
NissanConnect användarvillkor 

1. Användarvillkor 

Appen för NissanConnects tjänster tillhandahålls av Nissan och dess tredjepartsleverantörer. 

Bestämmelserna i dessa ”användarvillkor” är villkoren i avtalet mellan Nissan och den person 

som använder NissanConnects app (”tjänsterna”). 

2. Hänvisningar till ”dig” och ”oss” i dessa användarvillkor 
 
Varje hänvisning i dessa användarvillkor till: 
 

- ”vi”, ”oss”, ”vår/vårt” eller ”våra”: är en referens till Nissan och 
- ”du”, ”din/ditt” eller ”dina”: är en referens till den person som använder tjänsterna. 
- ”Användarvillkor” är en referens till villkoren (inklusive meddelanden, policydokument, 

utelämnanden, begränsningar och ansvarsfriskrivningar) som finns i detta dokument, och 
även vad som för övrigt meddelas dig av oss via tjänsterna. 

 
3. Godkännande och ändring av villkoren 

 
Du måste lämna ditt godkännande före användning: Om du vill använda tjänsterna måste du 
godkänna och alltid följa användarvillkoren.  Om du inte godkänner användarvillkoren har du inte 
samtyckt till (och får inte) tillgång till några tjänster (inklusive innehållet eller funktioner som finns i 
eller på annat sätt är förknippade med tjänsterna), förutom att avinstallera tjänsterna från alla platser 
och enheter där du har installerat dem. 

 
Ditt godkännande: Du bekräftar att du godkänner användarvillkoren: 

 
- så länge som en dator, server, telefon, pekplatta eller en annan enhet som du äger, 

hanterar eller har tillgång till innehåller en installation av en eller flera komponenter av 
tjänsterna och/eller 

- varje gång du använder tjänsterna på något sätt. 
 

Vi kan ändra: Vi kan vid varje tillfälle och enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande 
ändra användarvillkoren.  Ändrade villkor kommer att träda i kraft när de meddelas eller laddas upp 
i eller som en del av tjänsterna (eller när de meddelas på annat sätt till dig i skriftlig form i 
förväg).  Eftersom du är bunden av användarvillkoren ska du (och du ska garantera att du kommer 
att) hänvisa till dem och se till att du godkänner dem i den senaste versionen före varje tillfälle du 
använder någon del av tjänsterna. 

 
4. Vad som är tillåten användning av tjänsterna 
 
Förutsatt att du fortsätter att alltid följa användarvillkoren kan du (och vi beviljar dig en oåterkallelig, 
icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke överlåtbar licens till dig för att du ska) få tillgång till 
tjänsterna, förutsatt att du endast gör det för att använda tjänsterna för avsett bruk och inte i något 
annat syfte. 

  



5. Rättigheter inklusive immateriella rättigheter 
 

Våra rättigheter: Vi äger eller har licenser enligt eller tillstånd från tredje part med avseende på alla 
immateriella rättigheter och med avseende på tjänsterna (inklusive allt innehåll, använt av, 
genererat, producerat och tillhandahållet via tjänsterna). Sådana immateriella rättigheter skyddas 
av lokala och internationella lagar (inklusive lagar som rör upphovsrätt och varumärken). 

 
Dina rättigheter: Du varken tilldelas, ges eller beviljas några rättigheter (inklusive med avseende 
på immateriella rättigheter), till eller åt tjänsterna (inklusive till eller åt innehåll eller funktionalitet i 
eller i samband med tjänsterna) utöver de rättigheter som uttryckligen beviljas dig i skriftlig form i 
dessa användarvillkor. 

