
Vilkår for bruk av NissanConnect 

1. Bruksvilkår 

NissanConnect-tjenesteappen leveres til deg av Nissan og deres tredjepartsleverander for 

tjenester. 

Betingelsene i disse ”bruksvilkårene” gjelder for avtalen mellom Nissan og personen som har 

tilgang til NissanConnect-tjenesteapp (”tjenestene”). 

2. Henvisninger til ”deg” og ”oss” i disse vilkårene 
 
Hver henvisning i disse bruksvilkårene til: 
 

- ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våre” henviser til Nissan, og 
- ”du”, ”deg”, ”din” eller ”dine” viser til personen som har tilgang til tjenestene. 
- ”Bruksvilkår” henviser til vilkårene (inkludert bruksanvisninger, regler, utelukkelser, 

begrensninger og ansvarsfraskrivelser) i dette dokumentet, i tillegg til det vi måtte 
informere deg om i eller gjennom tjenestene. 

 
3. Aksept og endring av vilkårene 

 
Du må akseptere vilkårene for å bruke tjenestene: Hvis du ønsker tilgang til tjenestene, må du 
til enhver tid akseptere og rette deg etter bruksvilkårene. Hvis du ikke aksepterer bruksvilkårene, 
har du ikke vårt samtykke (og du må ikke) bruke noen av tjenestene (inkludert innhold eller 
funksjoner inkludert i eller på annen måte tilknyttet tjenestene), annet enn å avinstallere tjenestene 
fra alle stedene og alt utstyr som du har installert dem på. 

 
Din aksept: Du bekrefter at du aksepterer bruksvilkårene: 

 
- når en datamaskin, server, telefon, nettbrett eller annet utstyr du eier, bruker eller har 

tilgang til, inneholder en installasjon av én eller flere deler av tjenestene; og/eller 
- hver gang du bruker tjenestene på noen som helst måte.  

 
Endringer: Vi kan når som helst etter eget skjønn og uten å informere deg, endre 
bruksvilkårene. Endrede vilkår vil tre i kraft når de er lagt ut eller lastet opp i eller som en del av 
tjenestene (eller slik de har blitt meddelt deg skriftlig på forhånd). Siden du er bundet av 
bruksvilkårene, må du basere deg på dem (og bekrefte at du vil gjøre det), og forsikre deg om at du 
aksepterer den nyeste versjonen av dem hver gang i forkant av å bruke tjenestene.  

 
4. Din tillatte bruk av tjenestene 
 
Forutsatt at du til enhver tid fortsetter å rette deg etter bruksvilkårene, kan du bruke tjenestene (og 
vi kan gi deg en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-fremlisensierbar, ikke-overførbar lisens slik at du 
kan bruke dem), forutsatt at du kun får tilgang til tjenestene i hensikt å bruke dem til det tiltenkte 
formålet, og ikke til et annet formål. 

 
5. Rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter 

 



Våre rettigheter: Vi eier, eller har lisenser eller tillatelser fra tredjepersoner til å bruke alle 
immaterielle rettigheter inkludert i og i forbindelse med tjenestene (inkludert angående alt innhold i, 
brukt av, generert av, produsert og levert av tjenestene). Slike immaterielle rettigheter er beskyttet 
av lokale og internasjonale lover (inkludert lover angående copyright og varemerker). 

 
Dine rettigheter: Ingen rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) har blitt tildelt, gitt eller 
innvilget deg i tjenestene eller tilknyttet disse (inkludert i eller tilknyttet ethvert innhold eller funksjon 
i eller forbundet med tjenestene), annet enn rettighetene du uttrykkelig har fått innvilget skriftlig i 
bruksvilkårene. 

