
Warunki korzystania z usługi NissanConnect 

1. Warunki użytkowania 

Aplikacja NissanConnect Services jest udostępniana Użytkownikowi przez firmę Nissan oraz jej 

zewnętrznych usługodawców. 

Warunki zawarte w niniejszych „Warunkach Użytkowania” to warunki umowy między firmą 

Nissan a osobą uzyskującą dostęp do aplikacji NissanConnect Services („Usługi”). 

2. Stosowanie zwrotów „Użytkownik” i „my” w niniejszych warunkach użytkowania 
 
Każde użycie w niniejszych Warunkach Użytkowania zwrotu: 
 

- „my”, „nas”, „nam” lub „nasz”: oznacza firmę Nissan; natomiast 
- „Użytkownik”, „Użytkownika” lub „Użytkownikowi”: oznacza osobę uzyskującą 

dostęp do Usług. 
- „Warunki Użytkowania” oznaczają warunki (w tym informacje, zasady, wyłączenia, 

ograniczenia i zrzeczenia) zawarte w niniejszym dokumencie, a także w inny sposób 
przekazane Użytkownikowi przez nas w odniesieniu do Usług lub za ich pośrednictwem. 

 
3. Akceptacja i zmiana Warunków 

 
Przed uzyskaniem Dostępu konieczna jest akceptacja: Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp 
do Usług, musi zaakceptować i przestrzegać Warunków Użytkowania.  Brak akceptacji Warunków 
Użytkowania oznacza brak naszej zgody i zakaz uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek Usług (w 
tym treści lub funkcji zawartych w Usługach lub w inny sposób związanych z Usługami), w celu 
innym niż odinstalowanie Usługi ze wszystkich lokalizacji i urządzeń, na których zostały 
zainstalowane. 

 
Akceptacja przez Użytkownika: Użytkownik potwierdza akceptację Warunków użytkowania: 

 
- każdorazowo, gdy komputer, serwer, telefon, tablet lub inne posiadane urządzenie działa 

lub ma dostęp do, zawiera instalację jednego lub większej liczby elementów Usług; i/lub 
- każdorazowo, gdy uzyskuje dostęp do Usług w jakikolwiek sposób.    

 
Możemy zmienić: Możemy, w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez 
powiadomienia, zmienić Warunki Użytkowania.  Zmienione warunki zaczynają obowiązywać po ich 
opublikowaniu lub przesłaniu do lub w ramach Usług (lub w inny sposób przekazaniu na piśmie z 
wyprzedzeniem).  Ponieważ Użytkownik jest związany Warunkami Użytkowania, powinien (i 
gwarantuje, że będzie) odwoływać się do nich i akceptować je w ich najnowszej formie przed 
każdym uzyskaniem dostępu do którejkolwiek z Usług.   

 
4. Dozwolone korzystanie z usług 
 
Pod warunkiem przestrzegania Warunków Użytkowania, Użytkownik może (i udzielamy mu w tym 
celu odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niezbywalnej licencji) 
uzyskiwać dostęp do Usług, pod warunkiem, że będzie to miało na celu korzystanie z Usług zgodnie 
z ich przeznaczeniem i nie w żadnym innym celu. 



5. Prawa, w tym prawa własności intelektualnej 
 

Nasze prawa: Jesteśmy właścicielami lub posiadamy licencje lub zezwolenie od osób trzecich w 
odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Usług (w tym w odniesieniu 
do całej Treści zawartej, wykorzystywanej, generowanej, produkowanej i dostarczanej w ramach 
Usług). Taka własność intelektualna jest chroniona prawem międzynarodowym (w tym przepisami 
dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych). 

 
Prawa Użytkownika: Użytkownikowi nie przypisuje się, nie przekazuje ani nie przyznaje żadnych 
praw (w tym w odniesieniu do własności intelektualnej) w związku z Usługami (w tym w związku z 
jakąkolwiek treścią lub funkcjonalnością w ramach Usług lub w związku z nimi) innych niż prawa 
wyraźnie określone na piśmie w Warunkach Użytkowania. 

