tjänster”). De apparna kan vara tillgängliggjorda av Nissan eller av 
tredje part åt Nissan och ytterligare villkor kan gälla för att ladda ned dem. 
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1.4. Ombordautentisering eller aktivering av vissa funktioner. Utöver ditt abonnemang på 
NissanConnects tjänster kan det vara nödvändigt att du autentiserar dig i bilens system genom att ange 
användarnamn, lösenord eller annan information. Vidare kan vissa funktioner som rör insamlingen av data 
kräva att du eller andra passagerare i bilen aktiv bekräftar att dessa funktioner ska aktiveras.  

För detta kan huvudenheten eller navigeringssystemet visa en knapp med ”jag samtycker” eller en 
liknande funktion för att begära en bekräftelse av dig. Om du bekräftar användningen av den berörda 
funktionen kommer den att aktiveras under hela rutten och de data som är nödvändiga för driften av 
funktionerna kommer att överföras till Nissan. Om du inte bekräftar användningen kommer den att vara 
tillfälligt avaktiverad tills nästa gång du samtycker, och berörda data kommer inte att överföras till Nissan. 
För att få göra NissanConnects tjänster mer användarvänliga kanske knappen ”jag samtycker” inte visas 
varje gång bilen startas, utan baserat på hur ofta du använder bilen och utifrån att du kan ha läst villkoren 
och nyligen samtyckt till dem. Om du ändå vill avaktivera funktionerna kan du göra det via menyn 
”Sekretess” (knappen ”Sekretessläge”). 

Även om samtycke inte har lämnats eller om sekretessläget är aktiverat, kommer fortfarande vissa 
funktioner att vara aktiva och möjliggöra överföringen av data. Detta gäller särskilt för den lagstadgade 
tjänsten nödsamtal (eCall) som är tillgänglig i de flesta europeiska länder.  

I Nissan-system som har utrustats med en funktion för personliga profiler i bilen har du möjlighet att skapa 
en personlig profil som kan göras säker. I sådana fall kan ditt godkännande av villkoren för NissanConnect 
sparas i din profil och du slipper bli påmind varje gång du påbörjar en ny resa med samma profil. 

1.5. Ändring av avtalet. Vi kan alltid ändra avtalet enligt eget gottfinnande. Ändringar kommer att 
meddelas i appen för NissanConnects tjänster (eller meddelas via e-post om det blir nödvändigt) och 
kommer att träda i kraft det datum då meddelandet offentliggjordes. Att du fortsätter att använda 
NissanConnects tjänster innebär att du godkänner sådana reviderade avtalsvillkor. Du kan alltid läsa de 
gällande avtalsvillkoren i appen för NissanConnects tjänster. Vi uppmanar dig att då och då läsa de 
gällande avtalsvillkoren noggrant.  

Om en sådan ändring i väsentlig grad påverkar dina rättigheter enligt detta avtal, eller påverkar din tjänst 
negativt på ett väsentligt sätt, eller leder till högre abonnemangsavgifter, kommer vi att meddela en sådan 
ändring i förväg via e-post. EFTER ATT HA FÅTT OVANNÄMNDA MEDDELANDE KAN DU SÄGA UPP AVTALET 
ELLER SAMTYCKA TILL ÄNDRINGEN. OM DU INTE SÄGER UPP AVTALET INOM 30 DAGAR EFTER 
MEDDELANDET, KOMMER DU ATT ANSES HA SAMTYCKT TILL ÄNDRINGEN OCH DEN SKA UTGÖRA EN DEL 
AV AVTALET MELLAN OSS. Via appen för NissanConnects tjänster, kan du begära och få en uppdaterad 
kopia av detta avtal inklusive alla gällande villkor och bestämmelser. 

1.6. Uppdatering eller ändring av abonnentens kontoinformation. Genom att använda appen för 
NissanConnects tjänster kan du alltid granska, ändra, korrigera eller uppdatera din information som du 
har lämnat till oss.  

2. LÖPTID FÖR OCH UPPSÄGNING AV NISSANCONNECTS TJÄNSTER  

2.1. NissanConnects tjänster. Dina NissanConnect-tjänster träder i kraft så snart du har godkänt 
avtalsvillkoren via appen för NissanConnects tjänster och genomfört aktiveringsprocessen.  
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NissanConnects tjänster är knutna till din bil och du kan inte överföra NissanConnects tjänster till en annan 
bil. Om du inte äger eller använder bilen under en viss inledande period eller förnyelseperiod, kommer vi 
inte att återbetala någon del av din abonnemangsavgift. 

NissanConnects tjänster tillhandahålls i olika paket. Vissa paket erbjuds kostnadsfritt under en fastställd 
löptid från det att du registrerar dig för NissanConnects tjänster, andra paket är betalpaket.  

Beroende på tjänstens löptid kommer du att bli meddelad via e-post eller via appen för NissanConnects 
tjänster 15 dagar eller 30 dagar innan den ursprungliga abonnemangsperioden löper ut och du kommer 
att få möjlighet att förnya ditt abonnemang via appen för NissanConnects tjänster enligt de villkor som 
gäller vid den tidpunkten. Vid tidpunkten för förnyelse eller tecknande av abonnemang på nya paket kan 
du bli ombedd att skicka in ett betalningsformulär. Om abonnemangsbegäran gäller ett betalpaket eller 
förnyelse av ett paket vars kostnadsfria period har löpt ut, kommer den abonnemangsavgift att tas ut som 
gäller för tillfället (”abonnemangsavgift”). Varje gång du beslutar dig för att förnya de berörda paketen 
med NissanConnects tjänster kommer ditt betalkonto att debiteras automatiskt. 

