
NissanConnect-käyttöehdot 

1. Käyttöehdot 

Nissan ja sen ulkopuoliset palveluntarjoajat tarjoavat NissanConnect-palvelusovelluksen 

käyttöösi. 

Näissä ”Käyttöehdoissa” esitetyt Ehdot koskevat sopimusta Nissan-yhtiön ja NissanConnect-

palvelusovellusta (”Palvelut”) käyttävän henkilön välillä. 

2. Viittaukset ”sinä” ja ”me” näissä käyttöehdoissa 
 
Näissä käyttöehdoissa käytettävät viittaustermit: 
 

- ”me”, ”meidät”, ”meidän” tai ”meillä”: viittaavat Nissan-yhtiöön ja 
- ”sinä”, ”sinun” tai ”sinua”: viittaavat palveluja käyttäviin henkilöihin. 
- ”Käyttöehdot” viittaavat tämän asiakirjan sisältämiin ehtoihin (mukaan lukien 

ilmoitukset, sopimukset, menettelytavat, poissulkemiset, rajoitukset ja 
vastuuvapautukset) ja muihin Palveluiden kautta ilmoitettuihin määräyksiin. 

 
3. Ehtojen hyväksyminen ja täydentäminen 

 
Pääsy edellyttää, että hyväksyt seuraavat ehdot: Jos haluat päästä Palveluihin, sinun on 
hyväksyttävä Käyttöehdot ja noudatettava niitä aina.  Jos et hyväksy Käyttöehtoja, sinulla ei ole 
lupaa päästä mihinkään Palveluun (etkä saa käyttää niitä, tämä koskee myös kaikkea sisältöä ja 
toimintoja, jotka kuuluvat tai liittyvät Palveluihin muuten jollain tavalla) vaan sinun on poistettava 
Palvelujen asennus kaikista paikoista ja kaikilta laitteilta, joihin olet asentanut ne. 

 
Hyväksymisesi: Vahvistat hyväksyväsi käyttöehdot: 

 
- Jos käyttämälläsi, omistamallasi tai hallinnassasi olevalla tietokoneella, puhelimella, 

taulutietokoneella tai muulla laitteella on asennettuna yksi tai useampia palvelujen osia; 
ja/tai 

- aina, kun käytät Palveluita jollain tavalla.    
 

Voimme tehdä täydennyksiä: Varaamme oikeuden tehdä Käyttöehtoihin täydennyksiä omasta 
päätöksestämme koska tahansa ilmoittamatta asiasta käyttäjälle.  Täydennetyt ehdot astuvat 
voimaan heti, kun ne julkistetaan tai ladataan Palveluiden osana (tai toimitetaan sinulle jollain muulla 
tavalla kirjallisesti etukäteen).  Jos Käyttöehdot sitovat sinua, sinun pitää tutustua niihin (ja 
vakuuttaa meille, että todella teet niin) ja varmistaa, että hyväksyt ne uusimmassa muodossa joka 
kerta ennen siirtymistä johonkin Palvelujen osaan.   

 
4. Palvelujen sallittu käyttösi 
 
Edellyttäen, että noudatat näitä käyttöehtoja aina, voimme myöntää pääsyn Palveluihin (ja taata 
sinulle peruttavissa olevan, ei-poissulkevan käyttöoikeuden, jota ei voi siirtää tai antaa 
alikäyttöoikeutena muille) edellyttäen, että pääsyoikeutta käytetään vain ja ainoastaan Palveluiden 
käyttämiseen niille suunniteltuun tarkoitukseen. 

 



5. Immateriaaliomaisuutta koskevat oikeudet 
 

Oikeutemme: Omistamme tai hallussamme on käyttöoikeudet tai kolmansien osapuolten antamat 
luvat kaikkeen Palveluiden sisältämään tai niihin liittyvään immateriaaliomaisuuteen (mukaan lukien 
koko Sisältö, jota Palvelut käyttävät tai jonka ne tuottavat, luovat tai tarjoavat).  Tällaiset 
immateriaaliomistusoikeudet ovat kansainvälisten lakien suojaamia (mukaan lukien lait, jotka 
koskevat tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä). 