 
6. Nasza kontrola nad usługami 
 
Użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, według własnego uznania, pod 
warunkiem powiadomienia Użytkownika i ze skutkiem natychmiastowym, zmienić: 

 
- dostęp użytkownika: ograniczenie lub całkowite zniesienie możliwości dostępu do Usług 

w jakikolwiek sposób, w przypadku niewłaściwego użycia Usługi, próby dekompilacji kodu 
Usługi, rażącego niedbalstwa, zamiaru, oszustwa lub fałszywego wprowadzenia w błąd 
oraz wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć mocą 
obowiązującego prawa; oraz 

- wszelkie aspekty Usług (w tym ich wygląd, treść i funkcjonalność) poprzez wydanie i 
zainstalowanie aktualizacji na urządzeniach, na których zainstalowano Usługi. 

 
7. Ograniczenia 
 
Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, Użytkownik nie może wykonać ani usiłować (ani 
bezpośrednio lub pośrednio zwracać się z prośbą, udzielać wskazówek, zachęcać lub zezwalać 
innym osobom na wykonywanie lub usiłowanie) następujących czynności: 
 

- użytek komercyjny: naliczanie jakiejkolwiek osobie jakichkolwiek bezpośrednich lub 
pośrednich opłat w jakiejkolwiek formie w związku z Dostępem do Usług; 

- modyfikacja: modyfikowanie dowolnego elementu Usług w jakikolwiek sposób (w tym 
poprzez zmianę Treści lub funkcjonalności lub wyglądu, lub poprzez usuwanie 
powiadomień, takich jak informacje o prawach autorskich); 

- powielanie: powielanie, ponowne publikowanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób 
(w tym przez, na lub za pośrednictwem innych mediów dostępnych publicznie lub 
prywatnie, takich jak dyski, bazy danych, Internet, gazety, czasopisma, telewizja lub radio) 
Usług lub dowolnej Treści związanej z Usługami (w tym Treści, na których oparte są 
Usługi lub które umożliwiają świadczenie Usług); 

- tłumaczenie, manipulowanie, udoskonalanie lub dostosowywanie: tłumaczenie, 
dekompilacja, inżynieria wsteczna, wyodrębnianie kodu źródłowego, wprowadzanie 
jakichkolwiek ulepszeń lub tworzenie produktów pochodnych na podstawie Usług lub 
jakiejkolwiek Treści związanej z Usługami (w tym Treści, na których Usługi są oparte lub 
które umożliwiają świadczenie Usług); 

- łączenie lub „kompilacja” lub niszczenie naszych wyników: wykorzystywanie lub 
przetwarzanie informacji lub wyników wytworzonych przez lub za pośrednictwem Usług 
w celu łączenia lub „kompilacji” takich informacji lub wyników z innymi źródłami informacji 
w celu utworzenia lub wyświetlenia nowego pojedynczego zestawu wyników widocznych 
dla użytkownika końcowego, który korzysta z takich informacji, w przypadku gdy 



pojedynczy zestaw wyników jest prezentowany w sposób, który nie pozwala 
użytkownikowi końcowemu łatwo i dokładnie określić, które widoczne wyniki zostały 
stworzone przez Usługi; 

- wprowadzanie w błąd innych osób: wykonywanie jakichkolwiek czynności (w tym 
przedstawianie lub wykorzystywanie jakiegokolwiek projektu lub kodu, takiego jak 
kadrowanie strony internetowej), które mogłyby faktycznie lub potencjalnie wprowadzić w 
błąd lub oszukać osobę, która uwierzyłaby, że jakikolwiek element Usług jest dostarczany 
przez jakąkolwiek osobę inną niż my lub osoba odpowiednio przez nas upoważniona; 

- zabronione zastosowania: Uzyskiwanie dostępu do Usług lub jakichkolwiek Treści 
związanych z Usługami (w tym Treści, na których oparte są Usługi lub które 
umożliwiających świadczenie Usług) w dowolny sposób lub w dowolnym celu: 

- nieautoryzowane cele: cele inne niż te, do których Usługi są przeznaczone; 
- nieautoryzowany dostęp: dostęp polegający na zakłócaniu lub utrudnianiu 

funkcjonowania Usług lub uzyskanie dostępu lub próba uzyskania dostępu: (i) do Usług 
w sposób inny niż za pomocą interfejsów, narzędzi, środowisk i instrukcji zapewnianych 
przez nas; lub (ii) do jakiegokolwiek elementu Usług, do którego Użytkownik nie jest 
upoważniony (w tym elementów związanych z funkcjonalnością i działaniem Usług lub 
wszelkich informacji własnych); 