 
6. Vår kontroll över tjänsterna 
 
Du samtycker till att vi alltid och enligt eget gottfinnande vid meddelande till dig och med omedelbar 
verkan kan ändra: 

 
- Användaråtkomst: begränsa eller fullständigt avsluta din möjlighet att använda 

tjänsterna på något sätt, detta vid missbruk av tjänsterna, vid försök att dekompilera 
tjänsternas kod, vid grov oaktsamhet, ond avsikt, bedrägeri eller oriktig framställning, och 
vid varje annan ansvarsskyldighet som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig 
lag 

- eventuella eller alla aspekter av tjänsterna (inklusive deras utseende, innehåll och 
funktionalitet), genom att utge och installera uppdateringar på enheter där du har 
installerat tjänsterna. 

 
7. Begränsningar 
 
Du får inte, utan föregående skriftligt medgivande, göra eller försöka göra (eller direkt eller indirekt 
be om, uppdra, inbjuda till eller tillåta någon annan person att göra så eller försöka göra så) någon 
av de följande sakerna: 
 

- kommersiell användning: debitera en person några direkta eller indirekta avgifter i 
någon form för, eller i samband med, tillgången till tjänsterna 

- modifiering: modifiera en komponent i tjänsterna på något sätt (inklusive genom att 
ändra innehåll eller funktionalitet eller utseende, eller genom att ta bort meddelanden som 
till exempel upphovsrättsmeddelanden) 

- reproduktion: reproducera, återpublicera eller på annat sätt tillgängliggöra på något sätt 
(inklusive genom eller via andra privata eller offentligt nåbara medier som till exempel på 
hårddiskenheter, i databaser, på internet, i nyhetstidningar, veckotidningar, teve eller 
radio) av tjänster eller innehåll knutet till tjänsterna (inklusive innehåll på vilket tjänsterna 
baseras eller som möjliggör tillhandahållande av tjänsterna) 

- omvandla, manipulera, förbättra eller anpassa: omvandla, dekompilera, 
bakåtutveckla, utvinna källkoden till, förbättra eller skapa avledningar på tjänsterna eller 
innehåll som är knutet till tjänsterna (inklusive innehåll på vilket tjänsterna baseras eller 
sådant som möjliggör tillhandahållandet av tjänsterna) 

- kombinera eller ”blanda” eller kontaminera våra resultat: använda eller bearbeta den 
information eller de resultat som tas fram av eller via tjänsterna på ett sådant sätt så sådan 
information eller sådana resultat kombineras eller blandas med andra informationskällor 
för att skapa eller visa en ny samling resultat synliga för en slutanvändare som använder 
sådan information, när den enskilda samlingen resultat presenteras på ett sätt som inte 



gör det möjligt för slutanvändaren att enkelt och helt korrekt identifiera vad av resultaten 
som alstras av tjänsterna 

- missleda andra: göra något (inklusive genom att skapa en avbild eller genom att 
använda design eller kod, som till exempel webbplatsinramning (framing)) som faktiskt 
eller möjligen kan missleda eller lura en person att tro att en del av tjänsterna tillhandahålls 
av en annan person än av oss eller av en person som är vederbörligen auktoriserad av 
oss 

- förbjuden användning: Tillgång till tjänsterna eller innehåll som är knutna till tjänsterna 
(inklusive innehåll på vilket tjänsterna baseras eller som gör tillhandahållandet av 
tjänsterna möjligt) på något sätt eller för något syfte: 

- obehöriga syften: utöver det syfte för vilket tjänsterna är avsedda att användas 
- obehörig åtkomst: som innebär inblandning i eller hindrande av tjänsterna eller åtkomst 

eller försök till åtkomst till: (i) tjänsterna på andra sätt än genom att använda gränssnitt, 
verktyg, miljöer och instruktioner som vi tillhandahåller eller (ii) en komponent i tjänsterna 
som du inte är behörig att ha tillgång till (inklusive komponenter som rör funktionalitet och 
drift för tjänsterna, eller som hyser information av något slag) 

- förstörande användning: som strider mot våra intressen (inklusive att uppmuntra 
användare av tjänsterna att använda andra tjänster som liknar tjänsterna i konkurrens 
med ersättare av tjänsterna) 

- olaglig användning: som är olaglig enligt gällande lag 
- intrång: som överträder våra rättigheter eller någon annan persons rättigheter eller 
- osäker användning: som på något sätt (inklusive på mobila enheter) distraherar dig på 

ett osäkert sätt, som till exempel när du kör fordon eller tunga maskiner eller när du måste 
koncentrera dig på omgivningen (inklusive när du måste följa trafikregler, arbetsplats- eller 
säkerhetsföreskrifter). 