OM DU HAR BEKRÄFTAT FÖRNYELSEN AV DITT ABONNEMANG KOMMER DU ATT KUNNA FORTSÄTTA ATT UNTYTTJA 
TJÄNSTERNA UNDER FÖRNYELSEPERIODEN. OM DU INTE FÖRNYAR DITT ABONNEMANG INNAN DET LÖPER UT 
KOMMER DU INTE LÄNGRE ATT KUNNA UTNYTTJA TJÄNSTERNA VID PERIODENS SLUT.  

Om du är den andra eller efterföljande ägaren till bilen kommer de paket som ursprungligen erbjöds 
kostnadsfritt vara fortsatt tillgängliga under återstoden av den ursprungliga abonnemangsperioden. 

2.2. Din rätt till uppsägning. Du kan säga upp paketen med dina NissanConnect-tjänster när som helst 
via appen för NissanConnects tjänster eller genom att kontakta oss.  
Om du säger upp ett abonnemang före utgången av abonnemangsperioden:  

 Om paket är kostnadsfritt kommer du att upphöra att kunna utnyttja tjänsterna med omedelbar 
verkan. 

 Om paketet är ett betalpaket: 
o Under återtagandeperioden eller den kostnadsfria provperioden kommer du att 

upphöra att kunna utnyttja tjänsterna med omedelbar verkan. 
o Efter återtagandeperioden kommer uppsägningen börja gälla i slutet av pågående 

faktureringsperiod och du kommer att kunna utnyttja tjänsterna tills dess. 

2.3. Vår rätt till uppsägning och upphävande.  

Vi kan när som helst och utan anledning säga upp dina NissanConnect-tjänster, i vilket fall vi kommer att 
meddela detta 30 dagar innan uppsägningen träder i kraft efter vilket NissanConnects tjänster kommer 
att upphöra. Det betyder att vi alltid kan besluta att upphöra att tillhandahålla NissanConnects tjänster 
till dig oavsett orsak, till och med av orsaker som inte rör dig eller ditt konto hos oss. Om vi beslutar att 
avsluta NissanConnects tjänster vid en uppsägning av ett avtal mellan oss och en tjänsteleverantör som vi 
är beroende av för att tillhandahålla NissanConnects tjänster, kommer vi att efter bästa förmåga 
tillhandahålla den uppsägningstid på 30 dagar som anges ovan.  

Vi kan även upphäva dina NissanConnect-tjänster för underhåll eller förbättringar av nätverk eller system, 
eller om ett nätverk är överbelastat, eller om vi misstänker att dina NissanConnect-tjänster används i ett 
syfte som gör att vi kan säga upp avtalet.  
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Under sådana händelser kan vi återbetala abonnemangsavgifter som är betalda eller ge proportionell 
kredit från datumet då detta avtal sägs upp eller för upphävningstiden för NissanConnects tjänster.  

Vi kan säga upp dina NissanConnect-tjänster omedelbart om du väsentligen överträder någon del av detta 
avtal, om du blandar dig i vårt arbete med att tillhandahålla NissanConnects tjänster, om du lägger dig i 
vår affärsverksamhet eller om dina NissanConnect-tjänster används i olagliga eller oegentliga syften. Du 
har inte någon rätt att få NissanConnects tjänster aktiverade på nytt om du åtgärdar något av dessa 
problem.  

Vi förbehåller oss också rätten, helt enligt eget gottfinnande, att upphöra att erbjuda NissanConnects 
tjänster till nya kunder och att inte godkänna en förnyelse av dina NissanConnect-tjänster utan att vi 
någonsin påtar oss något ansvar av något slag.  

2.4. Om du säljer din bil eller köper en begagnad bil  

Ditt agerande 

Om du säljer din bil eller säger upp leasingavtalet, eller om bilen skrotas eller förstörs medan du står som 
den registrerade användaren av NissanConnects tjänster, ber vi dig att meddela oss detta genom att 
kontakta Nissans kundtjänst eller genom att ta bort bilen direkt från appen NissanConnect. Om vi på något 
annat, korrekt sätt får reda på att du sålt bilen eller sagt upp leasingavtalet, förbehåller vi oss rätten att 
avregistrera bilen från ditt konto och göra det möjligt för den nya ägaren eller den nya leasingtagaren att 
registrera bilen på hans/hennes konto. 

Om du säljer eller överlåter bilen och inte informerar oss, kan vi inte veta att bilen har bytt ägare och vi 
kan fortsätta att samla in data i tron att dessa data rör dig. Vi ansvarar inte för några sekretessrelaterade 
skador som du eller en efterföljande ägare kan drabbas av om du underlåter att meddela oss att du 
upphör att äga eller leasa din bil. Oavsett om du meddelar oss eller ej om att du upphör att äga eller leasa 
bilen, samtycker du till att du inte ska och inte försöker att få tillgång till eller använda NissanConnects 
tjänster eller några av de data som rör din bil efter försäljningen, överlåtelsen eller upphörandet av 
leasingen av din bil.  

Du förstår och samtycker till att om du inte meddelar oss, och om den efterföljande bilägaren abonnerar 
på NissanConnects tjänster avseende den bilen, kommer den nya bilägarens profil att skrivas över din 
profil och ditt abonnemang på NissanConnects tjänster kommer att upphöra automatiskt.  

Du kan inte överföra dina NissanConnect-tjänster till en annan bil. NissanConnects tjänster fortsätter att 
vara knutna till bilen (liknande garantin). Om du säljer bilen (eller lämnar tillbaka den efter att 
leasingperioden upphört) utan att ha sagt upp ditt abonnemang, kan detta abonnemang komma att 
överföras automatiskt till den nya ägaren så länge som den nya bilägaren bevisar att han eller hon är 
ägaren till bilen genom att ringa Nissans kundtjänst eller genom att registrera bilen i appen 
NissanConnect.  

Om du köper eller leasar en bil som ägts eller leasats av någon annan tidigare, ska du registrera dig som 
bilens nya ägare och abonnera samt aktivera NissanConnects tjänster för att utnyttja Nissans erbjudande 
om anslutna tjänster.  
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3. POLICY FÖR AVGIFTER, BETALNING, FAKTURERING OCH SKATTER  

NissanConnects tjänster tillsammans med dess uppgifter, kostnadsfria period och abonnemangskrav 
förklaras i avsnitt 2.1.  