- szkodliwe użycie: użycie sprzeczne z naszymi interesami (w tym zachęcanie 
użytkowników Usług do korzystania z innych usług podobnych, konkurencyjnych wobec 
Usług lub substytutów Usług); 

- użycie niezgodne z prawem: użycie niezgodne z obowiązującymi przepisami; 
- użycie stanowiące naruszenie: użycie, które narusza nasze prawa lub prawa 

jakiejkolwiek innej osoby; lub 
- niebezpieczne użycie: użycie, które w jakikolwiek sposób (w tym na urządzeniach 

mobilnych) powoduje groźne rozproszenie, na przykład podczas korzystania z pojazdów 
lub ciężkiego sprzętu, lub w przypadku, gdy konieczna jest koncentracja na otoczeniu (w 
tym, gdy konieczne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zasad pracy lub 
zasad bezpieczeństwa). 

 
8. Bezpieczeństwo 

 
Konto Użytkownika: Osoba zarejestrowana jako Użytkownik Usług może otrzymać lub założyć 
konto, które może zawierać dane logowania, hasła i inne specyficzne informacje („Konto”). 

 
Korzystanie z Konta: Zabronione jest: 

- ujawnianie hasła do Konta innym osobom (celowo lub przez niedbalstwo lub niepodjęcie 
rozsądnych kroków w celu ochrony tajemnicy lub zabezpieczenia hasła); lub 

- zezwalanie innym osobom na korzystanie z Konta. 
 

Ochrona Konta:  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają 
miejsce na jego Koncie lub za pośrednictwem jego Konta (oraz za konsekwencje takich działań), 
nawet jeśli te działania zostały przeprowadzone przez inną osobę. Użytkownik wyraża zgodę na 
powiadomienie nas niezwłocznie na piśmie o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta 
lub każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. 

 
Nieautoryzowany dostęp: Użytkownik nie może (samodzielnie lub poprzez działania jakiejkolwiek 
innej osoby) bezpośrednio lub pośrednio korzystać, uzyskiwać dostępu lub próbować uzyskać 
dostępu do konta należącego do innego użytkownika. 

 
 
 



9. Prywatność 
 

Ochrona udostępnianych informacji jest dla nas niezwykle ważna. Oto kilka informacji dotyczących 
gromadzonych przez nas informacji, powodu ich gromadzenia, sposobu ich wykorzystania i osób, 
którym je udostępniamy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

 
W ramach świadczenia Usług rolę administratora danych pełnią Nissan Automotive Europe oraz 
Nissan Motor Co., Ltd. 

  
DLACZEGO GROMADZIMY DANE UŻYTKOWNIKA? 

Korzystanie z danych osobowych pomaga nam świadczyć i udoskonalać nasze usługi.  
 
Oto kilka sposobów wykorzystania informacji dotyczących Użytkownika: 
 
 świadczenie usługi na rzecz Użytkownika; 
 pomiar wydajności naszej usługi; 
 udoskonalanie naszych produktów i usług; 
 wysyłanie istotnych informacji dotyczących pojazdów i usług; 
 przesyłanie spersonalizowanych reklam; 
 przeprowadzenie badania satysfakcji klienta. 

 
JAKIE RODZAJE DANYCH GROMADZIMY? 

 
Wszelkie posiadane przez nas informacje zostały prawdopodobnie przekazane przez 
Użytkownika. Mogą one obejmować: 
 
 dane osobowe (imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu); 
 przeglądanie danych; 
 dane techniczne połączeń, takie jak numer IMEI, adres MAC, adres IP;  
 informacje o pojeździe, dane diagnostyczne pojazdu; 
 zachowania kierowcy, historia jazdy; 
 historia nawigacji i informacje dotyczące korzystania z usługi; 
 Dane geolokalizacyjne mogą być przetwarzane w ramach usług. 

 
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE? 

 
Informacje podane podczas tworzenia i użytkowania konta w aplikacji NissanConnect Services 
zostaną zachowane do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub przez nas samych. 
  
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE? 

 
Możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom w celu udoskonalania naszych usług. 
Dbamy o to, aby partnerzy ci w takim samym stopniu chronili dane i informacje. 
 