 
8. Säkerhet 

 
Ditt konto: Om du är registrerad abonnent på tjänsterna, kan du få eller skapa ett konto som kan 
inkludera inloggningsuppgifter, lösenord och annan information som är specifik för dig (ett ”konto”). 

 
Använda ditt konto: Du får inte: 

- röja lösenordet till ditt konto för andra (oavsett om det görs med flit eller oavsiktligt eller 
genom att du misslyckas att vidta rimliga åtgärder för att skydda sekretessen eller 
säkerheten för lösenordet) eller 

- tillåta andra att använda ditt konto. 
 

Kontosäkerhet:  du är fullt ut ansvarig för all aktivitet som sker på eller via ditt konto (och för 
konsekvenserna av sådan aktivitet) även om aktiviteten utförts av en annan person. Du samtycker 
även till att meddela oss omedelbart i skriftlig form om en obehörig användning av ditt konto eller 
om någon annan säkerhetsöverträdelse. 

 
Obehörig tillgång: Du får inte (oavsett om det gäller dig själv eller via någon annan persons 
aktivitet), vare sig direkt eller indirekt använda, få tillgång till eller försöka få tillgång till ett konto som 
inte är ditt. 

 
9. Sekretess 

 
Att skydda den information du delar är extremt viktigt för oss. Här är några saker att känna till om 
vad vi samlar in, varför vi gör det, hur vi använder och med vilka vi delar med oss av informationen. 
Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss. 
 

https://www.nissan.se/kundtjanst/kontakta-oss.html


VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG? 

 
Inom ramen för tjänsterna är Nissan Automotive Europe och Nissan Motor Co., Ltd. 
personuppgiftsansvarig. 

  
VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER? 

Genom att använda personuppgifter kan vi förse dig med vår tjänst och förbättra den.  
 
Här följer några sätt på vilka dina personuppgifter kan användas: 
 
 förse dig med tjänsten 
 mäta prestandan i tjänsten 
 förbättra produkter och tjänster 
 skicka relevant information om bilar och tjänster till dig 
 skicka personanpassad reklam 
 genomföra kundnöjdhetsundersökningar. 

 
VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? 

 
All information som vi förfogar över, har i de flesta fall lämnats av dig. Den kan bestå av: 
 
 personuppgifter (namn, adress, e-post och telefonnummer) 
 surfdata 
 tekniska data om uppkopplingen, som IMEI, MAC-adress, IP-adress  
 uppgifter om bilen, diagnosuppgifter om bilen 
 körbeteende, körhistorik 
 information som rör användningen av tjänsten 
 geolokaliseringsdata kan behandlas inom ramen för tjänsterna. 

 
HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER? 

 
Vi kommer att spara den information som du tillhandahåller när du skapar och använder 
appkontot för NissanConnects tjänster ända tills du eller vi raderar ditt konto. 
  
TILL VILKA LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER? 

 
Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till våra partner för att förbättra tjänsten. Vi ser till 
att de är lika angelägna att skydda dina personuppgifter som vi är. 
 
Tjänsteleverantörer 
 
Vi samarbetar med olika företag för att tillhandahålla tjänsterna. Därför kan vi komma att dela dina 
personuppgifter med dem.  

Vi ser till att de är lika angelägna att skydda dina personuppgifter som vi är. 
 
 

 
Närstående bolag  
 



Vi kan dela med oss av personuppgifter till andra Nissanföretag och överföra dem till tredje part 
vid en sammanslagning eller en omorganisation.   

