
Betingelser for brug af NissanConnect 

1. Betingelser for brug 

NissanConnect-appen leveres til dig af Nissan og af Nissans tredjepartstjenesteudbydere. 

Vilkår og betingelser i disse ”Betingelser for brug” er vilkår og betingelser for en aftale mellem 

Nissan og den person, der får adgang til appen til NissanConnect Tjenesterne (”Tjenester”). 

2. Henviser til ”dig” og ”os” i disse betingelser for brug 
 
Alle henvisninger i disse betingelser for brug til: 
 

- ”vi”, ”os”, ”vort” eller ”vores”: er en henvisning til Nissan; og 
- ”du”, ”dig” eller ”dine”: er en henvisning til den person, der får adgang til Tjenesterne. 
- ”Betingelser for brug” er en henvisning til vilkår og betingelser (inklusiv anmærkninger, 

politikker, udelukkelser, begrænsninger og ansvarsfraskrivelser) indeholdt i dette 
dokument, og også på anden måde meddelt til dig af os eller gennem Tjenesterne. 

 
3. Accept og ændringer af Betingelser 

 
Du skal acceptere for at få Adgang: Hvis du ønsker at få adgang til Tjenesterne, skal du acceptere 
og til enhver tid overholde Betingelserne for brug. Hvis du ikke accepterer Betingelserne for brug, 
har du ikke vort samtykke til at (og du må ikke) få adgang til Tjenesterne (herunder indhold eller 
funktionalitet, som er indeholdt i eller på anden måde forbundet med Tjenesterne), ud over for at 
fjerne Tjenesterne fra alle lokaliseringer og enheder, hvor du har installeret dem. 

 
Din Accept: Du bekræfter, at du accepterer disse Betingelser for brug: 

 
- hver gang en computer, server, telefon, tablet eller enhver anden enhed, som du ejer, 

bruger eller får adgang til, indeholder en installation af et eller flere elementer af 
Tjenesterne; og/eller 

- hver gang du får adgang til Tjenesterne på en vilkårlig måde. 
 

Vi kan ændre: Vi kan ændre disse Betingelser for brug på et vilkårligt tidspunkt, efter eget skøn og 
uden varsel. Ændrede betingelser vil træde i kraft, når de udgives eller uploades i eller som en del 
af Tjenesterne (eller på anden måde kommunikeres skriftligt til dig forud herfor). Eftersom du er 
bundet af disse Betingelser for brug, skal du henvise til dem (og garantere, at du vil gøre det) og 
sørge for, at du accepterer dem i deres seneste form før hver lejlighed, hvor du får adgang til 
Tjenesterne. 

 
4. Din tilladte anvendelse af tjenesterne 
 
På betingelse af at du til enhver tid fortsætter med at overholde Betingelserne for brug, kan du (og 
vi giver dig en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelicenserbar, ikke-overførbar licens for at du 
kan) få adgang til Tjenesterne, forudsat at du kun gør det med henblik på at anvende Tjenesterne 
til deres tiltænkte anvendelse og ikke til noget andet formål. 

 
5. Rettigheder, som omfatter intellektuelle ejendomsrettigheder 



 
Vores rettigheder: Vi ejer eller er i besiddelse af licenser eller autorisationer fra tredjeparter 
vedrørende enhver intellektuel ejendomsret til og i forbindelse med Tjenesterne (herunder i 
forbindelse med alt Indhold i, anvendt af, genereret, produceret og leveret af Tjenesterne). Sådanne 
intellektuelle ejendomsrettigheder er beskyttet af lokale og internationale love (herunder af love i 
forbindelse med ophavsret og varemærker). 

 
Dine rettigheder: Du tildeles, gives eller garanteres ingen rettigheder (inklusiv vedrørende 
intellektuelle ejendomsrettigheder) i eller i forbindelse med Tjenesterne (inklusiv i eller i forbindelse 
med ethvert indhold eller funktionalitet i eller i forbindelse med Tjenesterne) ud over de rettigheder, 
som du garanteres udtrykkeligt og skriftligt i Betingelserne for brug. 

