NissanConnect-gebruiksvoorwaarden
1. Gebruiksvoorwaarden
De NissanConnect-service-app wordt u aangeboden door Nissan en diens externe
serviceproviders.
De bepalingen en voorwaarden in deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn de bepalingen en
voorwaarden van een overeenkomst tussen Nissan en de persoon die toegang heeft tot de
NissanConnect Services App (“Services”).
2. Verwijzingen naar “u” en “ons” in deze gebruiksvoorwaarden
Elke verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden naar:
-

“wij/we”, “ons”, “onze” of “van ons”: is een verwijzing naar Nissan; en
“u”, “uw” of “van u”: is een verwijzing naar de persoon die toegang heeft tot de
Services;
“Gebruiksvoorwaarden” is een verwijzing naar de bepalingen en voorwaarden (inclusief
kennisgevingen, beleid, uitsluitingen, beperkingen en disclaimers) die in dit document zijn
opgenomen, en ook zoals anderszins door ons op of via de Services aan u is meegedeeld.

3. Aanvaarding en wijziging van de Voorwaarden
U dient akkoord te gaan om Toegang te krijgen: Om toegang te krijgen tot de Services, dient u
te allen tijde akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en deze na te leven. Als u de
Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, heeft u geen toestemming om (en mag u niet) toegang (te)
krijgen tot de Services (inclusief enige inhoud of functionaliteit die is vervat in of anderszins aan de
Services is gekoppeld), anders dan om de installatie van de Services ongedaan te maken vanaf alle
locaties en apparaten waarop u ze hebt geïnstalleerd.
Aanvaarding door u: U bevestigt dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden:
-

-

wanneer u een computer, server, telefoon, tablet of ander apparaat waarvan u de
eigenaar bent, beheert of toegang heeft tot een installatie die een of meer onderdelen van
de Services bevat; en/of
elke keer dat u op enigerlei wijze toegang hebt tot de Services.

We kunnen wijzigen: We kunnen, op elk moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving
aan u, de Gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan van kracht zodra ze zijn
gepost of geüpload naar de Services of als onderdeel van de Services (of zoals anders op voorhand
schriftelijk aan u is medegedeeld). Aangezien u bent gebonden aan de Gebruiksvoorwaarden, moet
u (en u garandeert dat u dat zult doen) naar ze verwijzen en ervoor zorgen dat u ze in hun nieuwste
vorm aanvaardt voorafgaand aan elke gelegenheid waarop u toegang hebt tot een van de Services.

4. Het aan u toegestane gebruik van de Services
Op voorwaarde dat u zich te allen tijde aan de Gebruiksvoorwaarden houdt, heeft u toegang tot de
Services (en wij verlenen u hiertoe een herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, nietoverdraagbare licentie), op voorwaarde dat u deze licentie alleen gebruikt met als doel de Services
te gebruiken voor het beoogde gebruik en voor geen ander doel.
5. Rechten inclusief Intellectuele eigendomsrechten
Onze rechten: Wij bezitten of hebben licenties of autorisaties van derden met betrekking tot alle
intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de Services (inclusief met betrekking tot
alle Inhoud die is vervat in, gebruikt door, gegenereerd, geproduceerd en geleverd door de
Services). Dergelijke intellectuele eigendomsrechten worden beschermd door lokale en
internationale wetten (inclusief wetten met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken).
Uw rechten: Aan u zijn geen rechten toegewezen, gegeven of verleend (inclusief met betrekking
tot intellectuele eigendom), in of in verband met de Services (inclusief in of in verband met enige
inhoud of functionaliteit in of in verband met de Services) anders dan die rechten expliciet aan u
schriftelijk verleend in de Gebruiksvoorwaarden.
6. Onze controle over de Services
U stemt ermee in dat wij, op elk moment naar eigen goeddunken, na kennisgeving aan u en met
onmiddellijke ingang, voor het volgende kunnen kiezen:
-

-

gebruikerstoegang: uw mogelijkheid om op enigerlei wijze toegang te krijgen tot de
Services volledig te beperken of te beëindigen in geval van misbruik van de Service,
poging om de Service-code te decompileren, grove nalatigheid, opzet, fraude of
frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, en enige andere aansprakelijkheid die niet
kan worden uitgesloten of beperkt door een toepasselijke wet; en
een of alle aspecten van de Services (inclusief hun uitvoering, inhoud en functionaliteit),
door het uitgeven en installeren van updates op apparaten waarop u de Services hebt
geïnstalleerd.

