
NissanConnect lietošanas noteikumi 

1. Lietošanas noteikumi 

Nissan un tā trešās personas–pakalpojumu sniedzēji piedāvā Jums NissanConnect 

pakalpojumu lietotni. 

Šo „Lietošanas noteikumu” nosacījumi ir nosacījumi, kas iekļauti līgumā, kas noslēgts starp 

Nissan un personu, kura piekļūst pakalpojumu lietotnei NissanConnect („Pakalpojumi”). 

2. Atsauces uz „jūs” un „mums” šajos lietošanas noteikumos 
 
Ikviena atsauce šo Lietošanas noteikumu ietvaros uz: 
 
- „mēs”, „mums” vai „mūsu” ir atsauce uz Nissan; 
- „jūs”, „jums” vai „jūsu” ir atsauce uz personu, kura piekļūst Pakalpojumiem; 
- „Lietošanas noteikumi” ir atsauce uz nosacījumiem (tostarp piezīmēm, politikām, 

izņēmumiem, ierobežojumiem un atrunām), kas iekļauti šajā dokumentā vai kā citādi jums 
paziņoti Pakalpojumos vai ar to starpniecību. 

 
3. Piekrišana noteikumiem un to grozīšana 

 
Lai piekļūtu Pakalpojumiem, ir jāpiekrīt noteikumiem. Ja vēlaties piekļūt Pakalpojumiem, ir 
jāpiekrīt un vienmēr jāievēro Lietošanas noteikumi. Ja nepiekrītat Lietošanas noteikumiem, mēs 
neatļaujam (un jūs nedrīkstat) piekļūt Pakalpojumiem (tostarp jebkādam saturam vai funkcijām, kas 
ietvertas Pakalpojumos vai kā citādi saistītas ar tiem), un jums jāatinstalē Pakalpojumi no visām 
vietnēm un ierīcēm, kurās tie instalēti. 

 
Jūsu piekrišana noteikumiem. Jūs apstiprināt, ka piekrītat Lietošanas noteikumiem: 

 
- kamēr vien datorā, serverī, tālrunī, planšetē vai citā ierīcē, kas jums pieder, ko izmantojat vai 

kurai piekļūstat, ir viena vai vairāku Pakalpojumu komponentu instalācija un/vai 
- katru reizi, kad jebkādā veidā piekļūstat Pakalpojumiem.  

 
Varam grozīt noteikumus. Mēs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma 
varam grozīt Lietošanas noteikumus. Grozītie noteikumi stāsies spēkā, tiklīdz tie būs publicēti vai 
augšupielādēti Pakalpojumos vai kā daļa no tiem (vai kā citādi iepriekš rakstiski informējot jūs). Tā 
kā jums ir saistoši Lietošanas noteikumi, jums jāiepazīstas ar tiem (un jūs apliecināt, ka to izdarīsiet) 
un jāpiekrīt to jaunākajai versijai pirms katras piekļūšanas reizes Pakalpojumiem.  

 
4. Jums atļautā pakalpojumu izmantošana 
 
Kamēr vien turpināsiet vienmēr ievērot Lietošanas noteikumus, drīkstat (un mēs piešķiram jums 
atceļamu, neekskluzīvu, nesublicencējamu un tālāk nenododamu licenci) piekļūt Pakalpojumiem, ja 
izmantosiet Pakalpojumus tikai un vienīgi to paredzētajam mērķim. 

 
5. Tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības 

 



Mūsu tiesības. Mums pieder vai ir trešo pušu piešķirtas licences vai atļaujas attiecībā uz visām 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas attiecas uz Pakalpojumiem vai ir ar tiem saistītas (tostarp 
attiecībā uz visu saturu, kas iekļauts vai izmantots Pakalpojumos vai ko rada, ražo vai nodrošina 
Pakalpojumi). Šādas intelektuālā īpašuma tiesības aizsargā vietējie un starptautiskie likumi (tostarp 
likumi, kas attiecas uz autortiesībām un preču zīmēm). 