 
 
 
Usługodawcy 

https://www.nissan.pl/obsluga-klienta/kontakt.html


 
Współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami, aby świadczyć Usługi. W związku z tym możemy udostępniać im 
Twoje dane osobowe.  

Dbamy o to, aby partnerzy ci w takim samym stopniu chronili dane i informacje. 
 
 

 
Jednostki stowarzyszone  
 
Możemy udostępniać dane osobowe innym firmom w ramach grupy Nissan i przekazywać je 
osobom trzecim w przypadku fuzji lub reorganizacji.   

 
Zgodność z prawem i bezpieczeństwo 

 
Konieczne może okazać się ujawnienie danych osobowych Użytkownika organom publicznym 
i rządowym ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie 
o znaczeniu publicznym. Jeżeli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Użytkownika przed 
takim przekazaniem danych.  

 
Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze ustalimy, że ujawnienie jest 
niezbędne do ochrony naszych praw, rozwiązania konfliktu prawnego, egzekwowania naszych 
warunków, zbadania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników. 

 
Transfery poza EOG 

 
W związku z powyższymi celami Twoje dane osobowe będą przekazywane do podmiotów 
stowarzyszonych firmy Nissan International SA i ich Usługodawców, a także przetwarzane 
przez nie, nie tylko wewnątrz, ale także poza UE/EOG. Obejmuje to w szczególności (bez 
ograniczeń) przetwarzanie danych osobowych przez firmę Nissan Motor Co., Ltd w Japonii 
oraz jej Usługodawców (oferującym odpowiedni poziom ochrony, godnie z decyzją z 23 
stycznia 2019 r.) w Japonii i/lub innych krajach spoza UE/EOG.  
Przepisy dotyczące ochrony danych w takich krajach trzecich mogą nie zapewniać takiego 
samego poziomu ochrony danych jak w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Jednak w przypadku takiego przekazania danych podejmiemy odpowiednie 
działania w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze standardami 
określonymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Jeżeli dane osobowe 
gromadzone i przetwarzane przez nas będą przetwarzane przez Usługodawców spoza 
UE/EOG, zobowiązują się oni przetwarzać wszelkie takie dane wyłącznie zgodnie z naszymi 
instrukcjami i do celów opisanych powyżej oraz przy zastosowaniu rygorystycznych środków 
bezpieczeństwa danych.  
Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać, wysyłając wniosek na adres 
dpo@nissan-europe.com. 
 

 
Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?  

 
UŻYTKOWNIK MOŻE W DOWOLNYM CZASIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH 
OSOBOWYCH LUB MOŻE POPROSIĆ O ICH USUNIĘCIE LUB MODYFIKACJĘ. 
UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ POPROSIĆ O PRZEKAZANIE SWOICH DANYCH 
OSOBOWYCH W FORMACIE STANDARDOWYM. 

 



Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych lub zażądać ograniczenia ich 
wykorzystania. 
 
Aby złożyć wniosek lub skargę, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres poland@nissan-
services.eu. Alternatywnie Użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony 
danych. 
 
Wreszcie, w razie konieczności, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do odpowiedniego 
organu ochrony danych. 

 
10. Usługi osób trzecich i dane wejściowe 

 
Użytkownik rozumie i akceptuje, że niektóre elementy Usług mogą wykorzystywać, odzwierciedlać 
lub przekazywać treści, usługi i inne funkcje (w tym usługi rezerwacji i przetwarzania płatności) 
dostarczane przez osoby trzecie, a to ogranicza naszą możliwość kontroli jakości Usług. 

 
W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo nie popieramy ani nie jesteśmy odpowiedzialni, 
ani nie ponosimy odpowiedzialności w żaden sposób (lub w związku z dostępem) za wszelkie 
treści, usługi i inne funkcje udostępniane przez osoby trzecie, do których my lub Użytkownik 
uzyskujemy dostęp w związku z dostępem do Usług lub świadczenia przez nas Usług. 