Policy för betalning, fakturering och skatter för NissanConnects tjänster finns i Nissan Store i tillämpliga 
fall.    

Om du inte är bilens första ägare kanske du fortfarande kan utnyttja den kostnadsfria perioden för 
NissanConnects tjänster om den perioden ännu inte har löpt ut när du tecknar ett abonnemang.  

4. PERSONUPPGIFTER, DATASKYDD  

4.1. Allmän information. Nissan följer och upprätthåller dina rättigheter enligt gällande lag. Detta 
meddelande om insamling av integritetsrelaterade uppgifter anger hur vi hanterar personlig information 
som kan samlas in från dig.  

4.2. Användning av personuppgifter. Vi kommer att samla in och använda vissa uppgifter i samband med 
att du använder bilen och NissanConnects tjänster, vilka även kan innefatta personuppgifter. Genom att 
abonnera på och/eller använda NissanConnects tjänster samtycker du även till att vi samlar in och 
använder personuppgifter i de syften som anges i detta avtal. Vi kommer att ta hänsyn till din och andra 
bilpassagerares integritet.  

4.3. Typer av personuppgifter som vi samlar in. De personuppgiftstyper som vi samlar in beror på bil, 
bilens specifikationer och de NissanConnect-tjänster som du abonnerar på och hur du använder 
NissanConnects tjänstser. Vi samlar in data du lämnar i samband med ditt abonnemang på 
NissanConnects tjänster, inklusive abonnemangsuppgifter och avtalsinformation, bilens id-nummer (VIN), 
namn, adress, användar-id, lösenord, kontaktuppgifter till den primära föraren eller bilägaren. Vi kan (i 
tillämpliga fall) även samla in uppgifter som inte är begränsade till bilens status, funktionsfel, 
serviceinformation, dess enheter och systeminformation, däribland navigeringssystemets ID, inbäddade 
SIM-ID, drifthistorik och diagnosuppgifter om bilens system och delar, elförbrukningen om det är en elbil, 
batteristatus och laddningshistorik. För att tillhandahålla NissanConnects tjänster och för statistiksyften, 
kan vi samla in data om hur du använder NissanConnects tjänster, däribland navigeringssystemets 
funktion och parameterdata, vissa platsdata däribland ruttslut och startplats, laddningsplatser. Dessutom 
samlar vi (i tillämpliga fall) in fakturerings- och betalningsuppgifter samt kravhanteringsdata som rör 
NissanConnects tjänster.  

4.4. Syften med personuppgiftsbehandlingen.  

Grundat på det avtal du ingått med oss när du abonnerar på NissanConnects tjänster kommer vi att 
använda personuppgifterna för att: 

 tillhandahålla NissanConnects tjänster 
 hantera ditt abonnemang på NissanConnects tjänster och ditt abonnemangskonto 
 göra det möjligt för dig att använda kommunikations- och meddelandetjänster  
 förse dig med fjärrstyrning av bilen 
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 lämna bilmeddelanden som till exempel underhållspåminnelser, integrerade säkerhets- och 
trygghetsfunktioner som funktionerna eCall eller bCall  

 garantera vägassistans  
 hjälpa dig att spara energi 
 ge dig kundassistans vid frågor och krav som gäller NissanConnects tjänster. 

Dessutom kan vi även, för vårt legitima intresse att förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder, 
behandla personuppgifter i följande syften:  

 för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster och om villkor och erbjudanden 
i samband med NissanConnects tjänster  

 för att besvara dina frågor och handlägga dina klagomål  
 för att utvärdera och för statistik, marknadsundersökningar och för andra analys- och 

utvecklingssyften 
 för planering av infrastruktur (som till exempel laddstationer) 
 för att upptäcka eller förebygga missbruk av NissanConnects tjänster av dig, av andra 

bilpassagerare eller andra tredje parter 
 för att garantera säkerheten i infrastrukturen för NissanConnects tjänster.  

Enligt ditt föregående uttryckliga samtycke kommer vi att behandla de personuppgifter som samlats in 
när NissanConnects tjänster används i följande syften:  

 för att skicka dig reklam via e-post, per post, via telefon eller andra elektroniska 
kommunikationsmedel 

 för att skicka information om särskilda rabatter, mervärdestjänster eller funktioner  
 för att förbättra och personanpassa kommunikationen mellan dig, oss och Nissans återförsäljare  
 för att anpassa NissanConnects tjänster till enskilda abonnenter eller abonnentgrupper 
 för att planera en rutt på din begäran 
 i den utsträckning som det är nödvändigt för att tillhandahålla NissanConnects tjänster och som 

baseras på bilens plats och som vi inte definierat ovan. 

Vi kan även behandla de personuppgifter som samlats in vid användning av bilen och särskilt 
NissanConnects tjänster, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i följande syften: 

 eCall (automatisk nödsamtalsuppringning i händelse av en allvarlig trafikolycka där 
platsinformation behandlas) 

 Efterlevnad av särskilda lagar i det land där NissanConnects tjänster används. 

När du får tillgång till en tredjepartsleverantör (t.ex. för konton på sociala medier, medieinnehåll, 
serviceinformation från tredje part) via NissanConnects tjänster eller via någon av funktionerna eller 
någon av apparna, kan vi få, behandla, använda och överföra sådana uppgifter i samband med 
tillhandahållandet av sådana tjänster. Vidare kan sådana tredjepartstjänster som nås via NissanConnects 
tjänster vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som reglerar användningen av dina 
personuppgifter. Nissan varken kontrollerar sådana villkor tillhöriga oberoende tjänster eller påtar sig 
något ansvar eller skyldighet i detta avseende och kan inte hållas skadeståndsskyldig för användningen av 
dina personuppgifter som samlas in och behandlas på grund av att du använder de tredjepartstjänsterna. 
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VI VARKEN SÄLJER, HYR UT TILL ELLER BYTER INFORMATION OM ABONNENTER MED NÅGON.  