 
Jūsu tiesības. Jums nav piešķirtas nekādas citas tiesības (tostarp attiecībā uz intelektuālo 
īpašumu) saistībā ar Pakalpojumiem (tostarp attiecībā uz jebkādu Pakalpojumu saturu vai 
funkcionalitāti), kā vien tās, kas skaidri un rakstiski piešķirtas šajos Lietošanas noteikumos. 

 
6. Mūsu kontrole pār Pakalpojumiem 
 
Jūs piekrītat, ka varam jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem un jūsu informēšanas nekavējoties: 

 
- lietotāja piekļuve: jebkādā veidā ierobežot vai pilnībā apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, 

ja veikta ļaunprātīga Pakalpojumu izmantošana, izdarīti Pakalpojumu koda dekompilēšanas 
mēģinājumi, radusies rupja nolaidība, izdarīta krāpšana vai krāpnieciska sagrozīšana vai 
kādas citas ar nolūku veiktas darbības, ko nevar izslēgt vai ierobežot ar piemērojamajiem 
tiesību aktiem; 

- jebkādu vai visus Pakalpojumu aspektus (tostarp to izskatu, saturu un funkcionalitāti), izdodot 
un instalējot atjauninājumus ierīcēs, kurās instalēti Pakalpojumi. 

 
7. Ierobežojumi 
 
Jūs nedrīkstat bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas veikt vai mēģināt veikt (vai tieši vai 
netieši lūgt, virzīt, aicināt vai atļaut jebkādai citai personai veikt vai mēģināt veikt) šādas darbības: 
 

- veikt komerciju: jebkādā veidā iekasēt no jebkuras personas jebkādu tiešu vai netiešu 
maksu saistībā ar piekļuvi Pakalpojumiem; 

- modificēt: jebkādā veidā pārveidot jebkādus Pakalpojumu komponentus (tostarp izmainīt to 
saturu, funkcionalitāti vai izskatu vai noņemt paziņojumus, piemēram, paziņojumus par 
autortiesībām); 

- reproducēt: pavairot, atkārtoti publicēt vai kā citādi padarīt pieejamus Pakalpojumus vai 
jebkādu ar Pakalpojumiem saistītu saturu (tostarp saturu, uz kuru balstās Pakalpojumi vai kas 
padara iespējamu Pakalpojumu sniegšanu), izmantojot jebkādus līdzekļus (tostarp citus 
privāti vai publiski pieejamus līdzekļus, piemēram, diskus, datubāzes, internetu, avīzes, 
žurnālus, televīziju vai radio); 

- tulkot, manipulēt, uzlabot vai pielāgot: tulkot vai dekompilēt Pakalpojumus vai jebkādu ar 
tiem saistīto saturu (tostarp saturu, uz kuru balstās Pakalpojumi vai kas padara iespējamu 
Pakalpojumu sniegšanu), veikt to reverso inženieriju, izvilkt to pirmkodu vai veikt jebkādus 
uzlabojumus vai atvasinājumus, balstoties uz Pakalpojumiem vai jebkādu ar tiem saistīto 
saturu (tostarp saturu, uz kuru balstās Pakalpojumi vai kas padara iespējamu Pakalpojumu 
sniegšanu); 

- apvienot, kombinēt vai pārveidot mūsu rezultātus: izmantot vai apstrādāt Pakalpojumu vai 
ar to starpniecību sniegto informāciju vai rezultātus tādā veidā, ka šāda informācija vai 
rezultāti tiek apvienoti vai kombinēti ar citiem informācijas avotiem, lai izveidotu vai attēlotu 
jaunu vienotu rezultātu kopu, kas redzama galalietotājam, kurš izmanto šādu informāciju, 
atspoguļojot šādu rezultātu kopu tādā veidā, kas neļauj galalietotājam viegli un precīzi noteikt, 
kuri no redzamajiem rezultātiem ir Pakalpojumu sniegti; 