7. Beperkingen
U mag niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, een van de volgende dingen doen
of pogen te doen (of direct of indirect vragen, beïnvloeden, uitnodigen of toestaan dat iemand anders
dat doet of probeert te doen):
-

-

-

commercieel gebruik: personen enige directe of indirecte vergoeding in welke vorm dan
ook in rekening brengen voor of in verband met de toegang tot de Services;
wijziging: onderdelen van de Services op enigerlei wijze wijzigen (inclusief door het
wijzigen van Inhoud of functionaliteit of uitvoering, of door het verwijderen van
vermeldingen zoals die van het auteursrecht);
reproductie: reproduceren, heruitgeven of anderszins beschikbaar stellen op welke
manier dan ook (inclusief door, op of via andere privaat of publiekelijk toegankelijke media
zoals op schijven, databases, internet, in kranten, tijdschriften, op televisie of radio) de
Services of Inhoud die verband houdt met de Services (inclusief de Inhoud waarop de
Services zijn gebaseerd of die de Services mogelijk maakt);
vertalen, manipuleren, verbeteren of aanpassen: vertalen, decompileren, reverseengineeren, de broncode extraheren, verbeteringen aanbrengen in, of afgeleide werken

-

-

-

-

-

-

maken op basis van, de Services of Inhoud die aan de Services is gekoppeld (inclusief
de Inhoud waarop de Services zijn gebaseerd of die voorzieningen leveren om de
Services mogelijk te maken);
onze resultaten combineren of een “mashup” ervan maken of ze contamineren: de
informatie of resultaten die door of via de Services worden geproduceerd, gebruiken of
verwerken op een zodanige wijze dat dergelijke informatie of resultaten worden
gecombineerd of vermengd (“mashup”) met andere informatiebronnen om een nieuwe
reeks resultaten zichtbaar te maken of weer te geven voor een eindgebruiker die van
dergelijke informatie gebruikmaakt, waarbij de enkele reeks resultaten zodanig wordt
gepresenteerd dat deze eindgebruiker niet met gemak en perfecte nauwkeurigheid kan
identificeren welke van de resultaten die voor hem zichtbaar waren, door de Services
werden geproduceerd;
anderen misleiden: alles doen (ook door een representatie te maken of ontwerpen en
codes te gebruiken, zoals website framing) dat een persoon daadwerkelijk of potentieel
kan misleiden of kan bedriegen om te geloven dat een onderdeel van de Services wordt
geleverd door iemand anders dan ons of een persoon die door ons naar behoren is
geautoriseerd;
verboden gebruik: Toegang tot de Services of Inhoud die aan de Services is gekoppeld
(inclusief Inhoud waarop de Services zijn gebaseerd of die de Services mogelijk maken)
op alle mogelijke manieren of voor enig doel:
ongeoorloofde doeleinden: anders dan voor de doeleinden waarvoor de Services zijn
bedoeld om te worden gebruikt;
ongeoorloofde toegang: heeft betrekking op het interfereren met of het hinderen van de
Services, of het (proberen) Toegang te verkrijgen tot: (i) de Services op andere manieren
gebruiken dan het gebruik van de interfaces, hulpmiddelen, omgevingen en instructies
die wij bieden; of (ii) een onderdeel van de Services waarvoor u geen Toegang is
toegestaan (inclusief componenten met betrekking tot de functionaliteit en werking van
de Services, of die informatie van welke aard dan ook bevatten);
schadelijk gebruik: dat in strijd is met onze belangen (inclusief het aanmoedigen van
gebruikers van de Services om andere services te gebruiken die vergelijkbaar zijn met, in
concurrentie zijn met of substituten zijn voor de Services);
illegaal gebruik: dat onwettig zou zijn volgens enige relevante wet;
inbreukmakend gebruik: dat onze rechten of de rechten van andere personen schendt;
of
onveilig gebruik: op welke manier dan ook (inclusief op mobiele apparaten) die onveilig
afleiden, zoals bij het besturen van voertuigen of zware machines of wanneer u zich moet
concentreren op uw omgeving (inclusief in verband met de naleving van verkeersregels,
werkplaatsvoorschriften of veiligheidswetten).