 
Oikeutesi: Sinulle ei luovuteta, anneta tai taata mitään oikeuksia (mukaan lukien 
immateriaaliomaisuuteen liittyvät oikeudet) Palveluihin tai niihin liittyviin seikkoihin (mukaan lukien 
Palvelujen sisältö tai toiminnot tai niihin liittyvät toiminnot tai sisältö) paitsi näissä Käyttöehdoissa 
myönnetyt oikeudet. 

 
6. Palvelujen hallintamme 
 
Hyväksyt sen, että me voimme koska tahansa omasta päätöksestämme ilmoittamatta sinulla 
muuttaa välittömästi: 

 
- käyttäjän pääsyä: voimme rajoittaa pääsyäsi Palveluihin tai katkaista sen kokonaan, jos 

käytät Palveluita väärin, yrität purkaa Palveluiden koodia, syyllistyt vakavaan 
laiminlyöntiin, yrität petollista toimintaa tai syyllistyt johonkin muuhun väärinkäyttöön, jota 
ei voi estää tai rajoittaa paikallisella lailla; 

- joitain tai kaikkia Palvelujen aspekteja (mukaan lukien ulkonäkö, sisältö ja toiminnot) 
julkaisemalla tai asentamalla päivityksiä laitteille, joille olet asentanut Palvelut. 

 
7. Rajoituksia 
 
Ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa et saa missään tapauksessa tehdä mitään 
seuraavista asioista (tai suoraan tai epäsuoraan pyytää, kehottaa tai sallia kenenkään muun tehdä 
tai yrittää tehdä niin): 
 

- kaupallinen käyttö: jonkin maksun periminen suoraan tai epäsuoraan missä tahansa 
muodossa Palveluihin pääsystä tai jollain tavalla niihin liittyvästä seikasta; 

- muutosten teko: jonkin Palvelun komponentin muuttaminen millä tavalla tahansa 
(mukaan lukien Sisällön, toiminnon tai ulkonäön muuttaminen tai ilmoitusten, kuten 
tekijänoikeusilmoituksen, poistaminen); 

- kopioiminen: Palveluiden tai niihin liittyvän Sisällön (mukaan lukien Sisältö, jolle Palvelut 
perustuvat tai jotka tekevät Palveluiden tarjoamisen mahdolliseksi) kopioiminen, 
uudelleen julkaiseminen tai tarjoaminen jollain muulla tavalla (mukaan lukien julkisesti tai 
yksityisesti käytettävissä olevilla medioilla, kuten levyasemilla, tietokannoilla, Internetissä, 
sanoma- tai aikakauslehdissä, televisiossa tai radiossa); 

- kääntäminen, käsittely tai sovitus: kääntäminen, purkaminen, käänteismallintaminen, 
lähdekoodin erottaminen, parannukset tai johdannaistöiden teko Palveluiden tai 
Palveluihin liittyvän sisällön pohjalta (mukaan luettuna Sisältö, jolle Palvelut perustuvat tai 
jotka tekevät Palveluiden tarjoamisen mahdolliseksi); 

- Tulostemme yhdistäminen tai ’mashup’ tai kontaminaatio: Palvelujen tuottamien tai 
niiden kautta tuotettujen tietojen tai tulosten käyttö tai käsittely sellaisella tavalla, että 
nämä tiedot tai tulokset yhdistetään tai sekoitetaan (’mashup’) muihin tietolähteisiin sillä 
tarkoituksella, että luodaan yksi uusi tulosryhmä, joka on loppukäyttäjän nähtävissä ja 
käytettävissä, mutta tämä loppukäyttäjä ei pysty tunnistamaan helposti ja luotettavasti, 
mitkä tiedot ovat Palveluiden tuottamia; 