- maldināt citas personas: veikt jebkādas darbības (tostarp atainot vai izmantot jebkādus 
dizaina vai koda elementus, piemēram, kadrējot tīmekļa vietni), kas var faktiski vai iespējami 



maldināt personu, liekot tai domāt, ka šo Pakalpojumu komponentus nenodrošinām mēs vai 
mūsu pilnvarota persona; 

- veikt aizliegtas darbības: ar jebkādiem līdzekļiem vai jebkādiem mērķiem piekļūt 
Pakalpojumiem vai ar tiem saistītajam saturam (tostarp saturam, uz kuru balstās Pakalpojumi 
vai kas padara iespējamu Pakalpojumu sniegšanu); 

- izmantot Pakalpojumus neatļautiem mērķiem: jeb tādiem mērķiem, kuru izmantošanai 
Pakalpojumi nav paredzēti; 

- veikt neatļautu piekļuvi: kas traucē vai kavē Pakalpojumu darbību, kā arī piekļūšanu vai 
mēģināšanu piekļūt: (i) Pakalpojumiem tādā veidā, kas neietver mūsu nodrošināto interfeisu, 
rīku, vides un instrukciju izmantošanu; vai (ii) jebkādiem Pakalpojumu komponentiem, kuriem 
jums nav ļauts piekļūt (tostarp komponentiem, kas saistīti ar Pakalpojumu funkcionalitāti un 
darbību vai ietver jebkāda veida informāciju); 

- veikt kaitniecisku izmantošanu: kas neatbilst mūsu interesēm (tostarp mudinot 
Pakalpojumu lietotājus izmantot citus pakalpojumus, kas ir līdzīgi Pakalpojumiem, konkurē ar 
tiem vai aizstāj tos); 

- veikt nelikumīgu izmantošanu: kas ir nelikumīga jebkādu attiecīgo likumu ietvaros; 
- pārkāpt tiesības: pārkāpt mūsu vai kādas citas personas tiesības; 
- veikt nedrošu izmantošanu: jebkādā veidā (tostarp izmantojot mobilās ierīces), kas novērš 

jūsu uzmanību, piemēram, kad vadāt transportlīdzekli vai darbināt smago tehniku vai kad 
jākoncentrējas uz apkārtējo vidi (tostarp, kad jāievēro satiksmes, darba vietas vai drošības 
noteikumi). 

 
8. Drošība 

 
Jūsu konts. Ja esat reģistrēts Pakalpojumu abonents, varat saņemt vai izveidot kontu, kam var būt 
nepieciešami pieteikšanās dati, paroles un cita jums specifiska informācija („Konts”). 

 
Jūsu konta izmantošana. Jūs nedrīkstat: 

- izpaust sava Konta paroli citām personām (nedz brīvprātīgi, nedz neuzmanības dēļ, nedz 
nespējot veikt saprātīgas darbības savas paroles drošības aizsargāšanai) vai 

- ļaut citām personām izmantot jūsu Kontu. 
 

Konta drošība. Jūs uzņematies pilnu atbildību par visām darbībām (un šādu darbību sekām), kas 
norit jūsu Kontā vai ir saistītas ar to, pat tad, ja šādas darbības veikusi cita persona, un piekrītat 
nekavējoties rakstiski informēt mūs par jebkādu neatļautu jūsu Konta izmantošanu vai kādiem 
citiem drošības pārkāpumiem. 

 
Neatļauta piekļuve: Jūs nedrīkstat (nedz paša spēkiem, nedz ar citu personu starpniecību) tieši vai 
netieši izmantot, piekļūt vai mēģināt piekļūt kontam, kas nepieder jums. 

 
9. Privātums 

 
Jūsu sniegtās informācijas aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga mums. Tālāk sniegta informācija par to, 
kādus datus ievācam, kāpēc tos ievācam, kā tos izmantojam un kam tos nododam. Ja jums ir kādi 
jautājumi, droši sazinieties ar mums. 
 