 
11. Odpowiedzialność 

 
Odpowiedzialność. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza naszej 
odpowiedzialności za (i) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub 
umyślnego działania; (ii) rażące zaniedbanie, celowe działanie, oszustwo lub świadome 
wprowadzenie w błąd; oraz (iii) wszelkie inne zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub 
ograniczone przez obowiązujące prawo, w tym prawo dotyczące obligatoryjnej odpowiedzialności 
za produkt. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, 
szkody, zobowiązania, roszczenia i wydatki (w tym, ale nie ograniczając się do kosztów prawnych i 
kosztów obrony lub rozliczenia), niezależnie od tego, czy mają one charakter bezpośredni, pośredni 
lub wynikowy, wynikają z lub odnoszą się do świadczenia lub korzystania z Usług, niezależnie od 
tego, czy wynikają z umowy, czynu zabronionego (w tym zaniedbania), przepisów ustawowych czy 
innych środków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (nawet jeśli były 
możliwe do przewidzenia) wynikające z lub mające związek z korzystaniem lub niemożnością 
korzystania z Usług lub korzystania, lub polegania na Usługach.  
 
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek straty 
wynikające z przyczyny, nad którą nie mamy kontroli. Obejmuje to awarię sprzętu elektronicznego 
lub mechanicznego lub linii komunikacyjnych (w tym telefonu, telewizji kablowej i Internetu), 
nieautoryzowany dostęp, wirusy, kradzież, błędy operatora, poważne lub nadzwyczajne warunki 
pogodowe (w tym powodzie, trzęsienie ziemi lub inna siła wyższa), pożar, wojnę, powstanie, akt 
terrorystyczny, zamieszki, spory pracownicze lub inne problemy pracownicze, wypadek, zdarzenie 
losowe lub działania rządu. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej 
osoby za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirus, rozproszony atak typu „denial 
of service” lub inny szkodliwy technologicznie materiał, który może zainfekować urządzenia, sprzęt, 
programy, dane lub inne materiały zastrzeżone ze względu na korzystanie przez Użytkownika z 
Usług lub dowolnej strony internetowej lub powiązanych z nimi aplikacji.  

 
 
 
 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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12. Sklepy z aplikacjami 
 

(definicje) Dla celów niniejszej klauzuli: 
 

- Urządzenie oznacza dowolne urządzenie z systemem Android lub urządzenie marki Apple,  
- Urządzenie z systemem Android to urządzenie, które obsługuje system operacyjny znany 

jako system operacyjny „Android” lub powszechnie powiązany z Google Inc lub produktami 
lub usługami promowanymi na lub za pośrednictwem lub powiązanymi z www.google.com 
lub Google Play Store (w tym na play.google.com) lub www.android.com; 

- Urządzenie marki Apple to urządzenie udostępnione przez firmę Apple lub za jej 
pośrednictwem, lub powszechnie powiązane z Apple Inc lub produktami lub usługami 
promowanymi przez lub za pośrednictwem www.apple.com, „iTunes” lub Apple „App Store” 
(w tym na www.itunes.apple.com); 

-  (prawa) Jeśli Użytkownik korzysta z naszych Usług na (lub w, lub za pośrednictwem lub w 
związku z) aplikacji lub tzw. „apce” lub korzysta z usługi na Urządzeniu, to wszelkie 
posiadane przez nas prawa (oraz wszystkie wyłączenia i ograniczenia, które wprowadzamy 
lub z których czerpiemy korzyści) w ramach niniejszych Warunków Użytkowania stanowią 
uzupełnienie (i w żaden sposób nie ograniczają) naszych praw i środków ochrony (oraz 
wyłączeń i ograniczeń, w tym w odniesieniu do naszej odpowiedzialności wobec 
Użytkownika, z których czerpiemy korzyści) zgodnie ze wszystkimi innymi warunkami, które 
Użytkownik zaakceptował (w tym podczas pobierania lub użytkowania określonej aplikacji 
lub usługi), które służą do zabezpieczenia praw (lub ograniczenia odpowiedzialności) 
twórców aplikacji i usług w przypadku używania na określonym urządzeniu lub w związku z 
nim (w tym zgodnie z „Umową licencyjną użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji” 
odnoszącą się do Urządzeń Apple) 

- (włączone warunki dotyczące Urządzeń Apple) Jeżeli Użytkownik korzysta z 
którejkolwiek z naszych Usług na, w, lub za pośrednictwem, lub w związku z aplikacją lub 
„apką” lub usługą na Urządzeniu Apple, to warunki, oświadczenia, prawa i obowiązki 
przedstawione, nałożone i przyznane w „Instrukcjach dotyczących minimalnych warunków 
umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania” (w tym na stronie 
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) zostają włączone do 
niniejszych Warunków Użytkowania, a strony niniejszych Warunków Użytkowania zgadzają 
się, że te oświadczenia, prawa i obowiązki mają zastosowanie tak, jakby zasady 
sformułowane przez Apple zostały prawidłowo wdrożone i odzwierciedlone w niniejszych 
Warunkach Użytkowania. 