 
6. Vår kontroll på tjenestene 
 
Du aksepterer at vi når som helst etter eget skjønn, med umiddelbar virkning etter å ha informert 
deg om dette: 

 
- brukertilgang: vi kan begrense eller avslutte evnen din til å få tilgang til tjenestene på 

noen som helst måte hvis det har skjedd misbruk av tjenesten, forsøk på å dekompilere 
tjenestekoden, grov uaktsomhet, forsett, bedrageri eller uriktig forklaring, og ethvert annet 
ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses etter gjeldende lov; 

- vi kan endre enhver del av tjenestene (inkludert utseende, innhold og funksjon) ved å lage 
og installere oppdateringer på utstyr du har installert tjenestene på. 

 
7. Begrensninger 
 
Du må ikke, uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss, gjøre eller forsøke å gjøre (eller direkte eller 
indirekte be, befale, oppfordre eller tillate enhver annen person om å gjøre eller forsøke å gjøre) 
noen av følgende punkter: 
 

- kommersiell bruk: ta direkte eller indirekte betalt for bruk av tjenestene eller i forbindelse 
med bruken av dem; 

- endringer: endre enhver del av tjenestene på noen måte (inkludert endre innhold eller 
funksjon eller utseende, eller ved å fjerne merknader slik som merknader om copyright); 

- reproduksjon: reprodusere, republisere eller på annen måte gjøre tjenestene eller noen 
innhold tilknyttet tjenestene (inkludert innhold som tjenestene er basert på eller som gjør 
det mulig å levere dem) tilgjengelige på noen måte (inkludert på eller gjennom andre privat 
eller offentlig tilgjengelige medier, f.eks. disker, databaser, Internett, aviser, magasiner, 
TV eller radio); 

- oversette, manipulere, forbedre eller tilpasse: oversette, dekompilere, foreta omvendt 
utvikling av, ta ut kildekoden av, forbedre eller bearbeide tjenestene eller ethvert innhold 
tilknyttet tjenestene (inkludert innhold som tjenestene er basert på eller som gjør det mulig 
å levere dem); 

- kombinere eller ”mashup” eller kontaminere våre resultater: utnytte eller bearbeide 
informasjonen eller resultatene produsert av eller gjennom tjenestene på en slik måte at 
det kombinerer eller blander slik informasjon eller resultater med andre informasjonskilder 
for å lage eller vise et nytt enkeltsett av resultater som er synlige for en sluttbruker som 
benytter slik informasjon, der enkeltsettet med resultater presenteres slik at det ikke lar 
sluttbrukeren enkelt og helt nøyaktig identifisere hvilke resultater de ser, som ble 
produsert av tjenestene; 

- villede andre: gjøre noe (inkludert legge ut informasjon eller bruke en design eller kode, 
f.eks. nettsidestruktur) som faktisk eller potensielt kan villede eller lure en person til å tro 
at en del av tjenestene leveres av en annen person enn oss eller en person som har fått 
tillatelse fra oss; 



- forbudt bruk: bruke tjenestene eller ethvert innhold tilknyttet tjenestene (inkludert innhold 
som tjenestene er basert på eller som gjør det mulig å levere dem), uansett måte eller 
formål: 

- uautoriserte formål: andre formål enn de som tjenestene er ment for; 
- uautorisert tilgang: tilgang som innebærer innblanding eller hindring av tjenestene, eller 

tilgang eller forsøk på tilgang til: (i) tjenestene på andre måter enn via grensesnittet, 
verktøyene, miljøene og instruksjonene vi oppgir; eller (ii) enhver del av tjenestene som 
du ikke har lov til å få tilgang til (inkludert deler tilknyttet tjenestenes funksjon og drift, eller 
som inneholder informasjon av enhver type); 

- ødeleggende bruk: bruk som er i strid med våre interesser (inkludert å oppfordre 
brukerne av tjenestene til å bruke andre tjenester som ligner, er i konkurranse med eller 
kan brukes istedenfor våre tjenester); 

- ulovlig bruk: bruk som er ulovlig etter all relevant lovgivning; 
- krenkende bruk: bruk som krenker våre rettigheter eller andres rettigheter; eller 
- usikker bruk: bruk som på noen måte (inkludert på mobile apparater) distraherer deg og 

utsetter deg for fare, f.eks. når du kjører eller bruker tunge maskiner eller når du er nødt 
til å konsentrere deg om dine omgivelser (inkludert når du må følge reglene i trafikken, på 
arbeidsstedet eller sikkerhetregler). 

