
„NissanConnect“ naudojimo sąlygos 

1. Naudojimo sąlygos 

„NissanConnect Services“ programą jums teikia „Nissan“ ir jos trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. 

Šiose naudojimo sąlygose išdėstytos nuostatos ir sąlygos yra „Nissan“ ir asmens, kuris 

naudojasi „NissanConnect“ paslaugų programėle (toliau – paslaugos), sudarytos sutarties 

nuostatos ir sąlygos. 

2. Ką šiose naudojimo sąlygose reiškia „jūs“ ir „mes“ 
 
Šiose naudojimo sąlygose bet kokia forma vartojant: 
 

- „mes“ omenyje turima „Nissan“; 
- „jūs“ omenyje turima paslaugomis besinaudojantį asmenį; 
- „Naudojimo sąlygos“ reiškia nuostatas ir sąlygas (įskaitant pranešimus, politiką, išimtis, 

apribojimus ir atsakomybės atsisakymo pareiškimus), išdėstytas šiame dokumente, ir bet 
kokias kitas nuostatas ir sąlygas, apie kurias jums gali būti pranešta jums naudojantis 
paslaugomis. 

 
3. Sutikimas su sąlygomis ir jų pataisos 

 
Privalomas sutikimas norint naudotis paslaugomis: Jeigu norite naudotis paslaugomis, 
privalote sutikti su naudojimo sąlygomis ir visada jų laikytis.  Jeigu su naudojimosi sąlygomis 
nesutinkate, mes jums neduodame sutikimo (ir jūs negalite) naudotis jokiomis paslaugomis 
(įskaitant bet kokį paslaugose teikiamą arba kaip nors kitaip su jomis susijusį turinį ar funkciją), 
nebent reikėtų paslaugas išdiegti iš visų vietovių ir įrenginių, kuriuose jas buvote įdiegę. 

 
Jūsų sutikimas: Jūs patvirtinate, kad sutinkate su naudojimo sąlygomis: 

 
- jeigu jums priklausančiame arba jūsų naudojamame kompiuteryje, serveryje, telefone, 

planšetiniame kompiuteryje arba kitokiame įrenginyje yra įdiegtas vienas arba keli 
paslaugų komponentai; ir (arba) 

- kiekvieną kartą, kai kokiu nors būdu naudojatės prieiga prie paslaugų. 
 

Mūsų pakeitimai: Mes galime bet kuriuo metu savo nuožiūra ir jums apie tai nepranešę pakeisti 
naudojimo sąlygas. Pakeistos sąlygos įsigalios tada, kai bus paskelbtos paslaugose, į jas įkeltos 
arba atsisiųstos kaip jų dalis (arba jums apie jas bus iš anksto kokiu nors kitu būdu pranešta 
raštu). Kadangi privalote laikytis naudojimo sąlygų, turite (ir pasižadate) jomis vadovautis ir būtinai 
sutikti su naujausia jų versija kiekvieną kartą naudodamiesi prieiga prie paslaugų. 

 
4. Leistinas paslaugų naudojimas 
 
Galite (mes jums suteikiame atšaukiamą, neišimtinę, nesublicencijuojamą ir neperleidžiamą 
licenciją) naudotis prieiga prie paslaugų, jeigu visada laikysitės šių naudojimo sąlygų ir jeigu prieiga 
naudositės tik tam, kad galėtumėte naudotis paslaugomis pagal jų paskirtį, o ne kokiais nors kitais 
tikslais. 

 



5. Teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises 
 

Mūsų teisės: Mums priklauso visos trečiųjų šalių licencijos ar leidimai, kaip nors susiję su visomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis į paslaugas (įskaitant visą paslaugose naudojamą, generuojamą, 
gaminamą ir teikiamą turinį). Tokias intelektinės nuosavybės teises saugo vietos ir tarptautiniai 
įstatymai (įskaitant įstatymus, susijusius su autoriaus teise ir prekių ženklais). 