 
13. Wypowiedzenie 
 
Okres obowiązywania: Warunki użytkowania obowiązują do czasu wypowiedzenia przez 
Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć Usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia. 

 
Po wypowiedzeniu:  
 

- Użytkownik musi natychmiast odinstalować Usługi ze wszystkich lokalizacji i urządzeń, na 
których zostały zainstalowane; 

- Użytkownik nie jest już upoważniony do uzyskiwania dostępu do Usług (i musi natychmiast 
zaprzestać korzystania z Usług w celu innym niż odinstalowanie Usług zgodnie z powyższym 
podpunktem (i)); oraz 

- wszelkie nałożone na Użytkownika ograniczenia, wszelkie udzielone przez Użytkownika 
licencje i zezwolenia, wszelkie udzielone przez Użytkownika gwarancje i obietnice wypłaty 
odszkodowania oraz wszelkie nasze zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności (we 

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


wszystkich przypadkach określonych w Warunkach Użytkowania) obowiązują po 
wypowiedzeniu. 

 
14. Ogólne 
 
Prawo właściwe. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, i z wyjątkiem przypadków 
wyraźnie określonych inaczej, niniejsze Warunki i wszelkie spory z nich wynikające lub z nimi 
związane podlegają prawu kraju zamieszkania użytkownika końcowego, bez względu na normy 
prawa kolizyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi taryfami, niezależnie od tego, gdzie umowa 
została zawarta. Użytkownik i my zgadzamy się, że wszelkie spory wynikające z lub mające związek 
z niniejszą Umową lub korzystaniem z Usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów kraju 
zamieszkania użytkownika końcowego.  

 
Możliwość cesji niniejszych Warunków użytkowania. Możemy scedować niniejsze Warunki w 
całości lub w części na dowolną osobę według naszego uznania. Użytkownik nie może scedować 
niniejszych Warunków Użytkowania ani zobowiązań na żadną inną osobę bez uprzedniej zgody 
firmy Nissan.  
 
Całość Umowy. Niniejsza Umowa (niniejsze warunki i wszelkie inne zawarte w nich dokumenty 
firmy Nissan) stanowi całość umowy między Użytkownikiem a nami. Zastępuje ona wszelkie inne 
umowy lub oświadczenia, ustne lub pisemne, zawarte między nami, w przeszłości lub obecnie, i nie 
może zostać zmieniona w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Jeśli 
jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd lub arbitra za nieważną, pozostała 
część pozostaje w mocy. Nawet po zakończeniu niniejszych Warunków Użytkowania, ich 
postanowienia będą regulować wszelkie spory z nich wynikające lub z nimi związane (chyba że 
zostały one zastąpione nową umową między nami). Będzie to również wiążące dla spadkobierców 
i następców Użytkownika oraz naszych następców. Żadne zrzeczenie się jakiejkolwiek części 
niniejszej Umowy lub jej naruszenie w jakimkolwiek przypadku nie będzie wymagać od nas 
zrzeczenia się w jakimkolwiek innym przypadku lub naruszenia. W NIEKTÓRYCH 
OKOLICZNOŚCIACH MOŻEMY ZDECYDOWAĆ O ŚWIADCZENIU USŁUGI DOBROWOLNIE, 
NAWET JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA WYMAGANYCH WARUNKÓW. NIE STANOWI TO 
ZRZECZENIA SIĘ ANI NIE NAKŁADA NA NAS OBOWIĄZKU POSTĄPIENIA W TEN SPOSÓB 
PONOWNIE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIKOLWIEK REZULTAT ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS TAKIEJ USŁUGI. 
 
15. Kontakt z nami 
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Usług lub niniejszych Warunków prosimy o kontakt z 
działem obsługi klienta firmy Nissan. 
 
W razie braku zgody na niniejsze Warunki należy natychmiast zaprzestać korzystania z Usług. 

 
KONIEC warunków  

 
 