- muiden harhaan johtaminen: sellainen toiminta (mukaan lukien suunnittelun, koodin tai 
esim. verkkosivujen kehysten käyttö tai esittäminen), joka johtaa tai voi johtaa harhaan 
henkilöitä, jotka alkavat kuvitella, että jonkin Palveluiden komponentin tarjoaakin joku 
sellainen henkilö, jolla ei ole meidän asianmukaisesti antamaamme lupaa; 

- kielletty käyttö: Pääsy Palveluihin tai Palveluihin liittyvään Sisältöön (mukaan luettuna 
Sisältö, jolle Palvelut perustuvat tai jotka tekevät Palveluiden tarjoamisen mahdolliseksi) 
millä keinolla tai mihin tarkoitukseen tahansa: 

- luvaton tarkoitus: muut tarkoitukset kuin mihin Palvelut on tarkoitettu käytettäväksi; 
- luvaton pääsy: tämä koskee Palveluiden haittaamista tai häirintää tai tunkeutumista tai 

sen yrittämistä: (i) Palveluihin muilla keinoilla kuin tarjoamiemme käyttöliittymien, 
välineiden, ympäristöjen kautta ja ohjeiden avulla, tai (ii) sellaisiin Palveluiden osiin, joihin 
sinulla ei ole Pääsylupaa (mukaan lukien komponentit, jotka liittyvät Palveluiden 
toimivuuteen tai toimintaan tai joissa säilytetään erityyppisiä tietoja); 

- vahingollinen käyttö: kyseessä on etujemme vastainen käyttö (mukaan lukien 
Palveluiden käyttäjien taivuttelu käyttämään muita palveluita, jotka ovat samankaltaisia 
kuin Palvelumme, kilpailevat niiden kanssa tai ovat niitä korvaavia); 

- lainvastainen käyttö: kaikki käyttö, joka on lainvastaista jonkin relevantin lain 
perusteella; 

- oikeuksia rikkova käyttö: käyttö, joka loukkaa meidän tai jonkun muun henkilön 
oikeuksia; 

- vaarallinen käyttö: käyttö millä tavalla tahansa (mukaan lukien mobiililaitteet), joka vie 
huomion muualle vaarallisesti, kun käytät esimerkiksi ajoneuvoja tai raskaita koneita tai 
kun sinulta vaaditaan keskittymistä ympäristöön (mm. liikennesääntöjen noudattaminen 
käyttö, työpaikka tai turvallisuusmääräykset). 

 
8. Turvallisuus 

 
Oma tilisi: Jos olet Palveluiden rekisteröity käyttötilaaja, voit saada tai luoda tilin, jossa voi olla 
kirjautumistietoja, salasanoja tai muita sinuun liittyviä tietoja (”Tili”). 

 
Tilisi käyttäminen: Et saa: 

- paljastaa tilisi salasanaa muille (joko tarkoituksellisesti, huolimattomuuttasi tai siksi, että 
et noudata järkeviä varotoimia suojataksesi salasanaasi); 

- antaa muiden käyttää tiliäsi. 
 

Tilisi turvallisuus:  Olet täysin yksin vastuussa toiminnasta, joka tapahtuu Tililläsi tai sen 
välityksellä (sekä toiminnan seurauksista), vaikka niitä ohjaakin joku muu, olet suostunut 
ilmoittamaan välittömästi kirjallisesti, jos Tiliäsi käytetään luvattomasti tai siihen liittyy jonkin 
muunlainen tietomurto. 

 
Luvaton käyttö: Et saa (itse tai jonkun toisen henkilön toiminnan välityksellä) suoraan tai 
epäsuoraan käyttää, mennä tai yrittää päästä jonkin muun kuin oman itsesi tilille. 

 
9. Tietosuoja 

 
Antamiesi tietojen suojaaminen on meille hyvin tärkeää. Tässä on joitain seikkoja, joita tulee tietää 
siitä, millaisia tietoja me keräämme, miksi keräämme ja käytämme niitä ja kenen kanssa jaamme 
niitä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin. 
 