KAS IR DATU PĀRZINIS? 

 
Pakalpojumu ietvaros Nissan Automotive Europe un Nissan Motor Co., Ltd. rīkojas kā datu pārzinis. 

  
KĀPĒC IEVĀCAM JŪSU DATUS? 

https://www.nissan.lv/klientu-apkalposana/sazinieties-ar-mums.html


Jūsu personīgā informācija palīdz mums nodrošināt jums un uzlabot mūsu pakalpojumu.  
 
Daži no veidiem, kā varam izmantot jūsu informāciju, ir: 
 
 pakalpojuma sniegšanai; 
 mūsu pakalpojuma sniegšanas novērtēšanai; 
 mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanai; 
 atbilstošas informācijas nosūtīšanai jums saistībā ar transportlīdzekļiem un 

pakalpojumiem; 
 personalizētas reklāmas nosūtīšanai; 
 klientu apmierinātības aptaujas veikšanai. 

 
KĀDA VEIDA DATUS IEVĀCAM? 

 
Jebkāda mūsu rīcībā esošā informācija, visticamāk, ir jūsu sniegta. Tā var ietvert: 
 
 personīgu informāciju (vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru); 
 pārlūkošanas datus; 
 tehniskā savienojuma datus, piemēram, IMEI, mac adresi, IP adresi;  
 transportlīdzekļa informāciju, transportlīdzekļa diagnostikas informāciju; 
 informāciju par autovadītāja uzvedību, braukšanas vēstures datus; 
 informāciju saistībā ar pakalpojuma izmantošanu; 
 pakalpojumu ietvaros var tikt apstrādāti ģeolokācijas dati. 

 
CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU DATUS? 

 
Mēs glabāsim informāciju, ko sniedzāt, izveidojot un lietojot NissanConnect pakalpojumu 
lietotnes kontu, līdz jūs vai mēs dzēsīsim šo kontu. 
  
KAM NODODAM DATUS? 

 
Mēs varam nodot jūsu personas informāciju mūsu partneriem, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus. 
Mēs pārliecināmies, ka tie ir tikpat apņēmīgi aizsargāt jūsu datus un informāciju, cik mēs. 
 
Pakalpojumu sniedzēji 
 
Mēs sadarbojamies ar dažādiem piegādātājiem, lai sniegtu jums pakalpojumus. Tāpēc mēs varam ar tiem kopīgot 
jūsu personīgo informāciju.  

Mēs pārliecināmies, ka tie ir tikpat apņēmīgi aizsargāt jūsu datus un informāciju, cik mēs. 
 
 

 
Korporatīvie uzņēmumi  
 
Uzņēmumu apvienošanas vai reorganizācijas gadījumā varam nodot personas informāciju 
citiem Nissan uzņēmumiem un pārsūtīt to trešajām pusēm. 

 
Juridiskā atbilstība un drošība 

 



Mums var būt nepieciešams izpaust jūsu personas datus valsts iestādēm valsts drošības, 
likumu izpildes vai citu valsts nozīmes jautājumu ietvaros. Ja tas būs likumīgi atļauts, mēs 
informēsim jūs par šādu datu izpaušanu. 

 
Mēs drīkstam izpaust personas informāciju arī gadījumos, kad uzskatām, ka šāda informācijas 
izpaušana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsargāšanai, juridisku konfliktu atrisināšanai, mūsu 
noteikumu izpildīšanai, krāpniecības izmeklēšanai vai mūsu veikto darbību vai lietotāju 
aizsargāšanai. 