 
Regelefterlevnad och säkerhet 

 
Det kan bli nödvändigt att vi yppar dina personuppgifter till offentliga myndigheter och 
regeringsorgan av skäl som rör landets säkerhet, upprätthållande av lag eller andra frågor av 
allmän betydelse. När det är lagligt tillåtet kommer vi att informera dig i förväg innan en sådan 
överföring.  

 
Vi kan även yppa personuppgifter om vi i god tro beslutar att yppandet är rimligen nödvändigt 
för att skydda våra rättigheter, lösa rättsliga tvister, hävda våra villkor och bestämmelser, 
undersöka bedrägerier eller skydda vår verksamhet, våra kunder eller användare. 

 
Överföring utanför EES 

 
Som en följd av ovanstående syften kommer dina personuppgifter att överföras till och 
behandlas av Nissan International SA:s dotterbolag och deras tjänsteleverantörer inte endast 
inom, utan även utanför EU/EES. Detta omfattar särskilt (utan begränsning) behandling av 
personuppgifter av Nissan Motor Co., Ltd i Japan och dess tjänsteleverantörer i Japan (som 
erbjuder motsvarande skyddsnivå enligt beslut om adekvat skyddsnivå från 23 januari 2019) 
och/eller andra länder utanför EU/EES.  
Lagarna för skydd av personuppgifter i ett sådant tredje land kanske inte kan erbjuda samma 
dataskyddsnivåer som i EU eller EES. Om en sådan överföring görs kommer vi emellertid att 
vidta adekvata åtgärder för att garantera att personuppgifterna behandlas enligt de standarder 
som gäller i tillämplig lag för dataskydd. Om personuppgifter som samlas in och behandlas av 
oss behandlas av tjänsteleverantörer utanför EU/EES kommer de endast att behandla sådana 
uppgifter enligt våra anvisningar och i de syften som anges ovan och enligt strikta 
dataskyddsåtgärder.  
Du kan få mer information om dessa garantier genom att skicka en förfrågan till dpo@nissan-
europe.com. 
 

 
Vilka rättigheter har du?  

 
DU HAR ALLTID TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER OCH KAN ALLTID BEGÄRA 
ATT DE SKA RADERAS ELLER ÄNDRAS. DU KAN ÄVEN BEGÄRA ATT FÅ DINA 
PERSONUPPGIFTER I ETT STANDARDFORMAT. 

 
Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter eller begära att de används på ett 
begränsat sätt. 
 
För att begära detta eller lämna in ett klagomål, skicka ett e-postmeddelande 
till sweden@nissan-services.eu. Alternativt kan du kontakta vårt dataskyddsombud. 
 
Slutligen har du rätt, om du känner att det är nödvändigt, att skicka in ett klagomål till din 
berörda dataskyddsmyndighet. 
  

mailto:dpo@nissan-europe.com


10. Tjänster och indata från tredje part 
 

Du förstår och godkänner att vissa delar av tjänsterna kan använda, återge eller överföra innehåll, 
tjänster och annan funktionalitet (inklusive boknings- och betalningshanteringstjänster) som 
tillhandahålls av tredje part, och detta begränsar vår förmåga att kontrollera tjänsternas kvalitet. 

 
I den utsträckning som det fullt ut tillåts enligt lag, stöder vi inte, ej heller ansvarar vi på 
något sätt för (eller i samband med åtkomsten till) innehåll, tjänster och andra funktioner 
som tillhandahålls av tredje part som vi eller du har tillgång till i samband med din åtkomst 
till tjänsterna eller tillhandahållandet av tjänsterna. 