 
KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ? 

https://www.nissan.fi/asiakaspalvelu/ota-yhteytta.html


 
Palveluiden puitteissa Nissan Automotive Europe ja Nissan Motor Co., Ltd., toimivat 
rekisterinpitäjinä. 

  
MIKSI KERÄÄMME TIETOJASI? 

Henkilötietojesi avulla voimme tarjota sinulla palveluitamme ja parantaa niitä.  
 
Tässä on joitain tietojesi käyttötapoja: 
 
 palvelun tarjoaminen 
 palveluittemme tehokkuuden mittaaminen 
 tuotteittemme ja palveluittemme parantaminen 
 ajoneuvoihin ja palveluihin liittyvien relevantteja tietojen lähettäminen 
 yksilöllisen mainonnan lähettäminen 
 asiakastyytyväisyystutkimusten tekeminen 

 
MILLAISIA TIETOJA ME KERÄÄMME? 

 
Kaikki käytössämme olevat tiedot ovat todennäköisesti sinun antamiasi. Niihin voi kuulua: 
 
 Henkilökohtaiset tiedot (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero), 
 Selaustiedot, 
 Tekniset yhteystiedot, kuten IMEI, mac-osoite, IP-osoite,  
 Auton tiedot ja auton diagnoositiedot, 
 Kuljettajan toiminta, ajohistoriatiedot, 
 Palvelun käyttöön liittyvät tiedot, 
 Satelliittipaikannustietoja voidaan käsitellä palvelujen puitteissa. 

 
MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄMME TIETOJASI? 

 
Säilytämme NissanConnect Services App -tilin avaamisen ja käytön aikana antamiasi tietoja 
siihen asti, kun päätät poistaa tilisi tai me teemme niin. 
  
KENEN KANSSA JAAMME TIETOJA? 

 
Voimme jakaa henkilötietojasi kumppaneittemme kanssa parantaaksemme palveluamme. 
Varmistamme, että he suojelevat henkilötietojasi yhtä hyvin kuin me. 
 
Palveluntarjoajat 
 
Työskentelemme eri palveluntarjoajien kanssa tarjotaksemme palveluita. Tästä syystä voimme jakaa 
henkilötietojasi heidän kanssaan.  

Varmistamme, että he suojelevat henkilötietojasi yhtä hyvin kuin me. 
 
 

 
 
 
 
Konsernin tytäryhtiöt  
 



Voimme jakaa henkilötietojasi muiden Nissan-konsernin yhtiöiden kanssa ja siirtää niitä 
kolmannelle osapuolelle yritysostojen tai uudelleenjärjestelyjen tapahtuessa.   

 
Lainmukaisuus ja turvallisuus 

 
Voimme joutua paljastamaan henkilötietojasi julkisille tai valtion viranomaisille kansallisen 
turvallisuuden, lainvalvonnan tai muiden tärkeiden yleisten syiden vuoksi. Ilmoitamme sinulle 
tällaisista siirroista etukäteen lain sallimissa puitteissa.  

 
Voimme paljastaa henkilötietojasi, jos vilpittömästi uskomme sen olevan tarpeen 
oikeuksiemme suojelemiseksi, lakiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi, ehtojen 
noudattamisen varmistamiseksi, petosten tutkimiseksi tai operaatioittemme tai käyttäjien 
suojelemiseksi. 

 
Tietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle 

 
Yllä mainittujen käyttötarkoitusten vuoksi henkilötietosi siirretään Nissan International SA -
yhtiön ja sen Palveluntarjoajien käsiteltäväksi myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tähän kuuluu 
erityisesti (rajoituksetta) Nissan Motor Co., Ltd -yhtiön ja yhtiön Palveluntarjoajien harjoittama 
henkilötietojen käsittely Japanissa (mikä takaa riittävän suojaustason asiaa säädöksen 
mukaan, joka on säädetty 23. tammikuuta 2019) ja/tai muissa maissa EU/EEA-alueen 
ulkopuolella.  
Tällaisissa kolmansissa maissa voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö ei ehkä takaa samaa 
suojaustasoa kuin EU- tai ETA-alueella. Kuitenkin tällaisten siirtojen tapahtuessa ryhdymme 
tarvittaviin toimiin varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan tietosuojaa 
koskevan lainsäädännön määrittämien standardien mukaisesti. Jos meidän keräämämme ja 
käsittelemämme henkilötiedot annetaan EU/ETA-alueen ulkopuolisen palveluntarjoajan 
käsiteltäväksi, nämä saavat käsitellä tietoja vain ohjeittemme mukaan yllä kuvatuissa 
tarkoituksissa tiukkojen tietosuojamenettelytapojen puitteissa.  
Lisätietoja takuutoimista voit saada lähettämällä meille pyynnön osoitteeseen dpo@nissan-
europe.com. 

