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Zmluvné podmienky služieb NissanConnect 

S účinnosťou od [1. októbra 2019] 

Úvod 

V tejto zmluve („Zmluva“) odkazujú pojmy „vy“, „vaše“ a „Účastník“ na vás, fyzickú osobu, ktorá koná 
sama za seba alebo, ak to prichádza do úvahy, ktorá koná ako právny zástupca spoločnosti alebo 
právnickej osoby, ktorá si zakúpila alebo prenajala vozidlo značky Nissan vybavené službami 
NissanConnect („Vozidlo“). V tejto Zmluve odkazujú pojmy „my“, „nás“, „naše“ a „Nissan“ na spoločnosť 
NISSAN INTERNATIONAL SA, spoločnosť založenú a existujúcu podľa právnych predpisov Švajčiarska 
s identifikačným číslom spoločnosti CH-550-1047524-0, so sídlom na adrese Zone d’Activités La Pièce 12, 
1180 Rolle, Švajčiarsko a spoločnosť NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, spoločnosť založenú a existujúcu 
podľa právnych predpisov Francúzska s identifikačným číslom spoločnosti 443 089 990, so sídlom na 
adrese 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-bretonneux, Francúzsko. Okrem toho sú tieto 
fyzické a právnické osoby určenými tretími používateľmi podľa tejto Zmluvy: (i) dcérske spoločnosti, 
materská spoločnosť, právni nástupcovia a postupníci spoločnosti Nissan International SA; (ii) 
poskytovatelia služieb a ich dcérske spoločnosti, právni nástupcovia a postupníci; (iii) a všetci zamestnanci, 
štatutárne orgány, členovia predstavenstva, subdodávatelia, zástupcovia a zmocnenci ktorejkoľvek z 
vyššie uvedených osôb.  

Naša korešpondenčná adresa je Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment 
B2, Route de l’Etraz 1180 Rolle, Švajčiarsko. Niektoré služby NissanConnect a ďalšie informácie uvedené v 
tejto Zmluve sú k dispozícii online. 

V závislosti od špecifikácie vášho Vozidla môže byť toto vybavené telematickou riadiacou jednotkou 
NissanConnect a prípadne aj hlavnou jednotkou a/alebo navigačným systémom, ktorý môže zahŕňať 
ďalšie komunikačné rozhrania pre smartfóny alebo iné zariadenia. Toto zariadenie môže slúžiť na 
poskytovanie širokej škály služieb a informácií zameraných na poskytovanie služieb vám a akémukoľvek 
inému vodičovi alebo cestujúcemu vo vašom Vozidle a na uľahčenie zhromažďovania, spracovania 
a používania určitých údajov na účely poskytovania Služieb („Služby NissanConnect“), ktoré sú k dispozícii 
v rámci vyhradenej platformy Nissan Store spoločnosti Nissan. Použitie takýchto údajov je vysvetlené 
nižšie v časti 4 – Osobné údaje, ochrana údajov. 

Služby NissanConnect umožňujú Účastníkovi komunikovať s Vozidlom a/alebo používať rôzne aplikácie 
(„aplikácie“) priamo prostredníctvom vybavenia Vozidla alebo nepriamo pomocou smartfónu, počítača 
alebo iných zariadení, ktoré majú povolené pripojiť sa na telematickú riadiacu jednotku Vozidla a systémy 
Vozidla. Telematická riadiaca jednotka NissanConnect nie je kompatibilná so všetkými 
technológiami/značkami smartfónov alebo iných zariadení. Okrem toho sa nemusia podporovať staršie 
smartfóny alebo zariadenia. 

Z bezpečnostných a regulačných dôvodov sa môžu niektoré služby počas jazdy automaticky deaktivovať.  