8. Beveiliging
Uw account: Als u een geregistreerde abonnee van de Services bent, kunt u een account
ontvangen of instellen die mogelijk inloggegevens, wachtwoorden en andere specifieke informatie
over u bevat (een “Account”).
Uw Account gebruiken: U mag niet:
- het wachtwoord van uw Account aan anderen bekendmaken (hetzij opzettelijk of door
onvoorzichtigheid of door geen redelijke maatregelen te nemen om de geheimhouding of
veiligheid van uw wachtwoord te beschermen); of
- anderen toestaan om uw Account te gebruiken.

Beveiliging van uw Account: u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die
plaatsvinden op of via uw account (en voor de gevolgen van dergelijke activiteiten) zelfs als deze
activiteiten werden uitgevoerd door een andere persoon en u stemt ermee in om ons onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere
inbreuk op de beveiliging.
Ongeoorloofde toegang: U mag niet (of uzelf, of via de activiteiten van andere personen) direct of
indirect gebruikmaken van, toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot een account dat
niet van u is.
9. Privacy
Het beschermen van de gegevens die u deelt, is uiterst belangrijk voor ons. Hier zijn een paar
dingen om te weten over wat we verzamelen, waarom we het verzamelen, hoe we het gebruiken
en met wie we het delen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om Contact met ons op te nemen.
WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?
In het kader van de Services handelen Nissan Automotive Europe en Nissan Motor Co., Ltd. als
verwerkingsverantwoordelijke.
WAAROM VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?
Door uw persoonsgegevens te gebruiken, kunnen wij u onze service bieden en deze
verbeteren.
Enkele manieren waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt:







u services aanbieden
het meten van de prestaties van onze services
verbeteren van onze producten en services
sturen van relevante informatie met betrekking tot onze voertuigen en services
gepersonaliseerde advertenties weergeven
uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken

WELKE SOORTEN GEGEVENS KUNNEN WIJ VERZAMELEN?
Alle gegevens waarover wij beschikken zijn meestal van u afkomstig. Ze kunnen omvatten:








Persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer),
Bladergegevens,
Technische gegevens zoals de IMEI, het mac-adres, het IP-adres,
Voertuiggegevens, diagnosegegevens over het voertuig,
Gedrag van de bestuurder, gegevens over de rijgeschiedenis,
Informatie over het gebruik van de service,
Geolocatiegegevens die kunnen worden verwerkt in het kader van de Services.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Wij bewaren de gegevens die u opgeeft bij het maken en gebruiken van het account voor de
NissanConnect-service-app tot u uw account verwijdert of totdat wij het verwijderen.
MET WIE DELEN WIJ DE GEGEVENS?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze partners om onze services te verbeteren. We
zien erop toe dat zij net zo betrokken zijn als wij om uw gegevens en informatie te beschermen.
Dienstverleners
We werken met veel verschillende leveranciers samen om de services aan te kunnen bieden.
Als gevolg kan het zijn dat uw persoonlijke gegevens met hen worden gedeeld.
We zien erop toe dat zij net zo betrokken zijn als wij om uw gegevens en informatie te
beschermen.