 
6. Vores kontrol over tjenesterne 
 
Du accepterer, at vi til enhver tid og efter eget skøn, efter meddelelse til dig og med omgående 
virkning kan: 

 
- brugeradgang: begrænse eller helt ophæve din mulighed for at få adgang til Tjenesterne 

på en hvilken som helst måde, i tilfælde af misbrug af Tjenesterne, forsøg på at 
dekompilere Tjenestens kode, grov uagtsomhed, hensigt, bedrageri eller bedragerisk 
vildledning, og ethvert andet retligt ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses af 
nogen gældende lovgivning; og 

- ændre en eller alle aspekter af Tjenesterne (inklusiv deres fremtoning, indhold og 
funktionalitet), ved at udstede og installere opdateringer på enheder, hvor du har 
installeret Tjenesterne. 

 
7. Begrænsninger 
 
Du må ikke, med eller uden forudgående skriftlig samtykke, gøre eller forsøge at gøre (eller direkte 
eller indirekte bede, anspore, opfordre eller tillade enhver anden person til at gøre eller forsøge at 
gøre) noget af følgende: 
 

- kommerciel anvendelse: Du må ikke pålægge en anden person en direkte eller indirekte 
afgift af enhver art eller i forbindelse med enhver Adgang til Tjenesterne; 

- ændring: Du må ikke ændre et element i Tjenesterne på en hvilken som helst måde 
(inklusiv ved at ændre Indhold eller funktionalitet eller fremtoning, eller ved at fjerne 
anmærkninger såsom copyright anmærkninger); 

- reproduktion: Du må ikke reproducere, genpublicere eller på anden måde gøre 
Tjenesterne eller et Indhold forbundet med Tjenesterne tilgængelige (inklusiv Indhold som 
Tjenesterne er baseret på eller som gør ydelsen af Tjenesterne mulig) ved hjælp ethvert 
middel (inklusiv med eller gennem andre private eller offentligt tilgængelige medier såsom 
på drev, databaser, internet, i aviser, ugeblade, fjernsyn eller radio); 

- oversætte, manipulere, forbedre eller tilpasse: Du må ikke oversætte, dekompilere, 
foretage reverse-engineering af, udtrække kildekoder af, foretage forbedringer af, eller 
udføre afledte arbejder baseret på Tjenesterne eller et Indhold forbundet med Tjenesterne 
(inklusiv Indhold, som Tjenesterne er baseret på eller som gør ydelsen af Tjenesterne 
mulig); 

- kombinere eller ”mikse” eller smitte vores resultater: Du må ikke gøre brug af eller 
behandle oplysninger eller resultater produceret af eller gennem Tjenesterne på en måde, 
som kombinerer eller ”mikser” sådanne oplysninger eller resultater med andre 
informationskilder for at skabe eller vise et nyt sæt resultater, som er synlige for en 
slutbruger, der gør brug af sådanne oplysninger, hvor dette sæt oplysninger er 



præsenteret på en måde, som ikke tillader denne slutbruger at identificere på en nem og 
nøjagtig måde, hvilke af de synlige resultater er produceret af Tjenesterne; 

- vildledelse af andre: Du må ikke gøre noget (herunder ved at lave fremstillinger eller 
bruge et design eller en kode, som f.eks. framing af websitet), som reelt eller muligvis 
kunne vildlede eller narre en person til at tro, at et element af Tjenesterne leveres af en 
anden person end os eller en person med passende autorisation af os; 

- forbudte anvendelser: Adgang til Tjenesterne eller et Indhold forbundet med 
Tjenesterne (inklusiv Indhold, som Tjenesterne er baseret på eller som gør ydelsen af 
Tjenesterne mulig) med et middel eller til et formål: 

- uautoriserede formål: Andre formål end det, som Tjenesterne er beregnet til at blive 
brugt til; 

- uautoriseret adgang: Som involverer forstyrrelse eller hindring af Tjenesterne, eller 
Adgang til eller forsøg på at få Adgang til: (i) Tjenesterne på en anden måde end ved brug 
af de grænseflader, redskaber, miljøer og anvisninger, som vi har udleveret; eller (ii) 
ethvert element af Tjenesterne, som du ikke er autoriseret til at få Adgang til (herunder 
elementer vedrørende Tjenesternes funktionalitet og drift, eller som lagrer enhver slags 
oplysninger); 