 
8. Sikkerhet 

 
Din konto: Hvis du er registrert som abonnent på tjenestene, kan du motta eller opprette en konto 
som kan inkludere brukernavn, passord og annen personspesifikk informasjon om deg (en ”konto”). 

 
Bruke din konto: Du må ikke: 

- avsløre passordet til din konto til andre (enten med vilje eller uaktsomt eller ved å unnlate 
å treffe alle rimelige tiltak for å holde passordet hemmelig og sikkert); eller 

- la andre bruke din konto. 
 

Kontosikkerhet: Du er fullstendig ansvarlig for alt som skjer på eller gjennom kontoen din (og for 
konsekvensene av disse handlingene) selv om handlingene ble utført av en annen person, og du 
aksepterer å umiddelbart informere oss skriftlig om enhver uautorisert bruk av kontoen din eller 
ethvert annet sikkerhetsbrudd. 

 
Uautorisert tilgang: Du må ikke (enten selv eller gjennom handlingene til en annen person) direkte 
eller indirekte bruke, få tilgang til eller forsøke å få tilgang til en konto som ikke er din. 

 
9. Personvern 

 
Det er ytterst viktig for oss å beskytte opplysningene du deler med oss. Her er noen viktige ting du 
bør vite om hvilke opplysninger vi innhenter, hvorfor og hvordan vi bruker dem, og hvem vi deler 
dem med. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål. 
 
HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG? 

 
Innen tjenestenes rammeverk er Nissan Automotive Europe og Nissan Motor Co., Ltd., 
behandlingsansvarlig. 

  
HVORFOR INNHENTER VI OPPLYSNINGER OM DEG? 

Vi bruker personopplysningene til å levere tjenesten til deg og for å forbedre den.  
 

https://www.nissan.no/kundeservice/kontakt-oss.html


Her er noen formål dine opplysninger kan brukes til: 
 
 levere tjenestene til deg 
 måle resultatene av vår tjeneste 
 forbedre våre produkter og tjenester 
 sende deg relevant informasjon i tilknytning til biler og tjenester 
 sende personlig tilpassede annonser 
 gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet. 

 
HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTER VI? 

 
All informasjon vi har, er sannsynligvis gitt av deg. Dette kan inkludere: 
 
 Personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) 
 Nettleserdata 
 Teknisk informasjon, for eksempel IMEI, MAC-adresse, IP-adresse  
 Kjøretøysinformasjon, diagnostikkdata om kjøretøyet 
 Sjåføratferd, kjørelogg 
 Informasjon om bruk av tjenesten 
 Geolokaliseringsdata kan behandles i forbindelse med tjenestene. 

 
HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE OPPLYSNINGER? 

 
Vi oppbevarer informasjonen du oppgir når du oppretter og bruker NissanConnect-tjenestene, til 
du sletter kontoen eller vi gjør det. 
  
HVEM DELER VI OPPLYSNINGER MED? 

 
Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere for å forbedre vår tjeneste. Vi sørger for 
at de beskytter dine opplysninger og informasjon like godt som vi gjør. 
 
Tjenesteleverandører 
 
Vi samarbeider med ulike selskaper for å tilby deg tjenestene. Derfor kan vi dele personopplysningene dine med 
dem.  

Vi sørger for at de beskytter dine opplysninger og informasjon like godt som vi gjør. 
 

 
Filialer  
 
Vi kan dele personopplysninger med andre Nissan-selskaper og overføre dem til en 
tredjeperson ved en fusjon eller omorganisering. 