Dochterondernemingen
We kunnen persoonsgegevens delen met andere Nissan-bedrijven en deze overdragen aan
een derde partij in het geval van een fusie of reorganisatie.
Wettelijke naleving en veiligheid
Het kan voor ons noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken aan openbare
en overheidsinstanties om redenen van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken
van openbaar belang. Indien wettelijk toegestaan zullen wij u op voorhand op de hoogte stellen
van zulke overdracht.
We maken ook mogelijk persoonsgegevens kenbaar als we te goeder trouw vaststellen dat
openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, juridische geschillen op te
lossen, onze algemene voorwaarden te doen gelden, fraude te onderzoeken of onze
activiteiten of gebruikers te beschermen.
Overdrachten buiten de EER
Met het oog op de doeleinden die hierboven worden beschreven, worden uw persoonlijke
gegevens overgedragen naar en verwerkt door de dochterondernemingen van Nissan
International SA en diens serviceproviders, niet alleen binnen, maar ook buiten de EU/EER.
Dit omvat specifiek gezien (zonder enige beperking) het verwerken van persoonlijke gegevens
door Nissan Motor Co., Ltd in Japan en diens serviceproviders in Japan (die een voldoende
beveiligingsniveau bieden volgens het adequaatheidsbesluit van 23 januari 2019) en/of andere
landen buiten de EU/EER.
De wetten van voor gegevensbescherming in dergelijke andere landen bieden mogelijk niet
hetzelfde beschermingsniveau als die in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte.
Wanneer er sprake is van overdracht, nemen we echter wel voldoende voorzorgsmaatregelen
om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met
de bepalingen in de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is. Als persoonlijke
gegevens door ons zijn verzameld en verwerkt en vervolgens door serviceproviders buiten de

EU/EER worden verwerkt, verwerken zij die gegevens in overeenstemming met onze
instructies en voor de doelen die hierboven worden beschreven. Er worden hierbij strenge
beveiligingsmaatregelen genomen.
U kunt meer informatie verkrijgen over de geboden garanties door uw verzoek te sturen naar
dpo@nissan-europe.com.

Wat zijn uw rechten?
U KUNT OP ELK MOMENT TOEGANG KRIJGEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS OF
VERZOEKEN ZE TE VEWIJDEREN OF TE WIJZIGEN. OOK KUNT U VRAGEN UW
PERSOONSGEGEVENS TE ONTVANGEN IN EEN STANDAARD FORMAAT.
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens of verzoeken om het gebruik
ervan te beperken.
Als u een verzoek of klacht wilt indienen, stuurt u een e-mail naar netherlands@nissanservices.eu. U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming.
Ten slotte, als u het nodig acht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw relevante
gegevensbeschermingsautoriteit.
10. Services en invoer door derden
U begrijpt en aanvaardt dat bepaalde elementen van de Services inhoud, diensten en andere
functionaliteit (inclusief het plaatsen van reserveringen en het verwerken van betalingen) geleverd
door derden kunnen gebruiken, weerspiegelen of overbrengen, en dat dit ons vermogen beperkt
om de kwaliteit van de Services te controleren.
Voor zover toegestaan door de wet, onderschrijven wij niet, noch zijn wij op enigerlei wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk voor (of in verband met de toegang tot) enige inhoud,
diensten en andere functionaliteiten geleverd door derden die wij of u toegang verschaffen
in verband met uw toegang tot de Services of onze diensten.

11. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid. Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor
(i) overlijden of persoonlijk letsel resulterend uit onze nalatigheid of opzet; (ii) ernstige nalatigheid,
opzet, fraude en frauduleuze, onjuiste uitspraken; en (iii) andere aansprakelijkheden die niet kunnen
worden uitgesloten of beperkt op basis van de van toepassing zijnde wetgeving, inclusief alle
verplichte productaansprakelijkheidswetgeving. Met betrekking tot het voorgaande zijn wij niet
verantwoordelijk voor enig(e) verlies, schade, aansprakelijkheden, claims en uitgaven (inclusief,
maar niet beperkt tot, juridische kosten en kosten voor verweer of schikking), of dit nu direct, indirect
of als gevolg is, voortkomend uit of verband houdend met het aanbieden of gebruiken van de
Services, door welke oorzaak ook, of er nu sprake is van een contract, onrechtmatige daad (inclusief
nalatigheid), statuten of iets anders. We zijn tegenover u niet verantwoordelijk voor enig(e) verlies
of schade (zelfs als deze is te voorzien) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de
NissanConnect-services (of het onvermogen deze te gebruiken) of het gebruik van of vertrouwen
op de Services.