 
11. Ansvarighet 

 
Ansvarighet. Inget i detta avtal ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för (i) dödsfall eller 
personskada på grund av vår försumlighet eller avsikt (ii) grov oaktsamhet, ond avsikt, bedrägeri 
eller oriktig framställning och (iii) annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av någon 
gällande lag, inklusive någon obligatorisk produktansvarslag. Enligt det ovanstående är vi inte 
ansvariga inför dig för förluster, skador, skulder, krav och kostnader (inklusive men inte begränsat 
till rättskostnader och försvar eller avräkningskostnader) oavsett slag, och oavsett om de är direkta, 
indirekta eller härav följande, som uppstår på grund av eller är hänförliga till tillhandahållandet av 
eller användningen av tjänsterna, oavsett hur de orsakats, vare sig det sker enligt avtal, 
förtroendebrott (inklusive försumlighet), skriven lag eller på annat sätt. Vi kommer inte att vara 
ansvariga inför dig för förlust eller skada (även om den är förutsebar) som uppstår under eller i 
samband med användning av, eller oförmåga att använda, tjänsterna eller, användning av eller 
förlitande på tjänsterna.  
 
Vi kommer inte att vara ansvariga inför dig eller inför någon annan för förlust på grund av en orsak 
över vilken vi inte har kontroll. Detta omfattar fel på elektronisk eller mekanisk utrustning eller på 
kommunikationslinjer (däribland telefon, kabel och internet), obehörig tillgång, virus, stöld, 
operatörsfel, allvarliga eller extraordinära väderleksförhållanden (däribland översvämning, 
jordbävning eller annan force majeure), brand, krig, upplopp, terroristhandling, tumult, 
arbetsmarknadstvister eller andra arbetsrelaterade problem, olyckor, nödsituation eller 
regeringsingripande. Vi kommer inte att vara ersättningsskyldiga till dig eller någon annan för förlust 
eller skada som orsakats av virus, ddos-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan smitta 
enheter, utrustning, program, data eller annat eget material på grund av att du använder tjänsterna, 
eller någon webbplats eller appar som är knutna till dem.  

 
12. Butiksapplikationer 

 
(definitioner) Förutsättningar för denna klausul: 
 

- Enhet betyder varje Android- och Appleenhet  
- Androidenhet är en enhet som har ett operativsystem kallat ”Android” eller som allmänt är 

förknippat med Google Inc eller de produkter eller tjänster som främjas på www.google.com 
eller via Google Play-butiken (inklusive på play.google.com) eller www.android.com 

- Appleenhet är en enhet som tillgängliggjorts av eller via, och som vanligen är förknippad 
med, Apple Inc eller de produkter och tjänster som främjas av eller förknippas med 
www.apple.com eller ”iTunes” eller Apples butik ”App Store” (inklusive på 
www.itunes.apple.com) 

-  (rättigheter) Om du använder någon av våra tjänster på (eller i, eller via, eller i samband 
med) en applikation eller ”app” eller tjänst på en enhet, gäller alla rättigheter som vi har (och 
alla utelämnanden och begränsningar som vi gör eller av vilka vi gagnas) enligt dessa 

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


användarvillkor (och de begränsas på intet sätt) utöver rättigheter och skydd som vi har (och 
utelämnanden och begränsningar, inklusive vår ansvarsskyldighet gentemot dig, av vilka vi 
gagnas) enligt alla andra villkor som du har godkänt (inklusive när du har laddat ned eller 
använt den berörda applikationen eller tjänsten) vars avsikt är att ge rättigheter till (eller 
begränsa ansvarigheten för) utvecklare av applikationer och tjänster för användning på eller 
i samband med berörd enhet (inklusive enligt ”Slutanvändarlicensavtalet för den licensierade 
applikationen” som rör Apples enheter) 

- (termer som införlivats för Appleenheter) Om du använder någon av tjänsterna på, eller 
i, eller via, eller i samband med en applikation eller en ”app” eller tjänst på en Appleenhet, 
ska villkoren, bilderna, rättigheterna och skyldigheterna enligt vad som anges, åläggs och 
beviljas i Apple Incs ”Instruktioner för minimivillkor för utvecklarens slutanvändarlicensavtal” 
(inklusive det som återfinns på www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/appstore/dev/minterms/) härmed införlivas i dessa användarvillkor, och 
parterna i dessa användarvillkor samtycker till att de bilder, rättigheter och skyldigheter 
tillämpas som om instruktionerna angivna av Apple verkligen har införlivats och återspeglats 
i dessa användarvillkor. 