4.5. Yppande av personuppgifter. Vi arbetar med många olika företag för att tillhandahålla 
NissanConnects tjänster. Som en följd av detta delar vi med oss av dina personuppgifter i synnerhet till 
mobilnätverksleverantörer, internetåtkomst- och uppkopplingsleverantörer, 
abonnemangshanteringsleverantörer, betaltjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, leverantörer, 
licensgivare, leasingpartner, SOS alarm, katastrofhanterare (polis, ambulans etc.), 
vägassistansleverantörer, distributörer, återförsäljare och verkstäder, endast med syftet att leverera 
NissanConnects tjänster som begärts av abonnenten eller andra passagerare i abonnentens bil. 

När så krävs enligt tillämplig lag, kan vi tvingas att yppa personuppgifter för att följa gällande eller 
bindande lagar eller verkställbara order från offentliga myndigheter domstolar, eller för att driva igenom 
eller tillämpa villkoren i detta avtal.  

Vi kan dela med oss av personuppgifter till alla företag knutna till Nissan. Vid sammanslagning, 
omorganisation, förvärv, joint venture, rättslig överlåtelse, avknoppning, överföring, försäljning eller 
arrangemang av hela eller någon del av vårt företag, däribland i samband med konkurs eller liknande 
förehavanden, kan vi överföra en del av eller alla personuppgifter till berörd tredje part. När sådana 
uppgifter erhålls vilar ansvaret på varje mottagande enhet att få ditt giltiga, uttryckliga samtycke för 
ytterligare personuppgiftsbehandling som de beslutar att företa.  

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster, 
funktioner eller resurser i samband med NissanConnects tjänster. Dessa servicepartner kan ha ingått ett 
avtal med andra tjänsteleverantörer för att tillhandahåll specifika tjänster (t.ex. on demand-tjänster som 
till exempel användarbaserad försäkring, on demand-tankning, smart elbilsladdning etc.) som begärts av 
dig eller bilens användare/medpassagerare. Dessa data, inklusive dina personuppgifter, är nödvändiga för 
att tillhandahålla alla de tjänster som du kan begära hos sådana tredjepartsleverantörer, och detta avtal 
kommer inte att styra de leverantörerna. Genom att utnyttja de specifika tjänsterna samtycker du till att 
följa ytterligare villkor och bestämmelser som gäller för dem. De uppgifter som delas med våra 
tjänsteleverantörer kommer att anonymiseras så mycket som det är tekniskt möjligt innan de delas med 
tjänsteleverantörerna för tillhandahållande av begärda tjänster. 

4.6. Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES).  

Som en följd av ovanstående syften kommer dina personuppgifter att överföras till och behandlas av 
Nissan International SA:s dotterbolag och deras tjänsteleverantörer inte endast inom, utan även 
utanför EU/EES. Detta omfattar särskilt (utan begränsning) behandling av personuppgifter av Nissan 
Motor Co., Ltd i Japan och dess tjänsteleverantörer i Japan och/eller andra länder utanför EU/EES. 
Lagarna för skydd av personuppgifter i ett sådant tredje land kanske inte kan erbjuda samma 
dataskyddsnivåer som i EU eller EES. Om en sådan överföring görs kommer vi emellertid att vidta 
adekvata åtgärder för att garantera att personuppgifterna behandlas enligt de standarder som gäller i 
tillämplig lag för dataskydd. Om personuppgifter som samlas in och behandlas av oss behandlas av 
tjänsteleverantörer utanför EU/EES kommer de endast att behandla sådana uppgifter enligt våra 
anvisningar och i de syften som anges ovan och enligt strikta dataskyddsåtgärder.  



9|15 

4.7. Säkerhet. Vi kommer att vidta och kräva att våra tjänsteleverantörer vidtar lämpliga tekniska, fysiska 
och administrativa datasäkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter under vår kontroll från förlust, 
felaktig användning, obehörig åtkomst och ändring. Beroende på tillämpning använder vi till exempel 
krypteringstekniker och användarautentiseringssystem som till exempel lösenord och personliga id-
nummer. All information sparas enligt kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder med en åtkomst som är 
begränsad endast till behöriga anställda eller representanter för Nissan, Nissans dotterbolag och deras 
tjänsteleverantörer. Vi använder branschpraxis för att skydda integriteten för abonnenternas information.  

Om du inte vill meddela oss att du säljer eller överlåter din bil, kan vi fortsätta att skicka viss 
abonnentinformation eller annan information om ditt konto till den adress som för närvarande finns i våra 
register. I så fall ansvarar vi inte för några integritetsrelaterade skador du kan lida.  

4.8. Lagringsperiod.  

Allmän lagringsperiod. 

Vi kommer att spara alla personuppgifter endast under den tid du använder NissanConnects tjänster. 

Användardata. 

Ett undantag från ovanstående lagringsperiod är att användardata kommer att lagras högst tre år efter 
den senaste gången du använt NissanConnects tjänster.  

Platsdata. 

Information som bilens hastighet, bilens körriktning och vissa platsdata (inom ramen för begäran om 
fjärrstyrning t.ex. Geofence eller MyCarFinder) kommer att raderas efter att syftet med dess behandling 
har upphört och i varje fall senast 7 dagar efter att de insamlats av berört datacenter som anlitas av Nissan. 

Vissa platsdata (behandlade utanför fjärrstyrningstjänster) kommer att sparas högst tre månader 
beroende på de rättsliga ramarna i det land där NissanConnects tjänster används, eller inom ramen för 
ett krav som rör NissanConnects tjänster. 

Radering av data. 

Efter att ovanstående period för datalagring har löpt ut kommer personuppgifterna att raderas eller 
anonymiseras enligt tillämplig lag.  