Nenesieme zodpovednosť a nedávame žiadnu záruku ani vyhlásenie týkajúce sa kompatibility, ktorá v 
súčasnosti existuje medzi vaším smartfónom alebo inými zariadeniami a službami NissanConnect, a 
nenesieme zodpovednosť za nedostatočnú podporu alebo stratu služieb, ktorá môže byť dôsledkom. 
Zmluva popisuje vzťah medzi vami a nami týkajúci sa používania služieb NissanConnect.  
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Spolupracujeme s mnohými rôznymi spoločnosťami, aby sme vám mohli poskytovať Služby 
NissanConnect. V tejto Zmluve znamená pojem „Poskytovateľ služieb“ akúkoľvek osobu, spoločnosť, 
dcérsku spoločnosť alebo pobočku, či subjekt, ktoré poskytujú akékoľvek služby, vybavenie alebo 
zariadenia v súvislosti so Službami NissanConnect, a to vrátane, ale nielen, poskytovateľov bezdrôtových 
služieb, dodávateľov, poskytovateľov licencií, distribútorov a predajcov.  

Niektoré alebo všetky služby alebo obsah poskytovaný ako súčasť Služieb NissanConnect môžu poskytovať 
tretí Poskytovatelia služieb. Poskytovatelia služieb môžu stanovovať ďalšie zmluvné podmienky týkajúce 
sa poskytovania takéhoto obsahu a služieb. Používaním Služieb NissanConnect súhlasíte aj s tým, že 
budete viazaní týmito ďalšími zmluvnými podmienkami. Spoločnosť Nissan neposkytuje žiadne vyhlásenia 
týkajúce sa dostupnosti akejkoľvek aplikácie alebo obsahu, ktorý si vyberiete pri používaní Služieb 
NissanConnect, a nemôže niesť zodpovednosť za dostupnosť aplikácie, ako ani za poskytnutý obsah.  

PRED POUŽÍVANÍM AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB NISSANCONNECT SI PREČÍTAJTE CELÚ TÚTO ZMLUVU A 
ODLOŽTE SI JEJ KÓPIU PRE VAŠE POTREBY. PREČÍTAJTE SI A ODLOŽTE SI KÓPIU AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH 
DOKUMENTOV TÝKAJÚCICH SA SLUŽIEB NISSANCONNECT, KTORÉ VÁM BUDÚ POSKYTNUTÉ ALEBO 
ZASLANÉ. VŠETKY DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB NISSANCONNECT, V KTORÝCH SA UVÁDZA, ŽE SA 
STÁVAJÚ SÚČASŤOU VAŠEJ ZMLUVY O POUŽÍVANÍ SLUŽIEB NISSANCONNECT, SÚ SÚČASŤOU TEJTO 
ZMLUVY, AK AKCEPTUJETE AKÚKOĽVEK ZO SLUŽIEB, KTORÚ POPISUJÚ.  

1. PROCES PRIHLÁSENIA SA K SLUŽBÁM NISSANCONNECT  

1.1. Váš súhlas. Uzatvorením tejto Zmluvy a/alebo používaním Služieb NissanConnect vyjadrujete súhlas 
s praktikami a postupmi popísanými v tejto Zmluve.  

1.2. Aktivácia Služieb NissanConnect a váš súhlas. Služby NissanConnect môžete získať a používať iba 
vtedy, ak akceptujete túto Zmluvu a jej podmienky prostredníctvom Aplikácie NissanConnect pre 
smartfón („Aplikácia služieb NissanConnect“) a to tak, že kliknete na položku „Súhlasím“ počas procesu 
predplatenia služby.  

Akceptáciou Zmluvy potvrdzujete, že ste si prečítali, akceptovali a súhlasili s tým, že budete viazaní 
zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy (a najmä, že súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním vašich 
osobných údajov v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy).  

Rozumiete a súhlasíte s tým, že používanie Služieb NissanConnect je spojené s vašim vozidlom a Služby 
NissanConnect nemôžete previesť na iné vozidlo.  

Ak sa rozhodnete nevyužívať Služby NissanConnect, nebudete mať možnosť využívať výhody Služieb 
NissanConnect.  

Je vašou povinnosťou informovať všetkých vodičov a cestujúcich Vozidla, ktorí chcú používať Služby 
NissanConnect, o zmluvných podmienkach tejto Zmluvy, a to vrátane aspektov týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov.  