 
Datu pārsūtīšana ārpus EEZ 

 
Iepriekšminēto nolūku dēļ jūsu personīgo informāciju nosūtīs un apstrādās Nissan International 
SA meitasuzņēmumi un to Pakalpojumu sniedzēji ne tikai ES/EEZ teritorijā, bet arī ārpus tās. 
Tas ietver jo īpaši (bez ierobežojuma) personas datu apstrādi, ko veic Nissan Motor Co., Ltd 
Japānā (kas piedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni atbilstoši 2019. gada 23. janvāra 
lēmumam par atbilstību) un tā Pakalpojumu sniedzēji Japānā un/vai citās valstīs ārpus 
ES/EEZ.  
Šādu trešo valstu datu aizsardzības tiesību aktos var nebūt noteikts tāds pats datu 
aizsardzības līmenis kā Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr šādas 
nosūtīšanas gadījumā mēs veiksim piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu 
apstrādi saskaņā ar standartiem, kas ir noteikti piemērojamos tiesību aktos par datu 
aizsardzību. Ja mūsu iegūtos un apstrādātos personas datus apstrādās Pakalpojumu sniedzēji 
ārpus ES/EEZ, tie apstrādās šos datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un iepriekš 
aprakstītajos nolūkos, kā arī saskaņā ar striktiem datu drošības pasākumiem.  
Plašāku informāciju par spēkā esošajām garantijām varat iegūt, nosūtot savu pieprasījumu uz 
e-pasta adresi dpo@nissan-europe.com. 
 

 
Kādas ir jūsu tiesības? 

 
JŪS JEBKURĀ LAIKĀ VARAT PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM VAI PIEPRASĪT TO 
DZĒŠANU VAI LABOŠANU. VARAT ARĪ PIEPRASĪT SAVU PERSONAS DATU 
SAŅEMŠANU STANDARTA FORMĀTĀ. 

 
Varat iebilst savu datu apstrādei vai pieprasīt to izmantošanas ierobežošanu. 
 
Lai veiktu pieprasījumu vai izteiktu sūdzību, lūdzu, rakstiet e-pastu uz adresi latvia@nissan-
services.eu. Varat sazināties arī ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. 
 
Visbeidzot, ja tas šķiet nepieciešams, varat iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības 
iestādē. 

 
10. Trešo pušu pakalpojumi un iesaiste 

 
Jūs saprotat un piekrītat, ka noteikti Pakalpojumu elementi var izmantot, atspoguļot vai atklāt trešo 
pušu sniegtu saturu, pakalpojumus un citas funkcijas (tostarp rezervāciju veikšanas un maksājumu 
apstrādes pakalpojumus), un tas ierobežo mūsu spēju kontrolēt Pakalpojumu kvalitāti. 

 
Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, mēs nekādā veidā neapstiprinām un neuzņemamies atbildību 
par jebkādu trešo pušu sniegto saturu, pakalpojumiem un citām funkcijām (vai to piekļuvi), 
kam piekļūstam mēs vai jūs, jums izmantojot Pakalpojumus vai mums sniedzot 
Pakalpojumus. 

mailto:dpo@nissan-europe.com


 
 
 

11. Atbildība 
 

Atbildība. Nekas šajā Līgumā neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par (i) nāvi vai traumām, kas 
radušās mūsu nolaidības vai tīšas darbības dēļ; (ii) rupju nevērību, nodomu, krāpšanu vai 
ļaunprātīgu rīcību; un (iii) jebkādu citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp obligātās produktatbildības tiesību aktiem. Ņemot vērā 
iepriekšminēto, mēs neesam atbildīgi pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, saistībām, 
prasībām un izdevumiem (tostarp, bet ne tikai juridiskiem izdevumiem un aizstāvības vai vienošanās 
izmaksām), vai tie būtu tieši, netieši vai izrietoši, radušies no vai attiecināmi uz Pakalpojumu 
sniegšanu vai izmantošanu, bet tomēr nodarīti vai nu līguma ietvaros, kā delikts (tostarp nolaidība), 
pēc likumiem vai citādi. Mēs neuzņemamies atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu 
(pat tad, ja paredzamu), kas rodas no vai ir saistīti ar Pakalpojumu lietošanu vai nespēju tos lietot, 
vai Pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem.  
 