 
13. Uppsägning 
 
Varaktighet: Användarvillkoren gäller tills du säger upp dem. Du kan säga upp tjänsterna när som 
helst och utan uppsägningstid. 

 
Vid uppsägning:  
 

- måste du omedelbart avinstallera tjänsterna från alla platser och enheter där du har 
installerat dem 

- är du inte längre behörig att använda tjänsterna (och du måste upphöra att använda dem 
omedelbart, utöver att endast avinstallera tjänsterna enligt vad som krävs i underklausul (i) 
ovan) och 

- alla begränsningar som gäller dig, alla licenser och tillstånd som beviljats dig, alla garantier 
och ersättningar som lämnats av dig, och alla våra friskrivningsklausuler och 
ansvarsbegränsningar, (i samtliga fall angivna i användarvillkoren) kommer att fortsätta att 
gälla efter uppsägningen. 

 
14. Allmänt 
 
Tillämplig lag. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, och såvida inte något annat 
uttryckligen anges på annan plats, kommer detta avtal och tvister som uppstår på grund av det att 
styras av lagarna i slutanvändarens bosättningsland utan hänsyn tagen till principerna om 
lagkonflikter, och med eventuella tillämpliga avgifter, varhelst den lämnas in. Du och vi samtycker 
till att tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal eller din användning av 
tjänsterna ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i slutanvändarens 
bosättningsland.  

 
Vi kan överlåta dessa användarvillkor. Vi kan överlåta dessa villkor i sin helhet eller delvis till 
någon efter eget gottfinnande. Du får inte överlåta dessa användarvillkor till någon annan utan 
Nissans föregående samtycke.  
 
Detta är hela avtalet. Detta avtal (dessa villkor och bestämmelser och Nissans eventuella andra 
dokument som införlivats i dem) utgör hela avtalet mellan dig och oss. Det ersätter alla andra avtal 
eller framställningar, muntliga eller skriftliga, mellan oss, förr eller nu, och kan inte ändras utom 
enligt vad som anges i detta avtal. Om någon del av detta avtal enligt en domstol eller en 



skiljedomare anses vara ogiltig ska resten av avtalet fortsätta att gälla. Även efter att dessa 
användarvillkor har löpt ut kommer dess bestämmelser att reglera tvister som uppstår på grund av 
eller i samband med det (såvida det inte har ersatts av ett nytt avtal mellan oss). Det kommer även 
att vara bindande för dina arvtagare och efterträdare och för våra efterträdare. Inget avstående av 
någon del av detta avtal, eller av en överträdelse av det, kommer i någon enskilt exempel att kräva 
att vi avstår från något annat exempel eller annan överträdelse. I VISSA FALL KAN VI BESLUTA 
ATT TILLHANDAHÅLLA DIG TJÄNSTER FRIVILLIGT ÄVEN OM DU ANNARS INTE SKULLE 
UPPFYLLA KRAVEN. DETTA KOMMER INTE ATT UTGÖRA ETT AVSTÅENDE ELLER KRÄVA 
ATT VI GÖR DET IGEN. DU SAMTYCKER TILL ATT VI INTE KOMMER ATT VARA ANSVARIGA 
FÖR NÅGOT SOM ÄR ETT RESULTAT AV VÅRT TILLHANDAHÅLLANDE AV EN SÅDAN 
TJÄNST. 
 
15. Kontakta oss 
 
Om du har några frågor om tjänsterna eller dessa villkor, kan du kontakta Nissans kundtjänst. 
 
Om du inte samtycker till dessa villkor, ska du upphöra att använda tjänsterna omedelbart. 

 
Villkoren slutar här.  

 
 