 
Lovkrav og sikkerhet 

 
Det kan være nødvendig for oss å utlevere dine personopplysninger til det offentlige på grunn 
av nasjonal sikkerhet, lovkrav eller andre viktige offentlige forhold. Når loven tillater det, vil vi 
informere deg om en slik overlevering på forhånd.  

 



Vi kan også utlevere personopplysninger hvis vi mener i god tro at utlevering er nødvendig for 
å beskytte våre rettigheter, løse rettskonflikter, oppfylle våre vilkår, etterforske bedrageri eller 
beskytte vår virksomhet og våre brukere. 

 
Overføringer utenfor EØS 

 
Som et resultat av formålene ovenfor overføres personopplysningene dine til og behandles av 
Nissan International SAs filialer og deres tjenesteleverandører ikke bare i, men også utenfor 
EU/EØS. Dette inkluderer spesielt (uten begrensning) behandlingen av personopplysninger av 
Nissan Motor Co., Ltd i Japan (som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse i henhold til 
tilstrekkelighetsavgjørelsen fra 23. januar 2019) og selskapets tjenesteleverandører i Japan 
og/eller andre land utenfor EU/EØS.  
Personvernlovgivningen i ethvert slikt tredjeland tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse av 
personopplysninger som i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet. Hvis en slik overføring skjer, tar vi imidlertid egnede forholdsregler for å 
sikre at personopplysningene behandles i samsvar med standardene fastsatt i gjeldende 
personvernlovgivning. Hvis personopplysninger innhentet og behandlet av oss, behandles av 
tjenesteleverandører utenfor EU/EØS, behandler de bare slike opplysninger i samsvar med 
våre instruksjoner og til formålene beskrevet ovenfor og i henhold til strenge 
datasikkerhetstiltak.  
Du får mer informasjon om garantiene som finnes, ved å sende en henvendelse til 
dpo@nissan-europe.com. 

 
Hvilke rettigheter har du? 

 
DU KAN NÅR SOM HELST FÅ INNSYN I DINE PERSONOPPLYSNINGER ELLER BE OM AT 
DE SLETTES ELLER ENDRES. DU KAN OGSÅ BE OM Å FÅ TILSENDT DINE 
PERSONOPPLYSNINGER I ET STANDARD FORMAT. 

 
Du kan protestere mot at dine opplysninger behandles, eller be om å begrense bruken av dem. 
 
Henvendelser eller klager sendes til norway@nissan-services.eu. Eventuelt kan du kontakte 
personvernombudet vårt. 
 
Til slutt, hvis du mener det er nødvendig, har du rett til å levere en klage til din relevante 
tilsynsmyndighet. 

 
10. Tjenester og innhold fra tredjepersoner 

 
Du forstår og aksepterer at enkelte deler av tjenestene kan bruke, gjenspeile eller overbringe 
innhold, tjenester eller andre funksjoner (inkludert tjenester tilknyttet reservasjoner og 
betalingshåndtering) levert av tredjepersoner, og at dette begrenser vår evne til å kontrollere 
kvaliteten på tjenestene. 

 
Så langt loven tillater, verken godkjenner vi eller er vi ansvarlige på noen måte for (eller i 
forbindelse med tilgangen til) noe innhold, tjenester eller andre funksjoner levert av 
tredjepersoner som vi eller du får tilgang til i forbindelse med din bruk av tjenestene eller vår 
levering av tjenestene. 

 
 