 
 

Mitä oikeuksia sinulla on?  
 

VOIT PÄÄSTÄ KATSOMAAN HENKILÖTIETOJASI TAI PYYTÄÄ NIIDEN POISTAMISTA TAI 
MUUTTAMISTA KOSKA TAHANSA. VOIT PYYTÄÄ, ETTÄ HENKILÖTIETOSI LÄHETETÄÄN 
SINULLA STANDARDIMUODOSSA. 

 
Voit kieltää tietojesi käsittelyn tai vaatia sen rajoittamista. 
 
Jos haluat esittää pyynnön tai valituksen, käytä sähköpostiosoitetta finland@nissan-
services.eu.  Voit ottaa myös yhteyttä Tietosuojavastaavaamme. 
 
Ja lopuksi jos tunnet sen olevan tarpeen, sinulla on oikeus tehdä valitus tapauksesi kannalta 
relevantille tietosuojaviranomaiselle. 
 
 
 

 
10. Kolmannen osapuolen palvelut ja panos 

 

mailto:dpo@nissan-europe.com


Ymmärrät, että Palveluiden jotkin elementit voivat käyttää hyväkseen, heijastaa tai välittää sisältöä, 
palveluita tai muita toimintoja (mukaan lukien kirjanpito ja maksukäsittelypalvelut), joita kolmannet 
osapuolet toimittavat, ja tämä rajoittaa mahdollisuuksiamme kontrolloida Palvelujen laatua. 

 
Lain sallimissa rajoissa me emme allekirjoita tai ole millään lailla vastuussa kolmansien 
osapuolten sisällöstä, palveluista tai muista toiminnoista (tai niihin pääsemisestä), joihin me 
tai sinä voimme päästä Palveluiden kautta tai tarjotessamme palveluitamme. 

 
 
 

11. Vastuu 
 

Vastuu. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita tai sulje pois vastuutamme (i) kuolemasta tai 
henkilövahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistämme tai tarkoituksellisesta toiminnastamme, (ii) 
karkeasta laiminlyönnistä, tarkoituksellisesta toiminnasta, petoksesta tai petollisesta 
harhautuksesta ja (iii) kaikesta muusta vastuusta, jota sovellettava lainsäädäntö ei salli sulkea pois 
tai rajoittaa, mukaan lukien kaikki pakolliset tuotevastuulait. Edellä esitetyn perusteella emme ole 
vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista, vastuista, vaatimuksista tai kuluista (mukaan lukien 
niihin kuitenkaan rajoittumatta lainkäyttö- tai puolustuskulut tai sovittelukulut), olivat ne sitten suoria, 
epäsuoria tai välillisiä, ja jotka aiheutuvat Palveluiden tarjoamisesta tai käytöstä tai liittyvät niihin 
aiheutumistavasta riippumatta, joko sopimuksesta, rikkomuksesta (laiminlyönti mukaan lukien), 
säädöksestä tai muusta syystä. Emme ole sinulle vastuussa menetyksistä tai vahingoista (vaikka 
ne olisivat ennakoitavissa), jotka aiheutuvat tai liittyvät Palveluiden käyttöön, käytön 
keskeytymiseen tai Palveluiden käyttöön tai niihin tukeutumiseen. 
 