 
Jūsų teisės: Jums nesuteikiamos ir neperleidžiamos jokios kaip nors su paslaugomis (įskaitant visą 
paslaugose naudojamą arba kaip nors kitaip su jomis susijusį turinį ir funkcijas) susijusios teisės 
(įskaitant intelektinės nuosavybės teises), išskyrus teises, kurios jums aiškiai raštu suteikiamos 
pagal naudojimo sąlygas. 

 
6. Paslaugų kontroliavimas 
 
Jūs sutinkate, kad mes galime bet kuriuo metu savo nuožiūra, jums apie tai pranešę, iš karto 
įsigaliojant, pakeisti: 

 
- naudotojo prieigą: apriboti arba visiškai iš jūsų atimti galimybę kaip nors naudotis prieiga 

prie paslaugų, jeigu paslaugomis būtų piktnaudžiaujama, būtų mėginama iškompiliuoti 
paslaugų kodą, nusikalstamo aplaidumo, netinkamų ketinimų, apgaulės arba melagingo 
tvirtinimo atveju ir bet kokios kitos atsakomybės atveju, kai jos neatmeta ir neriboja 
taikoma teisė; 

- bet kurį arba visus paslaugų aspektus (įskaitant jų išvaizdą, turinį ir veikimą), išleisdami ir 
diegdami naujinius įrenginiuose, kuriuose esate įdiegę paslaugas. 

 
7. Apribojimai 
 
Neturėdami mūsų išankstinio rašytinio sutikimo negalite ir neturite bandyti (arba tiesiogiai ir 
netiesiogiai kitų asmenų prašyti, nurodyti, siūlyti ar leisti) daryti toliau nurodytus dalykus: 
 

- komercinis naudojimas: bet kokia forma imti iš kitų asmenų tiesioginius arba 
netiesioginius mokesčius, susijusius su bet kokia prieiga prie paslaugų; 

- keitimas: kokiu nors būdu keisti bet kokius paslaugų komponentus (įskaitant turinio, 
veikimo ar išvaizdos pakeitimus arba pranešimų, tokių kaip pranešimas dėl autoriaus 
teisių, pašalinimą); 

- atgaminimas: atgaminti, pakartotinai skelbti arba kitomis priemonėmis (įskaitant kitas 
privačiai arba viešai prieinamas laikmenas, tokias kaip diskai, duomenų bazės, internetas, 
laikraščiai, žurnalai, televizija arba radijas) teikti prieigą prie paslaugų arba bet kokio su 
paslaugomis susijusio turinio (įskaitant turinį, kuriuo paslaugos yra pagrįstos arba dėl 
kurio tampa įmanoma paslaugas teikti); 

- vertimas, manipuliavimas, tobulinimas arba pritaikymas: versti, iškompiliuoti, taikyti 
atvirkštinę inžineriją, kaip nors tobulinti arba kurti išvestinius kūrinius, paremtus 
paslaugomis arba bet kokiu su paslaugomis susijusiu turiniu (įskaitant turinį, kuriuo 
paslaugos yra pagrįstos arba dėl kurio tampa įmanoma paslaugas teikti); 

- mūsų gautų rezultatų sujungimas, sumaišimas arba išdarkymas: naudoti arba 
tvarkyti informaciją arba rezultatus, gautus naudojantis paslaugomis, tokiu būdu, kai tokia 
informacija arba rezultatai sujungiami arba sumaišomi su kitais informacijos šaltiniais, 
siekiant sukurti arba atvaizduoti visiškai naujus rezultatus, kurie matomi galutiniam 
naudotojui, kuris naudojasi tokia informacija, ir kai tokie nauji rezultatai pateikiami tokiu 
būdu, kad naudotojui būtų sunku pasakyti, kuriuos iš jo matomų rezultatų pateikė 
paslaugos; 



- kitų asmenų klaidinimas: imtis apgaulingų arba klaidinančių veiksmų (įskaitant 
pareiškimus arba dizaino ar kodo, tokio kaip interneto svetainės išdėstymas, naudojimą), 
dėl kurių koks nors asmuo galėtų pamanyti, kad jam prieinami paslaugų komponentai 
buvo pateikti mūsų arba tinkamai mūsų įgalioto asmens; 