Mēs neesam atbildīgi ne pret jums, ne kādu citu personu par zaudējumiem, kas radušies tādu 
iemeslu dēļ, pār kuriem mums nav kontroles. Tas ietver elektroniskā vai mehāniskā aprīkojuma vai 
komunikāciju līniju (tostarp tālruņa, kabeļa un interneta) atteici, nesankcionētu piekļuvi, vīrusus, 
zādzību, operatora kļūdas, bargus vai ārkārtas laikapstākļus (tostarp plūdus, zemestrīci vai citu 
dabas katastrofu), ugunsgrēku, karadarbību, sacelšanos, terora aktu, nemierus, darba strīdu vai 
citas darbaspēka problēmas, nelaimes gadījumu, avāriju vai valdības rīcību. Mēs neesam atbildīgi 
ne pret jums, ne kādu citu personu par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis vīruss, izkliedētais 
pakalpojumatteices uzbrukums vai cits tehnoloģijām kaitīgs materiāls, kas var inficēt ierīces, 
aprīkojumu, programmas, datus vai citus patentētus materiālus, kas radies, izmantojot 
Pakalpojumus vai jebkādu ar tiem saistītu tīmekļa vietni vai lietotnes.  

 
12. Lietotņu veikals 

 
(Definīcijas) Šīs klauzulas ietvaros: 
 

- Ierīce ir ikviena Android ierīce un Apple ierīce.  
- Android ierīce ir ierīce, kurā izmantota „Android” operētājsistēma vai ko parasti saista ar 

Google Inc vai produktiem un pakalpojumiem, kas piedāvāti vietnē www.google.com, Google 
Play Store (tostarp vietnē play.google.com) vai www.android.com; 

- Apple ierīce ir ierīce, ko piedāvā vai ko parasti saista ar Apple Inc vai produktiem un 
pakalpojumiem, kas piedāvāti vietnē www.apple.com, „iTunes” vai Apple piederošajā „App 
Store” (tostarp vietnē www.itunes.apple.com). 

-  (tiesības) Ja lietojat kādus no mūsu Pakalpojumiem lietotnē vai pakalpojumā (vai saistībā ar 
tiem), izmantojot Ierīci, tad visas tiesības (un visi izņēmumi un ierobežojumi), kas mums 
pienākas šo Lietošanas noteikumu ietvaros, tiek piemērotas papildus mūsu tiesībām un 
aizsardzībai (un nekādā veidā tās neierobežo) (kā arī izņēmumiem un ierobežojumiem, 
tostarp saistībā ar mūsu atbildību pret jums, no kuras gūstam labumu) atbilstoši visiem 
pārējiem nosacījumiem, ko apstiprinājāt (tostarp lejupielādējot vai izmantojot attiecīgo lietotni 
vai pakalpojumu) un kas nodrošina lietotņu un pakalpojumu izstrādātāju tiesības (vai ierobežo 
to atbildību) attiecībā uz to lietošanu attiecīgajā Ierīcē vai saistībā ar to (tostarp saskaņā ar 
„Licencētas lietotnes galalietotāja licences līgumu”, kas attiecas uz Apple ierīcēm). 

- (Apple ierīcēm piemērotie noteikumi) Ja lietojat kādus no mūsu Pakalpojumiem lietotnē vai 
pakalpojumā (vai saistībā ar tiem), izmantojot Apple ierīci, tad noteikumi, paskaidrojumi, 
tiesības un pienākumi, kas izcelti, piemēroti un piešķirti Apple Inc „Norādījumos par 
minimālajiem izstrādātāja galalietotāja licences līguma noteikumiem” (tostarp kādi tie 

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


atrodami vietnē www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/), ar šo 
tiek iekļauti šajos Lietošanas noteikumos, un šajos Lietošanas noteikumos minētās puses 
piekrīt, ka šādi paskaidrojumi, tiesības un pienākumi tiek piemēroti tā, it kā Apple izceltie 
norādījumi būtu pilnībā iekļauti un atspoguļoti šajos Lietošanas noteikumos. 