Du har alltid, enligt vad som anges nedan, möjlighet att radera alla användardata som lagrats om din bil 
utom de data som behövs för att bilen ska fungera korrekt, eller som är nödvändiga för att tillhandahålla 
de tjänster du kanske fortfarande använder, eller som är obligatoriska (t.ex. eCall). 
4.9. Rätt till tillgång och korrigering. Du kan nå, ändra vissa uppgifter, radera och/eller spärra 
personuppgifter enligt den lokala lagstiftningen för skydd av personuppgifter. Du har även rätt att invända 
mot behandling av dina personuppgifter eller att begära att behandlingen begränsas. Dessutom har du 
rätt att be att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat sätt och i ett standardformat.  
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För att utöva dessa rättigheter kan du redigera ditt konto i appen för NissanConnects tjänster eller 
kontakta Nissans lokalkontor.  

Alternativt kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress:  dpo@nissan-europe.com 

Du har även alltid rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. 

5. SÄRSKILD INFORMATION OM BEGRÄNSNINGAR FÖR TJÄNSTER OCH SYSTEM  

5.1. Ägare av teknik. Nissan och dess tjänsteleverantörer är och ska alltid vara ägare till alla rättigheter, 
befogenheter och intressen i och till (i) eventuell och all maskinvara, programvara och dithörande teknik, 
som används av Nissan som en del av eller i samband med NissanConnects tjänster och (ii) alla 
immateriella och övriga egna rättigheter, däribland och utan begränsning till alla patent, upphovsrätter, 
varumärken och rättigheter till handelshemligheter som hör dit. Det är förbjudet och du samtycker till att 
du inte ska kopiera, dekompilera, demontera, bakåtutveckla, göra bearbetningar av eller manipulera 
teknik, data eller innehåll som lagras eller har införlivats i utrustning som används för att ta emot eller 
driva NissanConnects tjänster (gemensamt kallat ”utrustningsteknik”) eller på annat sätt modifiera eller 
inverka på sådan utrustning. Du samtycker även till att inte ladda upp, lägga ut, överföra eller på annat 
sätt tillgängliggöra material som innehåller programvaruvirus eller någon annan datorkod, filer eller 
program utformade för att avbryta, avaktivera eller begränsa funktionaliteten hos NissanConnects 
tjänster. Eventuell och all programvara som finns i din bil är endast licensierad för användning i samband 
med NissanConnects tjänster. Dessutom skyddas eventuellt och allt övrigt innehåll i NissanConnects 
tjänster av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och all äganderätt stannar hos Nissan och dess 
tjänsteleverantörer. Du kan endast använda utrustningstekniken för personligt, icke-kommersiellt bruk i 
samband med NissanConnects tjänster.  

5.2. Varumärken. NissanConnect och Nissans logotyp är varumärken tillhöriga Nissan Motor Co., Ltd. 
Andra varumärken, servicemärken, grafik, logotyper och domännamn som syns som en del av eller på 
dithörande webbplatser kan vara varumärken tillhöriga tredje parter. Att du har tillgång till och använder 
NissanConnects tjänster eller sådana appar eller webbplatser, eller att du skrivit på detta avtal ger dig 
ingen som helst rättighet, befogenhet till, intresse i eller tillstånd att reproducera eller på annat sätt 
använda varumärken eller någon tredje parts varumärken, grafik, logotyper eller domännamn. Goodwill 
som genereras för varumärkena på grund av att du använder NissanConnects tjänster kommer att gynna 
oss.  

5.3. Globalt positionssystem. Dina NissanConnect-tjänster fungerar genom att använda trådlösa 
kommunikationsnätverk och det globala positioneringssystemet (”GPS”) via satellit. ALLA 
NISSANCONNECTS TJÄNSTER ÄR INTE TILLGÄNGLIGA ÖVERALLT, SÄRSKILT PÅ AVLÄGSNA ELLER 
INKAPSLADE OMRÅDEN, ELLER FUNGERAR INTE ALLTID I ALLA BILAR. Det område som du kör inom kan 
påverka tjänsten som vi kan leverera till dig, inklusive men inte begränsat till dirigeringstjänster. Dessutom 
är tjänsterna inte tillgängliga om GPS-systemet inte fungerar. Vissa programmeringsbegränsningar i GPS-
systemet kan försämra vår förmåga att fastställa bilens exakta plats.  

5.4. Säker PIN-kod för fjärrstyrning. Som en extra säkerhetsåtgärd krävs en PIN-kod bland annat innan 
funktionen för fjärrlåsning/upplåsning av dörrarna kan användas. PIN-koden skapas när man registrerar 
sig för NissanConnects tjänster eller för första gången använder en fjärråtgärd. Om du behöver återställa 
din PIN-kod kan du gå till menyn ”inställningar” i appen för NissanConnects tjänster. 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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5.5. Google Home/Googles röstassistent. Om din bil är kompatibel med Google Home-tekniken 
rekommenderas du att endast använda NissanConnect-tjänsten ”Action” i säkert och privat läge. Tänk på 
att med Action kan du styra vissa av bilens funktioner via Google Assistent, och därför är Action inte 
avsedd att användas av barn eller någon annan som inte bör ha tillgång till din bil (i tillämpliga fall). Alla 
röstinteraktioner med Google Home-enheter lagras i historiken i din ”Google Assistent”, som du hittar 
under ”Min aktivitet” i Google Assistent-appen. Transaktionshistoriken är synlig för alla som har tillgång 
till ditt Google-konto. Du rekommenderas att inte dela dina identifieringsuppgifter för Google-kontot med 
någon som du inte vill ska få tillgång till din transaktionshistorik. Du kan radera specifika röstinteraktioner 
som är kopplade till ditt konto genom att gå till ”Min aktivitet” i Google Assistent-appen och söka efter en 
särskild post och sedan trycka på radera-knappen. Eller så kan du radera alla röstinspelningar som är 
kopplade till ditt konto för var och en av dina Google Assistent-kopplade produkter genom att välja den 
aktuella produkten på sidan ”Radera aktivitet efter” på myactivity.google.com eller genom att kontakta 
Google Assistents kundtjänst.  
 