- draudžiamas naudojimas: prieiga prie paslaugų ar bet kokio su paslaugomis siejamo 
turinio (įskaitant turinį, kuriuo paslaugos yra pagrįstos arba dėl kurio tampa įmanoma 
paslaugas teikti) toliau nurodytais būdais arba tikslais: 

- neleistini tikslai: bet kokie tikslai, kurie neatitinka numatytosios paslaugų paskirties; 
- neleistina prieiga: prieiga, susijusi su paslaugų trikdymu arba trukdymu jomis naudotis 

arba prieiga ar bandymu gauti prieigą: (i) prie paslaugų kitais būdais, o ne mūsų pateikta 
sąsaja, priemonėmis, aplinka ir instrukcijomis; arba (ii) prie kitų paslaugų komponentų, 
kuriais naudotis neturite leidimo (įskaitant komponentus, susijusius su paslaugų veikimu 
ir naudojimu arba bet kokia vidine informacija); 

- kenksmingas naudojimas: naudojimas, prieštaraujantis mūsų interesams (įskaitant 
paslaugų naudotojų skatinimą naudotis kitomis paslaugomis, kurios panašios į mūsų 
paslaugas, su jomis konkuruoja arba yra jų pakaitalas); 

- neteisėtas naudojimas: naudojimas, kuris būtų neteisėtas pagal bet kokius taikomus 
įstatymus; 

- teises pažeidžiantis naudojimas: naudojimas, kuris pažeidžia mūsų arba bet kokio kito 
asmens teises; arba 

- nesaugus naudojimas: bet koks naudojimas (įskaitant per mobiliuosius įrenginius), dėl 
kurio jūs nusižengiate saugumui, pavyzdžiui, vairuodami automobilį, dirbdami su 
sunkiaisiais mechanizmais arba kai reikia sutelkti dėmesį į aplinką (įskaitant aplinkybes, 
kai reikia laikytis eismo, darbo arba saugos taisyklių). 

 
8. Saugumas 

 
Jūsų paskyra: Jeigu esate registruotas paslaugų abonentas, jums gali būti suteikta paskyra arba 
teisė ją susikurti, įskaitant prisijungimo informaciją, slaptažodžius ir kitą su jumis susijusią 
informaciją (toliau – paskyra). 

 
Jūsų paskyros naudojimas: Negalite: 

- atskleisti savo paskyros slaptažodžio kitiems asmenims (tiek specialiai, tiek per 
neatsargumą arba dėl to, kad nesiėmėte reikiamų veiksmų slaptažodžio slaptumui ir 
saugumui užtikrinti); arba 

- leisti kitiems asmenims naudotis jūsų paskyra. 
 

Paskyros saugumas: Tik jūs atsakote už jūsų paskyroje arba ja naudojantis atliktus veiksmus 
(arba jų padarinius), net jeigu tuos veiksmus atliko kitas asmuo, ir sutinkate iš karto mums raštu 
pranešti apie neleistiną jūsų paskyros naudojimą arba bet kokį kitą saugumo pažeidimą. 

 
Neleistina prieiga: Negalite (nei patys, nei per kitų asmenų veiksmus) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
naudotis arba bandyti naudotis prieiga prie jums nepriklausančių paskyrų. 

 
9. Privatumas 

 
Mums labai svarbu apsaugoti iš jūsų gautą informaciją. Reikia žinoti keletą dalykų apie tai, kokią 
informaciją renkame, kodėl renkame, kaip ją naudojame ir kam bendriname. Jeigu turite klausimų, 
nedvejodami susisiekite su mumis. 
 
KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS? 

https://www.nissan.lt/klientu-aptarnavimas/susisiekite-su-mumis.html


 
Teikdamos paslaugas, „Nissan Automotive Europe“ ir „Nissan Motor Co., Ltd.“ veikia kaip duomenų 
valdytojos. 

  
KODĖL RENKAME JŪSŲ DUOMENIS? 

Naudodamiesi jūsų asmenine informacija mes galime jums teikti savo paslaugas ir jas tobulinti.  
 