- skadelig anvendelse: Som er i modstrid med vores interesser (inklusiv for at opmuntre 
Tjenesternes brugere til at anvende andre tjenester, som er lignende, i konkurrence med 
eller erstatter Tjenesterne); 

- illegal anvendelse: Som ville være ulovlig under enhver relevant lov; 
- krænkende anvendelse: Som krænker vores rettigheder eller enhver anden persons 

rettigheder; eller 
- farlig anvendelse: På en hvilken som helst måde (inklusiv på mobile enheder), som 

distraherer dig på en farlig måde, som f.eks. når du kører bil eller tunge maskiner eller når 
du har brug for at koncentrere dig om dine omgivelser (inklusiv når du har brug for at følge 
trafikken, dine arbejdsomgivelser eller sikkerhedslovene). 

 
8. Sikkerhed 

 
Din konto: Hvis du er en registreret abonnent af Tjenesterne, kan du modtage eller oprette en 
konto, som kan omfatte login-detaljer, adgangskoder og andre specifikke oplysninger til dig (en 
”Konto”). 

 
Sådan bruger du din Konto: Du må ikke: 

- afsløre adgangskoden til din Konto for andre (hvad enten det er forsætligt eller på grund 
af skødesløshed eller fordi du ikke tager fornuftige skridt for at beskytte hemmeligheden 
eller sikkerheden af din adgangskode); eller 

- lade andre bruge din Konto. 
 

Kontoens sikkerhed: Du er fuldstændig ansvarlig for alle aktiviteter, som sker på eller gennem 
din Konto (og for konsekvenserne af sådanne aktiviteter), selvom disse aktiviteter er udført af en 
anden person, og du accepterer, at du omgående skal underrette os skriftligt om enhver 
uautoriseret anvendelse af din Konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. 

 
Uautoriseret adgang: Du må ikke (hverken dig selv eller gennem en anden persons aktiviteter), 
direkte eller indirekte bruge, få adgang til eller forsøge at få adgang til en konto, der ikke er din. 

 
9. Databeskyttelse 

 



Det er meget vigtigt for os at beskytte de oplysninger, du deler. Her er nogle ting, du skal vide om 
de data, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til og med hvem vi deler dem 
med. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 
HVEM ER DEN DATAANSVARLIGE? 

 
Inden for tjenestens rammer fungerer Nissan Automotive Europe og Nissan Motor Co., Ltd. som 
dataansvarlig. 

  
HVORFOR INDSAMLER VI DINE DATA? 

Anvendelsen af dine personoplysninger hjælper os med at levere tjenester til dig og forbedre 
vores tjenester.  
 
Her er nogle måder, som dine data kan blive brugt på: 
 
 til at levere tjenester til dig 
 til at måle vores tjenesters effektivitet 
 til at forbedre vores produkter og tjenester 
 til at sende dig relevante oplysninger i forbindelse med køretøjer og tjenester 
 til at sende personliggjorte reklamer 
 til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser 

 
HVILKEN SLAGS DATA INDSAMLER VI? 

 
Det er mest sandsynligt, at det er dig, der har givet os de oplysninger, vi har. De kan omfatte: 
 
 Personoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), 
 Oplysninger om browsing, 
 Tekniske forbindelsesdata, såsom IMEI, mac-adresse, IP-adresse,  
 Oplysninger om køretøjet og diagnoseoplysninger for køretøjet, 
 Føreradfærd og oplysninger om kørselshistorik, 
 Oplysninger i forbindelse med brugen af tjenesten, 
 Geolokaliseringsdata kan blive behandlet inden for rammerne af tjenesterne. 

 
HVOR LÆNGE BEVARER VI DINE DATA? 

 
Vi gemmer de oplysninger, som du giver os, når du opretter og bruger kontoen til NissanConnect-
appen, indtil du sletter din konto, eller vi gør det. 
  
HVEM DELER VI DATA MED? 

 
Vi kan dele dine personoplysninger med vores partnere for at forbedre vores tjeneste. Vi 
kontrollerer, at de er lige så engageret, som vi er, i at beskytte dine data og oplysninger. 
 