När Googles röstassistent används kan NissanConnect-tjänsten ”Action”, beroende på röstkommandot i 
fråga, komma att använda följande uppgifter för att kunna utföra det begärda kommandot: Bilens id-
nummer (VIN), GPS-koordinater, den begärda destinationsadressen, hem- eller jobbadresser om dessa 
sparas i din profil för NissanConnects tjänster. Användningen av data genom NissanConnects tjänst 
”Action” sker bara i samband med användningen av Googles röstassistent, dessa data raderas efter 20 
minuter och vidarebefordras inte till tredje part.  
 
Den här tjänsten kräver ett aktivt abonnemang på NissanConnects tjänster.  
 
5.6 Amazon Alexa. Om din bil är kompatibel med Amazon Alexa-tekniken rekommenderas du att endast 
använda NissanConnecttjänsten ”Skill” i säkert och privat läge. Tänk på att med Skill kan du styra vissa av 
bilens funktioner via Amazon Alexa, och därför är Skill inte avsedd att användas av barn eller någon annan 
som inte bör ha tillgång till din bil. Alla röstinteraktioner med Amazon Alexa-enheter lagras i historiken i 
din ”Alexa Device History”, som du hittar under ”Settings” i Alexa-appen. Transaktionshistoriken är synlig 
för alla som har tillgång till ditt Amazon-konto. Du rekommenderas att inte dela dina 
identifieringsuppgifter för Amazon-kontot med någon som du inte vill ska få tillgång till din 
transaktionshistorik. Du kan radera specifika röstinteraktioner som är kopplade till ditt konto genom att 
gå till ”History” under ”Settings” i Alexa-appen och söka efter en särskild post och sedan trycka på radera-
knappen. Eller så kan du radera alla röstinspelningar som är kopplade till ditt konto för var och en av dina 
Alexa-kopplade produkter på sidan ”Manage Your Content and Devices” på www.amazon.com/mycd eller 
genom att kontakta Amazon Alexas kundtjänst. 
 
När Amazon Alexas röstassistent används kan NissanConnect-tjänsten ”Skill”, beroende på 
röstkommandot i fråga, komma att använda följande uppgifter för att kunna utföra det begärda 
kommandot: Bilens id-nummer (VIN), GPS-koordinater, den begärda destinationsadressen, hem- eller 
jobbadresser om dessa sparas i din profil för NissanConnects tjänster. Användningen av data genom 
NissanConnects tjänst ”Skill” sker bara i samband med användningen av Amazon Alexas röstassistent, 
dessa data raderas efter 20 minuter och vidarebefordras inte till tredje part.  
 
Den här tjänsten kräver ett aktivt abonnemang på NissanConnects tjänster.  
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5.7. WIFI ombord – WIFI i bilen. Din bil är utrustad med ett inbyggt WIFI-chipset och kan, i vissa fall, 
tillhandahålla WIFI-tjänster i bilen som ger åtkomst till internet för bärbara enheter som är uppkopplade 
mot nätverket (max 7 enheter).  
 
Internetåtkomsten kräver att NissanConnects tjänster aktiveras, liksom ett abonnemang på datapaket 
som tillhandahålls av utvalda mobilnätverksoperatörer. Den tillhandahållna internetuppkopplingen är 
säker – vi rekommenderar att du inte delar de säkerhetsuppgifter för WIFI-nätverket som finns på 
NissanConnect-enheten. 

6. DINA ANSVARSOMRÅDEN  

6.1. Ha ett eget konto. Din tillgång till NissanConnects tjänster är beroende av att du aktiverar 
NissanConnects tjänster enligt vad som anges ovan. Du ansvarar för att ha ett giltigt betalningssätt för din 
tjänst efter att den ursprungliga tjänsteperioden eller förnyelseperioden har löpt ut. För mer information 
om kontohantering, se appen för NissanConnects tjänster.  

6.2. Lösenord/användar-ID. Du medger att du är fullt ansvarig för att skydda lösenord och användar-ID 
(som du får hos återförsäljaren vid leveransen eller som på annat sätt görs tillgängligt för dig eller som du 
anger själv enligt aktiveringsprocessen). Någon som förfogar över ditt lösenord eller ditt användar-ID kan 
få tillgång till NissanConnects tjänster och varken vi eller någon tjänsteleverantör är skyldiga att fråga om 
behörigheten för någon som använder ditt lösenord och användar-ID eller annan information som kan 
användas för att identifiera ditt konto för att efterfråga tjänster till din bil.  

6.3. Korrekt användning av tjänsterna. Du förbinder dig att inte använda NissanConnects tjänster i ett 
bedrägligt, olagligt eller oegentligt syfte, eller på något sätt som stör vårt tillhandahållande av tjänster till 
övriga kunder. Du försäkrar att du inte kommer att missbruka eller skada vår affärsverksamhet, våra 
tjänster, vårt rykte, våra anställda, resurser eller sådana som tillhör tjänsteleverantörerna. Om du vidtar 
någon av dessa åtgärder samtycker du till att du kommer att ta ansvar för eventuellt belopp som någon 
annan kräver oss på, plus kostnader som uppstår, i sin helhet eller delvis, på grund av dina åtgärder.  

Du får inte återförsälja, kopiera, lagra, reproducera, distribuera, modifiera, visa, publicera, verkställa, 
överföra, sända eller skapa avledningar av något innehåll du får via NissanConnects tjänster och du får 
inte använda något innehåll du får via NissanConnects tjänster i kommersiellt syfte.  