11. Produktansvar 
 

mailto:dpo@nissan-europe.com


Produktansvar. Ingenting i denne avtalen skal begrense eller utelukke vårt produktansvar for (i) 
dødsfall eller personskader som stammer fra vår uaktsomhet eller forsett, (ii) grov uaktsomhet, 
forsett, bedrageri eller falsk erklæring, og (iii) ethvert annet produktansvar som ikke kan utelukkes 
eller begrenses etter gjeldende lov, inkludert enhver lov om obligatorisk produktansvar. Med 
forbehold om det ovenstående, har vi intet ansvar overfor deg for tap, skader, erstatningsansvar, 
krav og utgifter (inkludert men ikke begrenset til rettslige kostnader og utgifter til forsvar eller forlik), 
enten de er direkte, indirekte eller følgeskader, eller de stammer fra eller refererer til leveringen eller 
bruken av tjenestene, uansett hvordan de oppsto, verken i henhold til avtale, erstatningsrett 
(inkludert uaktsomhet), forskrifter eller annet. Vi skal ikke stå ansvarlige overfor deg for tap eller 
skader (også forutsigbare) som stammer fra eller er i forbindelse med bruken eller den manglende 
muligheten til å bruke tjenestene, eller bruk av eller avhengighet til tjenestene. 
 
Vi skal ikke stå ansvarlige overfor deg eller noen annen for tap som stammer fra en årsak ovenfor 
som vi ikke har kontroll over. Dette inkluderer svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller 
kommunikasjonslinjer (inkludert telefon, kabel og Internett), uautorisert adgang, virus, tyveri, 
operatørfeil, uvær eller ekstraordinære værforhold (inkludert oversvømmelse, jordskjelv eller annen 
naturkatastrofe), brann, krig, opprør, terroristhandling, opptøyer, arbeidskonflikt eller andre 
arbeidsrelaterte problemer, ulykke, nødssituasjon eller myndighetstiltak. Vi skal ikke stå ansvarlige 
overfor deg eller noen annen for tap eller skader forårsaket av et virus, utsendt angrep om 
servicenekt eller annet teknologisk skadelig materiell som kan smitte apparater, utstyr, programmer, 
data eller annet eid materiell som skyldes din bruk av tjenestene, eller på ethvert nettsted eller apper 
tilknyttet nettstedet.  

 
12. Utstyr som fås kjøpt 

 
(Definisjoner) Følgende gjelder for dette avsnittet: 
 

- Utstyr skal bety alt utstyr av merket Android eller Apple; 
- Android-utstyr er et utstyr som brukes i et operativsystem kjent som ”Android” 

operativsystem eller som til vanlig forbindes med Google Inc eller produktene eller 
tjenestene markedsført på eller gjennom eller tilknyttet www.google.com eller Google Play 
Store (inkludert på play.google.com) eller www.android.com; 

- Apple-utstyr er et utstyr som er gjort tilgjengelig av eller gjennom, eller som til vanlig 
forbindes med Apple Inc eller produktene eller tjenestene markedsført på eller gjennom eller 
tilknyttet www.apple.com eller ”iTunes” eller Apples ”App Store” (inkludert på 
www.itunes.apple.com); 

-  (rettigheter) Hvis du bruker våre tjenester på (eller i, gjennom eller i forbindelse med) en 
applikasjon eller ”app” eller tjeneste på et utstyr, kommer alle rettighetene vi har (og alle 
utelukkelsene og begrensningene vi krever eller har fordel av) etter disse vilkårene, i tillegg 
til (og begrenser overhodet ikke) rettighetene og beskyttelsen vi har (og utelukkelsene og 
begrensningene, inkludert angående vårt produktansvar overfor deg, som vi har fordel av) 
alle de andre vilkårene som du har akseptert (inkludert da du lastet ned eller brukte den 
relevante applikasjonen eller tjenesten) som danner grunnlaget for rettighetene til (eller som 
begrenser ansvaret for) utviklerne av applikasjoner og tjenester til bruk på eller i forbindelse 
med det relevante utstyret (inkludert etter ”Sluttbrukerlisensavtalen for applikasjoner med 
lisens” som angår Apple-utstyr. 

- (inkluderte vilkår for Apple-utstyr) Hvis du bruker våre tjenester på eller i, gjennom eller i 
forbindelse med en applikasjon eller ”app” eller tjeneste på et Apple-utstyr, skal vilkårene, 
erklæringene, rettighetene og pliktene, slik de står, pålegges og innvilges i Apple Incs 
”Instruksjoner for minstevilkår for utviklernes sluttbrukerlisensavtale” (inkludert slik de står i 
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) herved være 
inkludert i disse bruksvilkårene, og partene i disse bruksvilkårene avtaler at disse 

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


erklæringene, rettighetene og pliktene gjelder som om instruksjonene skrevet av Apple, var 
blitt fullt ut gjennomført og gjenspeilt i disse bruksvilkårene. 