Jūsų informacija gali būti naudojama šiais tikslais: 
 
 teikti jums paslaugas; 
 vertinti savo paslaugų kokybę; 
 gerinti savo produktus ir paslaugas; 
 siųsti jums aktualią informaciją apie mūsų automobilius ir paslaugas; 
 siųsti suasmenintus skelbimus; 
 vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas. 

 
KOKIUS DUOMENIS RENKAME? 

 
Dauguma mūsų turimos informacijos yra pateikta jūsų pačių. Ji gali būti tokia: 
 
 Asmens informacija (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris), 
 Duomenų naršymas, 
 Techniniai ryšio duomenys, tokie kaip IMEI, Mac adresas, IP adresas,  
 Transporto priemonės informacijos duomenys, transporto priemonės diagnostikos 

duomenys, 
 Vairuotojo elgesys, vairavimo istorijos duomenys, 
 Informacija apie naudojimąsi paslauga; 
 Teikiant paslaugas gali būti tvarkomi geolokacijos duomenys. 

 
KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ INFORMACIJĄ? 

 
Mes saugosime informaciją, jūsų pateiktą kuriant ir naudojantis „NissanConnect Services“ 
programos paskyra, kol ją ištrinsite jūs arba mes. 
  
KAM ATSKLEIDŽIAME DUOMENIS? 

 
Galime jūsų asmeninę informaciją atskleisti savo partneriams, kad patobulintumėme savo 
paslaugas. Stengiamės užtikrinti, kad jie, kaip ir mes, įsipareigotų saugoti jūsų duomenis ir 
informaciją. 
 
Paslaugų teikėjai 
 
Tam, kad galėtume jums teikti „NissanConnect“ paslaugas, mes bendradarbiaujame su įvairiomis įmonėmis. Todėl 
mes galime dalytis jūsų asmenine informacija su jais.  

Stengiamės užtikrinti, kad jie, kaip ir mes, įsipareigotų saugoti jūsų duomenis ir informaciją. 
 
 

 
Susijusios įmonės  
 



Galime atskleisti asmeninę informaciją kitoms „Nissan“ įmonėms ir perduoti ją trečiosioms 
šalims įmonių susijungimo arba reorganizavimo atveju.   

 
Įstatymų laikymasis ir saugumas 

 
Mums gali tekti atskleisti jūsų asmens duomenis viešosioms ir vyriausybinėms įstaigoms 
nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais su viešuoju interesu susijusiais tikslais. Jeigu tai 
neprieštaraus įstatymams, apie tokį perdavimą jus informuosime iš anksto.  

 
Asmeninę informaciją galime atskleisti ir tuo atveju, jeigu sąžiningais būdais nustatysime, kad 
tai būtina siekiant apsaugoti savo teises, išspręsti teisinį konfliktą, vykdyti mūsų nuostatas ir 
sąlygas, tirti sukčiavimo atvejus arba apsaugoti savo verslą arba naudotojus. 

 
Perdavimas už EEE ribų 

 
Siekiant išvardytų tikslų, jūsų asmens duomenys bus perduoti ir tvarkomi „Nissan International 
SA“ susijusių įmonių ir jų paslaugų teikėjų ne tik ES ar EEE, bet ir už jų ribų. Toks duomenų 
tvarkymas apima konkrečiai (be apsiribojimų) tvarkymą, atliekamą „Nissan Motor Co., Ltd“ ir 
jos paslaugų teikėjų Japonijoje (kur siūloma atitinkamo lygio apsauga pagal 2019 m. sausio 23 
d. adekvatumo sprendimą) ir (arba) kitose šalyse už ES ir EEE ribų.  
Bet kokių tokių trečiųjų šalių asmens duomenų įstatymai gali nesuteikti tokio paties lygmens 
duomenų apsaugos, koks yra Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje. Vis dėlto 
jeigu toks perdavimas įvyktų, imsimės tinkamų priemonių, kad pasirūpintume, jog asmens 
duomenys būtų tvarkomi pagal su duomenų apsauga susijusiuose taikomuose teisės aktuose 
nustatytus standartus. Jeigu mūsų renkamus ir tvarkomus asmens duomenis tvarkys paslaugų 
teikėjai už ES ir EEE ribų, tai jie darys tik pagal mūsų nurodymus bei pirmiau aprašytus tikslus 
ir taikydami griežtas duomenų apsaugos priemones.  
Daugiau informacijos apie mūsų taikomas priemones galite gauti parašę el. paštu siųsti 
dpo@nissan-europe.com. 
 