Emme ole vastuussa sinulla tai kenellekään muille mahdollisista menetyksistä, jotka aiheutuvat 
kontrollimme ulkopuolella olevista syistä. Tähän sisältyvät elektroniset tai mekaaniset laitteet tai 
viestintälinjat (mukaan lukien puhelin, kaapeli tai Internet), luvaton pääsy, haittaohjelmat, varkaudet, 
operaattorin virheet, ankarat tai poikkeukselliset sääilmiöt (mukaan tulvat, maanjäristykset tai muut 
luonnonvoimat), tulipalot, sodat, kansannousut, terroriteot, mellakat, työriidat tai muut työvoimaan 
liittyvät ongelmat, onnettomuudet, hätätilat tai valtioiden toimet. Emme ole vastuussa sinulle tai 
kenellekään muulle menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat haittaohjelmista, 
palvelunestohyökkäyksistä tai muusta teknisesti haitallisesta materiaalista, joka voi saastuttaa 
kojeet, laitteet, ohjelmat, tiedot tai muut omistuksessa olevan materiaalin ja jotka liittyvät Palveluiden 
käyttöön tai johonkin niihin linkitettyyn verkkosivustoon tai sovellukseen. 

 
12. Tallennussovellukset 

 
(Määritelmät) Tämän lausekkeen tarkoitusta varten: 
 

- Laite tarkoittaa kaikkia Android-laitteita, Apple-laitteita-laitteita. 
- Android-laitteet toimivat ”Android”-nimellä tunnetulla käyttöjärjestelmällä tai ne yhdistetään 

yleensä Google Inc -yhtiöön tai tuotteisiin tai palveluihin, joita markkinoidaan 
www.google.com- tai Google Play Store (mukaan lukien play.google.com) -sivuilla tai 
www.android.com-sivuilla tai niiden välityksellä. 

- Apple-laitteet ovat laitteita, joita Apple Inc -yhtiö tarjoaa suoraan tai välillisesti tai jotka 
yhdistetään yhtiöön yleensä jollain tavalla, tai tuotteita tai palveluita, joita tarjotaan 
www.apple.com- ”iTunes”- tai Apple ”App Store”-sivustoilla (mukaan lukien 
www.itunes.apple.com-sivut) tai jotka liittyvät niihin. 

-  (oikeudet) Jos käytät jotain Palvelujamme sovelluksella (tai sen välityksellä tai yhteydessä 
sen kanssa) tai sovellusta tai palvelua Laitteella, kaikki oikeutemme (ja kaikki rajoitukset ja 
poissulkemiset, joita me teemme tai joista me nautimme) näiden Käyttöehtojen mukaisesti 

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


täydentävät (eivätkä missään tapauksessa rajoita) oikeuksiamme ja suojaustamme (sekä 
nauttimiamme rajoituksia ja poissulkemisia, myös suhteessa vastuuseemme sinua kohtaan) 
kaikilla hyväksymilläsi ehdoilla (myös silloin, kun lataat tai käytät relevanttia sovellusta tai 
palvelua), jotka suovat oikeuksia (tai rajoittavat vastuuta) kehittäjille, joiden sovelluksia tai 
palveluita käytetään relevantilla Laitteella tai sen välityksellä (myös ”Käyttöoikeudella 
varustetun sovelluksen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus”, joka koskee Apple-laitteita 

- (Apple-laitteiden liitetyt ehdot) Jos käytät jotain Palveluamme sovelluksella tai sen 
välityksellä tai yhdessä sen kanssa sovellusta tai palvelua Apple-laitteella, tällöin Apple Inc 
-yhtiön ”Ohjeet kehittäjän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen minimiehdoille” 
(löydettävissä sivustolla www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/appstore/dev/minterms/) liitetään täten mukaan näihin Käyttöehtoihin, ja 
näiden Käyttöehtojen osapuolet sopivat, että kyseisiä oikeuksia ja velvollisuuksia 
sovelletaan samalla tavalla kuin, jos Applen esittämät ohjeet olisi liitetty varsinaisesti osaksi 
näitä Käyttöoikeuksia. 