Tjenesteudbydere 
 
Vi arbejder med forskellige leverandører for at levere tjenesterne til dig. Derfor kan vi dele dine 
personoplysninger med dem.  
Vi kontrollerer, at de er lige så engageret, som vi er, i at beskytte dine data og oplysninger. 
 

https://www.nissan.dk/kundeservice/kontact-os.html


 
 

Virksomhedens filialer  
 
Vi kan dele personoplysninger med andre Nissan-firmaer og overføre dem til tredjeparter i 
tilfælde af en sammenslutning eller en omorganisering. 

 
Overholdelse af lovgivning og sikkerhed 

 
Det kan være nødvendigt for os at afsløre dine personoplysninger til offentlige myndigheder på 
grund af anliggender i forbindelse med national sikkerhed, retshåndhævelse eller andre vigtige 
offentlige anliggender. Hvis loven tillader det, vil vi underrette dig om sådanne overførsler forud 
herfor.  

 
Vi kan også afsløre personoplysninger, hvis vi i god tro skønner, at denne afsløring er 
nødvendig for at beskytte vores rettigheder, løse juridiske konflikter, håndhæve vores vilkår og 
betingelser, undersøge bedrageri eller beskytte vores foretagender eller brugere. 

 
Overførsler uden for EØS 

 
Som følge af ovennævnte formål vil dine personoplysninger blive overført til og behandlet af 
Nissan International SA’s datterselskaber og deres serviceudbydere, som ikke kun befinder sig 
i, men også udenfor EU/EØS. Dette omfatter især (men er ikke begrænset til) behandling af 
personoplysninger af Nissan Motor Co., Ltd i Japan og virksomhedens tjenesteudbydere i 
Japan (som tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i i overensstemmelse med 
overensstemmelsesbeslutningen fra 23. januar 2019) og/eller andre lande udenfor EU/EØS.  
Databeskyttelseslovene i sådanne tredjelande har muligvis ikke det samme 
databeskyttelsesniveau som i den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde. Hvis en sådan overførsel finder sted, vil vi dog tage passende 
forholdsregler for at sikre, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med 
gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis personoplysningerne, som indsamles og 
behandles af os, dernæst skal behandles af tjenesteudbydere udenfor EU/EØS, vil disse 
tjenesteudbydere udelukkende behandle disse data i overensstemmelse med vores 
anvisninger og til formålene beskrevet ovenfor, og de er underlagt strenge 
databeskyttelsesforanstaltninger.  
Du kan få yderligere oplysninger om de eksisterende garantier ved at sende en forespørgsel til 
dpo@nissan-europe.com. 
 

 
Hvilke rettigheder har du?  

 
DU KAN TIL ENHVER TID FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER ELLER 
ANMODE OM FÅ DEM SLETTET ELLER ÆNDRET. DU KAN OGSÅ BEDE OM AT 
MODTAGE DINE PERSONOPLYSNINGER I ET STANDARD FORMAT. 

 
Du kan modsætte dig behandlingen af dine data eller anmode om at begrænse deres 
anvendelse. 
 
Hvis du vil sende en forespørgsel eller en klage, bedes du sende en e-mail 
til denmark@nissan-services.eu. Alternativt kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver. 

 

mailto:dpo@nissan-europe.com


Endelig, hvis du føler, at det er nødvendigt, har du ret til at indgive en klage til dit relevante 
Datatilsyn. 

 
10. Tredjepartstjenester og input 

 
Du forstår og accepterer, at visse elementer i Tjenesterne kan bruge, afspejle eller kommunikere 
indhold, tjenester og andre funktionaliteter (inklusiv tjenester i forbindelse med reservation og 
betaling), som ydes af tredjeparter, og dette begrænser vores evne til at kontrollere Tjenesternes 
kvalitet. 

 
I det omfang, som det er tilladt ved lov, godkender vi ikke eller er ansvarlige eller 
erstatningsansvarlige for (eller i forbindelse med adgangen til) indhold, tjenester og andre 
funktionaliteter, som leveres af tredjeparter, som vi eller du tilgår i forbindelse med din 
adgang til Tjenesterne eller vores levering af Tjenesterne. 