6.4. Säkerställande och användning av andras information. Viss information du erhåller via 
NissanConnects tjänster tillhör oss, tjänsteleverantörerna eller övriga tredje parter som tillhandahåller 
det via oss. Den kan omfattas av en eller flera upphovsrätter, varumärken, servicemärken, patent eller 
andra rättsliga skydd. Du förbinder dig att inte använda något innehåll du erhåller via NissanConnects 
tjänster utom när det uttryckligen godkänns av oss eller vår tjänsteleverantör. Du får inte återförsälja 
något av det eller använda det i kommersiellt syfte. Du får inte kopiera, lagra, reproducera, distribuera, 
modifiera, visa, publicera, verkställa, överföra, sända eller skapa avledningar av något av det.  

6.5. Andra användare eller bilpassagerare. DU ENSAM ÄR ANSVARIG FÖR ANVÄNDNING AV 
NISSANCONNECTS TJÄNSTER I DIN BIL, ÄVEN OM DU INTE ÄR DEN ENDA SOM ANVÄNDER DEN OCH ÄVEN 
OM DU SENARE HÄVDAR ATT ANVÄNDNINGEN INTE HADE GODKÄNTS. DU ÄR ÄVEN ENSAM ANSVARIG 
FÖR DE TJÄNSTER VIA NISSANCONNECT SOM DU BEGÄRT OCH FÖR NÅGON PERSON SOM ANVÄNDER 
TJÄNSTERNA I DIN BIL. Du förbinder dig att lära upp och informera alla användare och bilpassagerare om 
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NissanConnects tjänster och systemfunktioner och begränsningar samt avtalsvillkoren. Varken vi eller 
någon tjänsteleverantör har någon skyldighet att fråga om en person som använder din bil är behörig. Om 
du använder NissanConnects tjänster för att begå ett brott eller för något annat olämpligt syfte, kommer 
du att bli ansvarig för skada som vi anklagas för på grund av sådant bruk.  

7. SÄRSKILDA PUNKTER  

7.1. Uppdateringar av programvara, maskinvara och utrustning. NissanConnects tjänster innehåller 
programvara (inklusive bilprogramvara och programvara som används av telematikkontrollenheten, 
huvudenheten eller navigeringssystemet) eller innehåll som vi kan behöva eller vilja ändra vid olika 
tillfällen. Vi kan göra detta fjärrstyrt utan att meddela dig först. Sådana ändringar kan påverka eller radera 
data som du har lagrat på systemet för NissanConnects tjänster i din bil. Vi ansvarar inte för förlorade 
data. Du äger inte programvaran för NissanConnects tjänster eller förvärvar några rättigheter att använda 
eller modifiera programvaran för NissanConnects tjänster på egen hand. Bilens system innehåller även 
programvara som vi kan behöva ändra vid olika tillfällen. Du samtycker till att vi kan hjälpa 
tjänsteleverantörerna att göra detta fjärrstyrt.  

7.2. Mobila nätverkstjänster. Du har inte någon rätt till den eller de mobiltelefonnummer som tilldelats 
telematikkontrollenheten i din bil utöver användningen i samband med NissanConnects tjänster.  

7.3. Teknik och kommunikation. NissanConnects tjänster fungerar inte om inte din bil finns på en plats 
där vår mobilnätverksoperatör har täckning. De tjänster från NissanConnect som innehåller 
platsinformation om din bil kan inte fungera såvida inte GPS-satellitsignalerna är ohindrade och 
tillgängliga på den platsen och även kompatibla med maskinvaran för NissanConnects tjänster.  

7.4. Ändringar av telekommunikation/GPS. Systemet för NissanConnects tjänster använder en digital 
trådlös telekommunikationsteknik och GPS-teknik som ligger utom vår kontroll. 
Telekommunikationstekniker är kända för att ändras efter hand, vilket leder till att vissa 
telekommunikationsnätverk blir föråldrade. Om det sker en ändring av infrastrukturen för 
telekommunikation, det publika internet eller den GPS-teknik som krävs för systemet för NissanConnects 
tjänster och det på ett sätt som leder till inkompatibilitet med de teknikerna som används i systemen för 
NissanConnects tjänster, kanske NissanConnects tjänster inte fungerar och vi kan tvingas säga upp dina 
NissanConnect-tjänster. Om det inträffar kommer vi att meddela dig om uppsägningens ikraftträdande 
och beskriva alla våra rättigheter och skyldigheter. Vi är inte ansvariga för och lämnar inte någon garanti 
för telekommunikationstekniken och den GPS som används för att stödja NissanConnects tjänster. Vi 
ansvarar inte för några ändringar som görs av dem som tillhandahåller dessa tekniker, och förlust av 
tjänster som ett resultat av detta.  

7.5. Innehållsleverantörer. Vissa tjänsteleverantörer har ytterligare villkor vid tillhandahållandet av 
tjänster (till exempel slutanvändarvillkor som täcker navigering och platsdata). Genom att använda 
NissanConnects tjänster samtycker du även till att vara bunden av de ytterligare villkoren och 
bestämmelserna. Nissan lämnar inga utfästelser avseende tillgängligheten för applikationer eller för 
innehåll du väljer när du använder NissanConnects tjänster och kan inte hållas ansvarigt för att en 
applikation är tillgänglig eller för innehåll som lämnas till dig.  