 
13. Izbeigšana 
 
Ilgums. Lietošanas noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzat to darbību. Jūs jebkurā brīdī un bez 
paziņošanas varat izbeigt Pakalpojumu lietošanu. 

 
Izbeidzot lietošanu:  
 

- jums nekavējoties jāatinstalē Pakalpojumi no visām vietnēm un ierīcēm, kurās tie instalēti; 
- jums vairs nav tiesību piekļūt Pakalpojumiem (un jums nekavējoties jāpārtrauc to darīt, 

atinstalējot Pakalpojumus, kā tas noteikts iepriekš minētajā (i) apakšpunktā) un 
- visi jums piešķirtie ierobežojumi, licences, atļaujas, garantijas un kompensācijas, kā arī visas 

mūsu atrunas un atbildības ierobežojumi (visos gadījumos, kā tas noteikts Lietošanas 
noteikumos) paliks spēkā. 

 
14. Vispārīga informācija 
 
Piemērojamie tiesību akti. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos un ja vien skaidri nav noteikts citādi, šos 
Noteikumus un jebkādus ar tiem saistītos vai izrietošos strīdus regulē galalietotāja dzīvesvietas 
valsts tiesību akti, neņemot vērā kolīziju normas un spēkā esošos tarifus, kur tie piemērojami. Jūs 
un mēs vienojamies, ka jebkādi strīdi, kas rodas no šī Līguma vai Pakalpojumu izmantošanas vai ir 
ar to saistīti, ir izskatāmi galalietotāja dzīvesvietas valsts tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā.  

 
Mēs drīkstam piešķirt šos Lietošanas noteikumus. Mēs drīkstam piešķirt šos Noteikumus pilnībā 
vai daļēji jebkurai personai pēc mūsu izvēles. Jūs nedrīkstat piešķirt šos Lietošanas noteikumus vai 
savus pienākumus nevienai citai personai bez iepriekšējas Nissan piekrišanas.  
 
Šis ir viss Līgums. Šis Līgums (šie noteikumi un citi tajos iestrādātie Nissan dokumenti) veido visu 
vienošanos starp jums un mums. Tas aizstāj visas citas vienošanās vai apliecinājumus, kas starp 
mums noformulēti mutiski vai rakstiski pagātnē vai tagadnē, un tajā nedrīkst veikt grozījumus, ja 
vien šajā Līgumā nav noteikts citādi. Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis atzīst kādu Līguma daļu par spēkā 
neesošu, pārējā Līguma daļa paliek spēkā. Pat tad, kad šie Lietošanas noteikumi vairs nebūs spēkā, 
to nosacījumi reglamentēs visus ar Līgumu saistītos strīdus (ja vien starp mums nebūs noslēgts 
jauns līgums). Tas būs saistošs arī jūsu pēctečiem un tiesību pārņēmējiem, kā arī mūsu tiesību 
pārņēmējiem. Nekāda atteikšanās no šī Līguma daļas vai tā pārkāpums jebkurā instancē nevar likt 
mums atcelt citu instanci vai pārkāpumu. ZINĀMOS APSTĀKĻOS VARAM IZLEMT BRĪVPRĀTĪGI 
SNIEGT JUMS PAKALPOJUMUS, PAT TAD, JA CITĀDI JUMS TAS NEPIENĀKTOS. TĀ NEBŪS 
NEDZ ATTEIKŠANĀS, NEDZ APŅEMŠANĀS RĪKOTIES TĀ VĒLREIZ. JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS 
NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR ŠĀDA PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS SEKĀM. 
 
15. Sazināšanās ar mums 
 
Ja jums ir kādi jautājumi par Pakalpojumiem vai šiem Noteikumiem, varat sazināties ar Nissan 
klientu apkalpošanas centru. 
 
Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc Pakalpojumu lietošana. 

 
Noteikumu un nosacījumu BEIGAS.  



 
 