 
Kokias turite teises?  

 
GALITE BET KURIUO METU GAUTI PRIEIGĄ PRIE SAVO ASMENS DUOMENŲ ARBA 
PAREIKALAUTI JUOS IŠTRINTI. TAIP PAT GALITE REIKALAUTI, KAD JŪSŲ ASMENS 
DUOMENYS BŪTŲ JUMS PATEIKTI STANDARTINIU FORMATU. 

 
Galite paprieštarauti jūsų duomenų tvarkymui arba jį apriboti. 
 
Norėdami pateikti prašymą arba nusiskundimą, rašykite el. paštu lithuania@nissan-
services.eu. Arba galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną. 

 
Taip pat jeigu manysite, kad tai būtina, turite teisę pateikti nusiskundimą atitinkamai duomenų 
apsaugos tarnybai. 

 
10. Trečiųjų šalių paslaugos ir indėlis 

 
Suprantate ir sutinkate, kad tam tikri mūsų paslaugų elementai gali atspindėti arba perteikti trečiųjų 
šalių teikiamą turinį, paslaugas ir kitas funkcijas (įskaitant užsakymo ir mokėjimų apdorojimo 
paslaugas), todėl mūsų galimybės kontroliuoti paslaugų kokybę yra ribotos. 

 

mailto:dpo@nissan-europe.com


Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, nepritariame ir niekaip neatsakome už jokį trečiųjų šalių 
teikiamą turinį, paslaugas ir kitas funkcijas (arba jų prieigą), kurios jums tampa prieinamos 
naudojantis prieiga prie paslaugų arba mums paslaugas teikiant. 

 
 
 

11. Atsakomybė 
 

Atsakomybė. Jokios šios sutarties nuostatos neriboja ar nepanaikina mūsų atsakomybės už (i) mirtį 
ar kūno sužalojimą dėl mūsų aplaidumo ar ketinimų; (ii) didelį aplaidumą, sąmoningą klaidinimą, 
sukčiavimą ar apgaulingą klaidinimą ir (iii) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima panaikinti 
ar riboti pagal taikomą teisę, įskaitant įstatymus, nustatančius privalomą atsakomybę už produktus. 
Remdamiesi šiuo išdėstytu principu neatsakome už jokius nuostolius, žalą, prievoles, pretenzijas ir 
išlaidas (įskaitant, be kita ko, teisines išlaidas, gynybos ar susitarimo išlaidas), nesvarbu, ar jie yra 
tiesioginiai, netiesioginiai ar šalutiniai, atsiranda dėl paslaugų teikimo ar naudojimo ar siejasi su jais, 
padaryti pažeidus sutartį, dėl delikto (įskaitant aplaidumą), įstatymo pažeidimo ar kitaip. Jums 
neatsakysime dėl jokių nuostolių ar žalos (net jeigu juos buvo galima numatyti), atsiradusios dėl 
naudojimosi ar negalėjimo naudotis paslaugomis ar dėl pasitikėjimo jomis ir su tuo susijusių.  
 
Neatsakysime jums ar kam nors kitam dėl jokių nuostolių, atsirandančių dėl priežasties, kurios 
kontroliuoti mes negalime. Tai apima elektroninės ar mechaninės įrangos ar komunikacijos linijų 
(įskaitant telefono, kabelių ir interneto) sutrikimus, nesankcionuotą prieigą, virusus, vagystę, 
operatorių klaidas, nepalankias ar neįprastas oro sąlygas (įskaitant potvynius, žemės drebėjimus ar 
kitas nenumatytas aplinkybes), gaisrus, karus, sukilimus, teroristinius aktus, riaušes, darbo ginčus 
ar kitas su darbu susijusias problemas, nelaimingus atsitikimus, avarijas ar valdžios veiksmus. 
Nebūsime atsakingi jums ar kam nors kitam už dėl bet kokio jūsų naudojimosi paslaugomis ar 
kokiomis nors su šiomis paslaugomis susijusiomis svetainėmis ar programėlėmis atsiradusius 
nuostolius ar žalą, padarytą viruso, platinamą paslaugų teikimą trikdančią ar kitokią technologijai 
žalingą medžiagą, kuri gali užkrėsti prietaisus, įrangą, programas, duomenis ar nuosavybės teisių 
saugomus duomenis.  