7.6. Kartor och navigering. Dirigeringsdata som vi tillhandahåller till dig baseras på den kartinformation 
som är tillgänglig för oss under tillverkningsprocessen, men kan vara inkorrekta eller ofullständiga när du 
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använder dem för första gången. Våra dirigeringsdata kanske till exempel inte innehåller information om 
enkelriktade vägar, förbjudna svängar, byggprojekt, säsongsvägar, omvägar eller nya vägar. De kan ange 
att föraren ska ta en väg som nu är stängd för vägarbeten eller göra en sväng som är förbjuden vid en 
korsning. Dessutom kan trafikhändelser, väderleksförhållanden och andra händelser leda till 
vägförhållanden som skiljer sig från de uppgifter som anges. Därför ska du alltid använda ett gott omdöme, 
följa väg- och trafiklagar och anvisningar samt utvärdera om det är säkert och lagligt i den aktuella 
trafiksituationen, beakta väder och andra förhållanden samt följa de anvisningar som lämnas av 
NissanConnects tjänster eller bilens navigeringssystem. Nissan lämnar inga utfästelser om att den 
kartinformation som tillhandahålls är komplett eller korrekt utöver att den baseras på den mest nyligen 
utgivna kartinformation som vi har tillgång till när du abonnerar på NissanConnects tjänster. Nissan 
kommer inte att hållas ansvarig för felaktigheter eller ofullständigheter i de kartdata som tillhandahålls.  

7.7. Geografi och miljö. Det finns andra omständigheter som vi inte kan kontrollera som kan hindra oss 
att tillhandahålla NissanConnects tjänster till dig vid någon särskild tidpunkt eller plats, eller som kan 
hindra kvaliteten på NissanConnects tjänster. Några exempel är berg, höga byggnader, tunnlar, 
väderförhållanden, utformning av elsystem och din bils konstruktion, skador på viktiga delar på bilen i en 
olycka, eller överbelastning i trådlösa telefonnätverk. Nissan kommer inte att vara ansvarigt för en 
oförmåga att använda NissanConnects tjänster på grund av någon av de ovanstående omständigheterna.  

7.8. Utom vår kontroll. Vi ansvarar inte för någon försening eller något fel vid utförandet om ett sådant 
fel eller sådan försening inte kunde ha förhindrats genom rimliga försiktighetsåtgärder. Dessutom har vi 
inget ansvar om ett sådant fel eller en sådan försening förorsakas av force majeure eller krafter eller 
orsaker bortom vår rimliga kontroll. Exempel är fel på det allmänna elnätet, krigshandlingar, 
regeringsåtgärder, terrorism, störningar bland civilbefolkningen, arbetskraftsbrist eller svårigheter 
(oavsett orsak), eller utrustningsfel inklusive internet, fel på datorer, telekommunikation eller annan 
utrustning.  

7.9. Tillgänglig information. NissanConnects tjänster kan begränsas till vissa geografiska områden där 
kartdata och/eller innehållsleverantörer är tillgängliga. I sådana fall kan den geografiska täckningen vara 
mindre omfattande än vad som vanligtvis är fallet.  

7.10. Bilens integritet och information. För att använda NissanConnects tjänster måste bilen ha ett 
fungerande elsystem och, om det gäller en elbil, adekvat batterikraft. NissanConnects tjänster kanske inte 
fungerar om du försöker att lägga till, ändra utrustning eller programvara i din bil (som till exempel att 
koppla in enheter till bilens elsystem eller diagnosport, eller ändra bilen på annat sätt). 

8. GARANTI OCH ANSVAR  

8.1. Inga garantier. Garantier är särskilda typer av löften. Din bils begränsade garanti eller programvarans 
begränsade garanti (i tillämpliga fall) omfattar utrustningen för NissanConnects tjänster i din bil, MEN 
TÄCKER INTE NISSANCONNECTS TJÄNSTER ELLER DEN TRÅDLÖSA TJÄNSTER. På grund av förhållanden som 
vi inte kan kontrollera kan vi inte lova oavbrutna eller problemfria tjänster och kan inte lova att de data 
eller den information som tillhandahålls är felfri.  

9. Allmänt  
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9.1. Tillämplig lag. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, och såvida inte något annat uttryckligen 
anges, ska detta avtal och tvister som uppstår på grund av det att regleras av svensk lag utan hänsyn till 
dess bestämmelser om internationell privaträtt, och med eventuella tillämpliga avgifter, varhelst den 
lämnas in. Du och vi samtycker till att tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal 
eller din användning av NissanConnects tjänster ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen i 
domstolarna i behörig svensk jurisdiktion. 

9.2. Vi kan överlåta dessa användarvillkor. Vi kan överlåta detta avtal i sin helhet eller delvis till någon 
efter eget gottfinnande. Du får inte överlåta dessa användarvillkor till någon annan utan Nissans 
föregående samtycke.  

9.3. Detta är hela avtalet. Detta avtal (dessa villkor och bestämmelser och Nissans eventuella andra 
dokument som införlivats i dem) utgör hela avtalet mellan dig och oss. Det ersätter alla andra avtal eller 
framställningar, muntliga eller skriftliga, mellan oss, förr eller nu, och kan inte ändras utom enligt vad som 
anges i detta avtal. Om någon del av detta avtal enligt en domstol eller en skiljedomare anses vara ogiltig 
ska resten av avtalet fortsätta att gälla. Även efter att dessa användarvillkor har löpt ut kommer dess 
bestämmelser att reglera tvister som uppstår på grund av eller i samband med det (såvida det inte har 
ersatts av ett nytt avtal mellan oss). Det kommer även att vara bindande för dina arvtagare och 
efterträdare och för våra efterträdare. Inget avstående av någon del av detta avtal, eller av en 
överträdelse av det, kommer i någon enskilt exempel att kräva att vi avstår från något annat exempel eller 
annan överträdelse. I VISSA FALL KAN VI BESLUTA ATT TILLHANDAHÅLLA DIG TJÄNSTER FRIVILLIGT ÄVEN 
OM DU ANNARS INTE SKULLE UPPFYLLA KRAVEN. DETTA KOMMER INTE ATT UTGÖRA ETT AVSTÅENDE 
ELLER KRÄVA ATT VI GÖR DET IGEN. DU SAMTYCKER TILL ATT VI INTE KOMMER ATT VARA ANSVARIGA 
FÖR NÅGOT SOM ÄR ETT RESULTAT AV VÅRT TILLHANDAHÅLLANDE AV EN SÅDAN TJÄNST.  

Villkoren slutar här.  