 
 
 

11. Erstatningsforpligtelse 
 

Erstatningsforpligtelse. Intet i denne Aftale skal begrænse eller udelukke vores erstatningsforpligtelse 
for (i) dødsfald eller personskader på grund af uagtsomhed eller hensigt; (ii) grov 
uagtsomhed, hensigt, bedrageri eller bedrageriske udtalelser; og (iii) enhver anden 
erstatningsforpligtelse, som ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lovgivning, 
herunder obligatorisk produktansvarslovgivning. Under forbehold af det ovenstående, er vi 
ikke ansvarlige over for dig for tab, skader, erstatningsforpligtelser, klager og udgi fter 
(inklusiv men ikke begrænset til juridiske omkostninger og forsvar eller forligsomkostninger) 
af enhver art, enten direkte, indirekte eller deraf følgende, som opstår på grund af eller kan 
henvises til ydelsen eller brugen af Tjenesterne, dog forårsaget, enten i aftale, tort (inklusiv 
uagtsomhed), vedtægt eller på anden måde. Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab eller 
skader (selv om de var forudsigelige), som opstår under eller i forbindelse med brugen af 
eller umuligheden for at bruge Tjenesterne, eller brugen af eller afhængigheden af 
Tjenesterne.  
 
Vi kan ikke drages til ansvar over for dig eller enhver anden person for tab på grund af en årsag, 
som vi ikke har kontrol over. Dette omfatter svigt af elektronisk eller mekanisk udstyr eller 
kommunikationslinjer (herunder telefon, kabler og internet), uautoriseret adgang, virusser, tyveri, 
operatørfejl, dårlige eller usædvanlige vejrforhold (herunder oversvømmelse, jordskælv eller 
naturkatastrofer), brand, krig, oprør, terrorhandling, optøjer, arbejdskonflikter eller andre 
arbejdsproblemer, ulykke, nødsituation eller regeringsindgreb. Vi kan ikke drages til ansvar over for 
dig eller enhver anden person for tab eller skader forårsaget af en virus, distribueret denial-of-
service angreb eller andre teknologisk skadelige materialer, som kunne inficere enheder, udstyr, 
programmer, data eller andet proprietært materiale på grund af din anvendelse af Tjenesterne, eller 
et websted eller apps forbundet med dem.  

 
12. Butiks-apps 

 
(Definitioner) For så vidt angår denne paragraf: 
 

- Enhed betyder enhver Android-enhed eller Apple-enhed,  
- En Android enhed er en enhed, som bruger et styresystem kendt som et ”Android”-

styresystem eller almindeligvis er forbundet med Google Inc eller produkter eller tjenester 



promoveret på eller gennem eller forbundet med www.google.com eller Google Play Butik 
(inklusiv på play.google.com) eller www.android.com; 

- En Apple enhed er en enhed, der er gjort tilgængelig af eller gennem, eller almindeligvis 
forbundet med Apple Inc eller produkter eller tjenester promoveret på eller gennem eller 
forbundet med www.apple.com eller ”iTunes” eller Apple ”App Store” (inklusiv 
påwww.itunes.apple.com); 

- (rettigheder) Hvis du bruger vores Tjenester eller en del af dem på (eller i, eller gennem 
eller i forbindelse med) en applikation eller ”app” eller tjeneste på en Enhed, vil alle vores 
rettigheder (og alle udelukkelser og begrænsninger, som vi har formuleret eller nyder gavn 
af) under disse Betingelser for Brug, blive tilføjet til (og på ingen måde begrænse) rettigheder 
og beskyttelser, som vi har (og udelukkelser og begrænsninger, herunder vedrørende vores 
forpligtelse over for dig, som vi nyder gavn af) i henhold til alle andre betingelser, som du 
har accepteret (herunder da du downloadede eller brugte den relevante app eller tjeneste), 
som bruges til at give rettigheder til (eller til at begrænse ansvarsforpligtelsen for) udviklere 
af apps og tjenester til anvendelse på eller i forbindelse med den relevante Enhed (herunder 
i henhold til ”Slutbrugerlicensaftale for licensbeskyttet app”, som vedrører Apple-enheder 

- (integrerede betingelser for Apple enheder) Hvis du bruger vores Tjeneste eller en del af 
den på, eller i eller i forbindelse med en applikation eller ”app” eller tjeneste på en Apple 
enhed, da er betingelser, fremstillinger, rettigheder og forpligtelser som udarbejdet, pålagt 
og garanteret i Apple Inc’s ”Anvisninger for minimale vilkår af Udviklerens licensaftale for 
slutbruger” (inklusiv som vist på www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/
minterms/) hermed integreret i nærværende Betingelser for brug, og parterne til disse 
Betingelser for brug samtykker i at disse erklæringer, rettigheder og forpligtelser er 
gældende, som om de udarbejdede anvisninger af Apple var blevet implementeret og 
afspejlet i disse Betingelser for brug. 