 
12. Parduotuvės programėlės 

 
(Sąvokos) Šiame skirsnyje: 
 

- Įrenginys – bet koks „Android“ įrenginys, „Apple“ įrenginys;  
- „Android“ įrenginys – tai įrenginys, kuriame veikia operacinė sistema, vadinama „Android“ 

operacine sistema, arba paprastai siejamas su įmone „Google Inc.“ arba su produktais ar 
paslaugomis, reklamuojamais www.google.com arba „Google Play Store“ (įskaitant 
play.google.com) arba www.android.com arba su tuo susijusiais; 

- „Apple“ įrenginys – tai įrenginys, kurį platina arba kuris paprastai siejamas su įmone „Apple 
Inc.“ arba produktais ar paslaugomis, platinamais www.apple.com, „iTunes“ arba „Apple“ 
„App Store“ (įskaitant www.itunes.apple.com) arba su tuo susijusiais; 

- (Teisės) – Jeigu naudojatės kuriomis nors iš mūsų paslaugų per programėlę (arba kuriuo 
nors kitu su ja susijusiu būdu) arba per paslaugą įrenginyje, visos pagal šias naudojimo 
sąlygas mums priklausančios teisės (ir visos išimtys bei apribojimai, kuriuos esame nustatę 
arba kurie mums yra naudingi) papildo (niekaip neribodamos) visas mūsų turimas teises ir 
apsaugas (taip pat išimtis ir apribojimus, įskaitant ir tuos, kurie yra susiję su mūsų 
atsakomybe jums ir kurie mums yra naudingi), kurios mums priklauso pagal sąlygas, su 
kuriomis jūs esate sutikę (įskaitant atvejus, kai atsisiunčiate arba naudojate atitinkamas 
programėles ar paslaugas) ir kurių paskirtis – užtikrinti programėlių ir paslaugų kūrėjų teises 
(arba apriboti atsakomybę), kiek tai susiję su tokių programėlių ar paslaugų naudojimu 

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


atitinkamame įrenginyje arba kaip nors kitaip su tuo susiję (įskaitant su „Apple“ įrenginiais 
susijusią licencijuotos programėlės galutinio naudotojo licencinę sutartį). 

- („Apple“ įrenginiams taikomos jungtinės sąlygos) – Jeigu naudojatės kuriomis nors iš 
mūsų paslaugų per programėlę (arba kuriuo nors kitu su ja susijusiu būdu) arba per paslaugą 
„Apple“ įrenginyje, tuomet sąlygos, pareiškimai, teisės ir įsipareigojimai, išdėstyti, taikomi ir 
suteikiami pagal „Apple Inc.“ minimalias kūrėjo galutinio naudotojo licencinės sutarties 
sąlygas (įskaitant išdėstytąsias www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/appstore/dev/minterms/), įtraukiami į šias naudojimo sąlygas, o šių 
naudojimo sąlygų šalys susitaria, kad tie pareiškimai, teisės ir įsipareigojimai taikomi taip, 
lyg „Apple“ išdėstytos sąlygos būtų deramu būdu įtrauktos ir išdėstytos šiose naudojimo 
sąlygose. 

 
13. Naudojimosi nutraukimas 
 
Trukmė: Naudojimo sąlygos galios tol, kol naudositės paslaugomis. Paslaugomis naudotis galite 
nustoti bet kada, apie tai nepranešę. 