 
13. Oppsigelse 
 
Varighet: Bruksvilkårene er i kraft inntil du sier dem opp. Du kan når som helst si opp tjenestene 
uten forhåndsvarsel. 

 
Ved oppsigelse gjelder følgende:  
 

- du må umiddelbart avinstallere tjenestene fra alle stedene og alt utstyr som du har installert 
dem på; 

- du har ikke lenger tillatelse til å bruke tjenestene (og du må straks slutte å bruke dem til 
annet enn å avinstallere tjenestene slik det står i underpunkt (i) ovenfor); og 

- alle begrensninger du er pålagt, alle lisenser og tillatelser gitt av deg, alle garantier og 
erstatninger gitt av deg, og alle våre ansvarsfraskrivelser og -begrensninger (i alle tilfellene 
som står i bruksvilkårene) vil gjelde etter oppsigelsen. 

 
14. Generelt 
 
Lovvalg. Så langt loven tillater, og med mindre annet er uttrykkelig bestemt, reguleres disse 
vilkårene og enhver tvist som stammer fra dem eller tilknyttet dem, av lovgivningen i sluttbrukerens 
bostedsland uten hensyn til landets prinsipper om lovkonflikt, og av enhver gjeldende tariff, uansett 
sted. Du og vi avtaler at alle tvister som stammer fra eller er i tilknytning til denne avtalen eller din 
bruk av tjenestene, utelukkende skal behandles av domstolene i sluttbrukerens bostedsland.  

 
Vi kan tildele disse bruksbetingelsene. Vi kan tildele disse vilkårene i sin helhet eller delvis til 
enhver person vi velger. Du kan ikke tildele disse bruksvilkårene eller dine forpliktelser til noen 
annen uten Nissans samtykke på forhånd.  
 
Dette er hele avtalen. Denne avtalen (disse vilkårene og alle andre dokumenter fra Nissan inkludert 
i dem) utgjør hele avtalen mellom deg og oss. Den erstatter alle andre avtaler eller erklæringer, 
muntlige eller skriftlige, tidligere eller nåværende, mellom oss, og kan kun endres etter vilkårene i 
denne avtalen. Hvis en del av denne avtalen anses for å være ugyldig av en domstol eller 
voldgiftsmedlem, vil resten av den fortsatt være gjennomførbar. Selv etter at disse bruksvilkårene 
har tatt slutt, vil bestemmelsene i dem regulere enhver tvist som stammer fra eller står i forbindelse 
med den (med mindre den har blitt erstattet av en ny avtale mellom oss). Den vil også være 
bindende for dine arvinger og etterfølgere, og for våre etterfølgere. Intet avkall på én bestemt del av 
denne avtalen, eller brudd på den, innebærer at vi gir avkall på hele avtalen eller brudd på avtalen. 
I ENKELTE TILFELLER KAN VI BESTEMME OSS FOR Å LEVERE EN TJENESTE TIL DEG 
FRIVILLIG SELV OM DU IKKE KVALIFISERER TIL DEN. DETTE BETYR IKKE AT VI 
NØDVENDIGVIS VIL GJENTA DET ELLER AV VI GIR AVKALL PÅ VILKÅRET. DU AKSEPTERER 
AT VI IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOE SOM STAMMER FRA VÅR LEVERING AV EN 
SLIK TJENESTE. 
 
15. Kontakt oss 
 
Hvis du har spørsmål om tjenestene eller disse vilkårene, kan du kontakte Nissan kundeservice. 
 
Hvis du er uenig i disse vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene. 
 
SLUTT på vilkårene  



 
 