 
13. Käyttöehtojen päättyminen 
 
Kesto: Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes sanot ne irti. Voit keskeyttää palvelut koska 
tahansa ilman erillistä ilmoitusta. 

 
Jos käyttöehdot irtisanotaan:  
 

- Sinun tulee välittömästi poistaa Palveluiden asennus kaikista kohteista ja kaikilta laitteilta, 
joille olet asentanut ne. 

- Sinulla ei ole enää pääsyoikeutta palveluihin (ja sinun on lopettava käyttö muuten kuin vain 
poistamalla Palvelujen asennuksen yllä olevan alakohdan (i) mukaisesti). 

- Kaikki sinuun kohdistetut rajoitukset, sinulle annetut käyttöoikeudet ja luvat, kaikki antamasi 
takuut ja korvaukset ja kaikki vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitukset 
(Käyttöehdoissa esitetyllä tavalla) pysyvät voimassa. 

 
14. Yleistä 
 
Sovellettava lainsäädäntö. Lain sallimissa rajoissa ja ellei muuta nimenomaan sovita, näitä Ehtoja 
ja niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan loppukäyttäjän asuinmaan lakeja 
riippumatta pain periaatteiden ristiriidasta ja soveltaen voimassa olevia hintoja, missä tahansa 
tapaus on kirjattu. Sinä ja me hyväksymme sen, että Sopimuksesta tai Palveluiden käytöstä 
aiheutuvat tai niihin liittyvät riita-asiat käsitellään vain loppukäyttäjän asuinmaan tuomioistuimissa. 

 
Voimme siirtää nämä Käyttöehdot. Voimme siirtää nämä Käyttöehdot kokonaan tai osittain 
kenelle vain haluamme. Et saa siirtää näitä Käyttöehtoja tai velvollisuuksiasi kenellekään muulle 
ilman Nissanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
 
Tämä on Täydellinen Sopimus. Tämä Sopimus (nämä ehdot ja kaikki niihin liitetyt Nissan-
asiakirjat) muodostaa täydellisen sopimuksen välillämme. Se kumoaa kaikki muut aiemmat tai 
nykyiset, suulliset tai kirjalliset sopimukset ja esitykset välillämme eikä sitä voi täydentää muuten 
kuin tässä Sopimuksessa esitetyllä tavalla. Jos jokin tuomioistuin tai välimies katsoo jonkin tämän 
sopimuksen osan olevan epäpätevä, sopimuksen muut osat pysyvät voimassa. Vaikka nämä 
Käyttöehdot eivät olisi enää voimassa, niiden määräykset koskevat edelleen niistä aiheutuvia tai 
niihin liittyviä riitoja (ellei sopimusta välillämme ole korvattu uudella sopimuksella). Se sitoo myös 
perillisiäsi tai toimintasi jatkajia tai meidän toimintamme jatkajia. Jos jotain tämän Sopimuksen osan 
soveltamisesta luovutaan tai sitä rikotaan jossain yhteydessä, se ei edellytä, että toimimme samoin 
jossain toisessa yhteydessä. JOISSAIN TAPAUKSISSA VOIMME PÄÄTTÄÄ TARJOTA SINULLE 



JONKIN PALVELUN, VAIKKA SINULLA EI OLISI SIIHEN MUUTEN OIKEUTTA. TÄMÄ EI OLE 
TARKOITA, ETTÄ LUOPUISIMME OIKEUKSISTAMME TAI OLISIMME VELVOLLISIA 
TOIMIMAAN NÄIN UUDESTAAN. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ ME EMME OLE VASTUUSSA 
MISTÄÄN TÄLLAISEN PALVELUN TARJOAMISEN SEURAUKSISTA. 
 
15. Ota meihin yhteyttä 
 
Jos sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, voit ottaa yhteyttä Nissan Asiakaspalveluun. 
 
Jos et hyväksy näitä Ehtoja, sinun on lopetettava Palvelujen käyttö heti. 

 
Ehtojen LOPPU  

 
 