 
13. Opsigelse 
 
Varighed: Disse Betingelser for brug er gældende, indtil du opsiger dem. Du kan til enhver tid opsige 
Tjenesterne uden varsel. 

 
I tilfælde af opsigelse:  
 

- du skal omgående afinstallere Tjenesterne fra alle lokaliseringer og enheder, hvor du har 
installeret dem; 

- du er ikke længere autoriseret til at få Adgang til Tjenesterne (og du skal omgående holde 
op med det, bortset fra at afinstallere Tjenesterne som påkrævet i underparagraf (i) ovenfor); 
og 

- alle begrænsninger, som påbydes dig, alle licenser og tilladelser, som garanteres dig, alle 
garantier og skadeserstatninger, som gives af dig, og alle vores ansvarsfraskrivelser og 
ansvarsbegrænsninger (i alle tilfælde som anført i disse Betingelser for brug), vil fortsat være 
gældende efter opsigelsen. 

 
14. Generelt 
 
Gældende lov. I den udstrækning, hvor det er tilladt af loven og undtagen som udtrykkeligt anført 
andetsteds, er disse Betingelser for brug og enhver stridighed som opstår på grund af dem eller i 
forbindelse med dem underlagt lovgivningen i det land, hvor slutbrugen er bosat, uden hensyn til 
principper om lovkonflikter, og til enhver gældende takst, uanset hvor sagen anlægges. Du og vi 
kan aftale, at enhver stridighed, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne Aftale eller 
din brug af Tjenesterne, skal være underlagt det eksklusive retsområde af domstolene i det land, 
hvor slutbrugeren er bosat.  

http://www.android.com/
http://www.itunes.apple.com/


 
Vi kan overdrage disse Betingelser for brug. Vi kan overdrage disse Betingelser for brug helt 
eller delvist til hvem som helst, som vi selv vælger. Du må ikke overdrage disse Betingelser for brug 
eller dine forpligtelser til en anden person, uden Nissans forudgående samtykke.  
 
Dette er hele Aftalen. Denne Aftale (disse vilkår og betingelser og alle andre Nissan dokumenter 
indlemmet i dem) udgør hele aftalen mellem dig og os. Den erstatter enhver anden aftale eller 
erklæring, mundtlig eller skriftlig, mellem os, tidligere eller aktuel, og kan ikke blive ændret undtagen 
som anført i denne Aftale. Hvis en del af denne Aftale anses for at være ugyldig af en domstol eller 
voldgiftsmægler, vil resten af den stadig være gældende. Selv efter disse Vilkår og Betingelsers 
ophør, vil deres bestemmelser stadig være gældende for tvister, som opstår heraf eller i forbindelse 
hermed (med mindre aftalen er blevet erstattet af en ny aftale mellem os). Aftalen vil også være 
gældende for dine arvinger og efterfølgere samt vores efterfølgere. Intet afkald på en del af denne 
Aftale, eller intet brud på den i et særtilfælde, vil forpligte os til at give afkald i ethvert andet tilfælde 
eller i forbindelse med ethvert andet brud. UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER KAN VI 
BESLUTTE AT YDE DIG TJENESTER FRIVILLIGT, SELV OM DU IKKE ER BERETTIGET TIL 
DET. DETTE ER IKKE ET AFKALD OG VIL IKKE FORPLIGTE OS TIL AT GØRE DET IGEN. DU 
SAMTYKKER I, AT VI IKKE KAN DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGET, SOM ER FORÅRSAGET 
AF VORES YDELSE AF EN SÅDAN TJENESTE. 
 
15. For at kontakte os 
 
Hvis du har spørgsmål om Tjenesterne eller disse Betingelser, kan du kontakte din Nissan 
Kundeservice. 
 
Hvis du ikke samtykker i disse Betingelser, skal du omgående holde op med at bruge Tjenesterne . 

 
SLUT på vilkår og betingelser  