 
Jeigu nutraukiamas naudojimas:  
 

- turite iš karto išdiegti paslaugas iš visų vietovių ir įrenginių, kuriuose jos buvo įdiegtos; 
- prieiga prie paslaugų daugiau naudotis negalite (ir turite iš karto nustoti ja naudotis), nebent 

reikėtų išdiegti paslaugas, kaip tai numatyta ankstesniame i) punkte; ir 
- visi jums taikomi apribojimai, visos jūsų suteiktos licencijos ir leidimai, visos jūsų suteiktos 

garantijos ir užtikrinimai ir visi jūsų atsakomybės atsisakymo ir atsakomybės apribojimo 
pareiškimai (visais naudojimo sąlygose numatytais atvejais) lieka galioti ir po naudojimosi 
nutraukimo. 

 
14. Bendroji informacija 
 
Taikoma teisė. Kiek tai leidžia įstatymai ir jei aiškiai nenurodyta kitaip, šios sąlygos ir bet kokie dėl 
jų kilę ar su jomis susiję ginčai bus sprendžiami vadovaujantis šalies, kurioje nuolatos gyvena 
galutinis naudotojas, įstatymais, nepaisant galimo teisės principų konflikto, ir tarifais, taikomais ten, 
kur nagrinėjama byla. Jūs ir mes sutariame, kad bet kokių dėl šios sutarties ar jūsų naudojimosi 
paslaugomis kilusių ar su jais susijusių ginčų sprendimas priklausys išimtinei šalies, kurioje nuolatos 
gyvena galutinis naudotojas, teismų jurisdikcijai.  

 
Šias naudojimo sąlygas galime perleisti. Visas šias sąlygas arba jų dalį galime perleisti bet kam, 
kam nusprendžiame. Jūs šių naudojimosi sąlygų ar savo įsipareigojimų be išankstinio „Nissan“ 
sutikimo perleisti negalite niekam.  
 
Tai yra vientisa sutartis. Ši sutartis (šios nuostatos ir sąlygos bei bet kokie kiti „Nissan“ į jas įtraukti 
dokumentai) sudaro vientisą jūsų ir mūsų sutartį. Ji pakeičia visus kitus buvusius ar esamus mūsų 
ir jūsų žodinius ar rašytinius susitarimus ar užtikrinimus ir gali būti keičiama tik taip, kaip numatyta 
šioje sutartyje. Jeigu teismas ar arbitras bet kokią šios sutarties dalį laiko negaliojančia, likusi jos 
dalis lieka vykdytina. Net pasibaigus šių naudojimo sąlygų galiojimui jų nuostatomis bus 
vadovaujamasi sprendžiant bet kokius dėl jų kylančius ar su jomis susijusius ginčus (nebent jos būtų 
pakeistos nauju mūsų susitarimu). Ji bus įpareigojanti jūsų įpėdiniams bei paveldėtojams ir mūsų 
perėmėjams. Reikalavimų dėl bet kokios šios sutarties dalies ar jos pažeidimo atsisakymas vienu 
atveju nereikš, kad reikalavimų turime atsisakyti dėl kito atvejo ar dėl kito pažeidimo. TAM 
TIKROMIS APLINKYBĖMIS GALIME NUSPRĘSTI PASLAUGĄ JUMS TEIKTI SAVANORIŠKAI, 
NET JEIGU KITAIP JUMS JOS TEIKTI NEGALĖTUME. TAI NEREIKŠ REIKALAVIMŲ 



ATSISAKYMO AR NEREIKALAUS, KAD IR VĖL TAI DARYTUME. SUTINKATE, KAD NEBŪSIME 
ATSAKINGI UŽ NIEKĄ, KAS ĮVYKS DĖL TO, KAD TEIKIAME TOKIĄ PASLAUGĄ. 
 
15. Susiekite su mumis 
 
Jeigu turite klausimų apie paslaugas arba šias sąlygas, susisiekite su artimiausia „Nissan“ klientų 
aptarnavimo tarnyba. 
 
Jeigu su šiomis sąlygomis nesutinkate, paslaugomis nebesinaudokite. 

 
Nuostatų ir sąlygų PABAIGA  

 
 