We zijn niet aansprakelijk voor de verliezen van u of anderen die het gevolg zijn van oorzaken waar
we geen controle over hebben. Dit omvat ook het kapot gaan van elektronische of mechanische
apparatuur of vormen van communicatie (inclusief telefoon, kabel en internet), ongeautoriseerde
toegang, virussen, diefstal, fouten van de operator, ernstig of uitzonderlijk weer (inclusief
overstromingen, aardbevingen of andere gevallen van overmacht), brand, oorlog, opstand,
terroristische aanslagen, rellen, arbeidsgeschillen, andere arbeidsproblemen, ongelukken,
noodgevallen of overheidsacties. We zijn niet aansprakelijk voor u of anderen als er sprake is van
verlies of schade veroorzaakt door een virus, DDOS-aanval of andere technologisch schadelijke
materialen die ervoor kunnen zorgen dat apparaten, apparatuur, programma’s, gegevens of andere
eigen materialen geïnfecteerd raken als dit het gevolg is van uw gebruik van de Services, onze
websites of apps die eraan zijn gekoppeld.
12. Winkel-applicaties
(Definities) Voor de toepassing van deze clausule:
-

-

-

-

Apparaat betekent enige en alle apparaten van Android en Apple;
Een Android-apparaat is een apparaat dat een besturingssysteem beheert dat bekend
staat als een “Android”-besturingssysteem of dat gewoonlijk wordt geassocieerd met Google
Inc. of de producten of services die worden gepromoot op of via of in verband met
www.google.com of de Google Play Store (inclusief op play.google.com) of
www.android.com;
Een Apple-apparaat is een apparaat beschikbaar gesteld door of via, of gewoonlijk
geassocieerd met, Apple Inc. of de producten of diensten gepromoot op of via of in verband
met www.apple.com of “iTunes” of de Apple “App Store” (inclusief op
www.itunes.apple.com);
(rechten) Als u een van onze Services gebruikt op (of in, of via, of in verband met) een
applicatie of “app” of service op een Apparaat, dan zijn alle rechten die wij hebben (en alle
uitsluitingen en beperkingen die we maken of waarvan wij gebruikmaken) onder deze
Gebruiksvoorwaarden aanvullend op (en op geen enkele manier beperkend) de rechten en
beschermingen die we hebben (en uitsluitingen en beperkingen, inclusief met betrekking tot
onze aansprakelijkheid jegens u, waarvan wij gebruikmaken) onder alle andere
voorwaarden die u hebt aanvaard (inclusief indien u de relevante toepassing of service hebt
gedownload of gebruikt) die dienen om rechten te verlenen aan (of om de aansprakelijkheid
te beperken van) ontwikkelaars van applicaties en services voor gebruik op of in verband
met het relevante apparaat (inclusief onder de “Gebruikslicentie van de applicatie onder de
licentieovereenkomst voor eindgebruikers” die betrekking heeft op Apple-apparaten).
(opgenomen voorwaarden voor Apple-apparaten) Als u onze Services gebruikt op, of in,
of via, of in verband met, een applicatie of “app” of service op een Apple-apparaat, dan zijn
de voorwaarden, representaties, rechten en verplichtingen zoals uiteengezet, opgelegd en
verleend in de “Instructies voor minimale voorwaarden in de licentieovereenkomst voor
ontwikkelaars en eindgebruikers” van Apple Inc. (inclusief zoals te vinden op
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) hierbij opgenomen
in deze gebruiksvoorwaarden; en de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden zijn het erover
eens dat deze verklaringen, rechten en verplichtingen van toepassing zijn alsof de instructies
die door Apple zijn omschreven, correct zijn geïmplementeerd en worden weerspiegeld in
deze gebruiksvoorwaarden.

13. Beëindiging
Duur: De Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u worden beëindigd. U kunt de
Services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.
Bij beëindiging:
-

-

moet u de Services onmiddellijk verwijderen van alle locaties en apparaten waarop u ze hebt
geïnstalleerd;
bent u niet langer toegestaan om toegang te krijgen tot de Services (en moet u onmiddellijk
stoppen om dit te doen, anders dan uitsluitend om de Services te verwijderen zoals vereist
door sub-clausule (i) hierboven); en
zullen alle beperkingen die aan u zijn opgelegd, alle licenties en toestemmingen die door u
zijn verleend, alle garanties en vrijwaringen die door u zijn gegeven, en al onze disclaimers
en aansprakelijkheidsbeperkingen (in alle gevallen zoals uiteengezet in de
Gebruiksvoorwaarden), voortbestaan na de beëindiging.

14. Algemeen
Van toepassing zijnde wetgeving. Voor zover is toegestaan door de wetgeving en behalve zoals
expliciet anders wordt vermeld, vallen deze Voorwaarden en alle geschillen voortvloeiend uit of in
verband met de Voorwaarden onder de wetgeving van het land van de woonplaats van de
eindgebruiker, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende
wetten en waarbij de van toepassing zijnde tarieven gelden, waar deze ook zijn opgegeven. U en
wij gaan ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze
Voorwaarden of uw gebruik van de Services onder de exclusieve jurisdictie valt van de rechtbanken
van het land van de woonplaats van de eindgebruiker.
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden opleggen. We kunnen deze Voorwaarden volledig of
deels opleggen aan iedereen waarvan wij vinden dat dit nodig is. U mag deze gebruiksvoorwaarden
of uw verplichtingen niet opleggen aan anderen zonder daar vooraf toestemming voor te verkrijgen
van Nissan.
Dit is de volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst (deze algemene voorwaarden en andere
Nissan-documenten die erin zijn verwerkt) is de volledige overeenkomst tussen u en ons. Door deze
Overeenkomst zullen alle andere overeenkomsten en representaties tussen ons, mondeling en
schriftelijk, vervallen, zowel die uit het verleden als de huidige, en mag niet worden gewijzigd,
behalve zoals in deze Overeenkomst wordt beschreven. Als enig deel van deze Overeenkomst
ongeldig wordt geacht door een rechtbank of arbiter, blijft de rest van kracht. Zelfs wanneer deze
Gebruiksvoorwaarden niet meer van toepassing zijn, blijven de bepalingen leidend in geschillen met
betrekking tot de voorwaarden (tenzij deze door een nieuwe overeenkomst zijn vervangen). De
voorwaarden zijn ook bindend voor uw erfgenamen en opvolgers en onze opvolgers. Geen enkele
vrijwaring van enig deel van deze Overeenkomst of schending ervan zal van ons vereisten dat we
in andere gevallen of bij andere schendingen ook vrijwaring bieden. IN SOMMIGE GEVALLEN
KUNNEN WIJ BESLISSEN OM U VRIJWILLING SERVICE AAN TE BIEDEN, ZELFS ALS U DAAR
ANDERS NIET VOOR IN AANMERKING ZOU KOMEN. DIT GELDT NIET ALS VRIJWARING EN
VERPLICHT ONS NIET OM DIT VAKER TE DOEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET
VERANTWOORDELIJK MOGEN WORDEN GEHOUDEN VOOR SITUATIES DIE RESULTEREN
UIT HET FEIT DAT WIJ DERGELIJKE SERVICES AANBIEDEN.

15. Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over de Services of deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met uw Nissan
Klantenservice.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u per direct stoppen met het gebruik van de
Services.
EINDE van de algemene voorwaarden