1.3. Prístup k Službám NissanConnect. Služby NissanConnect je možné na palube sprístupniť 
prostredníctvom hlavnej jednotky a/alebo navigačného systému, prípadne na diaľku pomocou počítača, 
smartfónu alebo iného zariadenia s pripojením na internet a/alebo aplikácie špeciálne navrhnutej na 
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prístup k Službám NissanConnect („Aplikácia služieb NissanConnect“). Tieto aplikácie môžu byť 
sprístupnené spoločnosťou Nissan alebo treťou stranou v mene spoločnosti Nissan a na ich preberanie 
alebo používanie sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky. 

1.4. Autorizácia alebo aktivácia niektorých funkcií na palube. Okrem vášho využívania Služieb 
NissanConnect môže byť potrebné, aby ste sa autorizovali v systémoch Vozidla, a to tak, že zadáte 
používateľské meno, heslo alebo iné údaje. Okrem toho si niektoré funkcie súvisiace so zhromažďovaním 
osobných údajov môžu vyžadovať, aby ste vy alebo iní cestujúci vo vašom Vozidle aktívne potvrdili, že by 
sa tieto funkcie mali aktivovať.  

Za týmto účelom sa môže na hlavnej jednotke alebo v navigačnom systéme zobraziť tlačidlo „Súhlasím“ 
alebo podobná funkcia, ktorá si vyžiada vaše potvrdenie. Ak potvrdíte používanie príslušnej funkcie, 
aktivuje sa počas celej cesty a údaje potrebné pre činnosť funkcie sa prenesenú do spoločnosti Nissan. Ak 
nepotvrdíte jej použitie, zostane dočasne deaktivovaná, a to až do nasledujúceho poskytnutia vášho 
súhlasu a príslušné údaje sa nebudú prenášať do spoločnosti Nissan. Pre lepší zážitok z používania Služieb 
NissanConnect sa tlačidlo „Súhlasím“ nemusí zobraziť pri každom naštartovaní vozidla, ale na základe 
pravidelnosti vášho používania a vzhľadom na to, že ste si nedávno prečítali Zmluvné podmienky a udelili 
súhlas. Každopádne, ak chcete túto funkciu deaktivovať, môžete to urobiť v ponuke „Ochrana osobných 
údajov“ (tlačidlo „Režim ochrany osobných údajov“). 

Aj keď neposkytnete súhlas alebo je Režim ochrany osobných údajov zapnutý, niektoré funkcie budú stále 
aktívne a umožnia prenos údajov. Týka sa to predovšetkým regulačnej služby tiesňových volaní (e-Hovor), 
ktorá je k dispozícii vo väčšine európskych krajín.  

V prípade systémov Nissan s palubnou funkciou osobných profilov máte k dispozícii možnosť vytvorenia 
osobného profilu, ktorý sa dá zabezpečiť. V takom prípade je možné uložiť váš súhlas s podmienkami 
NissanConnect do vášho profilu, takže sa pri začatí novej cesty pod tým istým profilom nezobrazí výzva. 

1.5. Zmeny Zmluvy. Zmluvu môžeme kedykoľvek a priebežne zmeniť, a to na základe nášho vlastného 
uváženia. Akékoľvek zmeny budú uvedené vo vašej Aplikácii služieb NissanConnect (prípadne, ak to bude 
prichádzať do úvahy, oznámime vám ich e-mailom) a nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia. Vaše 
pokračovanie vo využívaní Služieb NissanConnect predstavuje váš súhlas s týmito upravenými zmluvnými 
podmienkami Zmluvy. Prostredníctvom Aplikácie služieb NissanConnect môžete kedykoľvek získať prístup 
k platným zmluvným podmienkam Zmluvy. Odporúčame vám, aby ste pravidelne sledovali platné zmluvné 
podmienky Zmluvy.  

Ak by ktorákoľvek takáto zmena podstatne ovplyvnila vaše práva vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo mala 
podstatný negatívny dopad na vaše služby, prípadne by viedla k vyšším Poplatkom za predplatné, budeme 
vás o takejto zmene informovať prostredníctvom e-mailu. PO DORUČENÍ UVEDENÉHO OZNÁMENIA 
MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY ALEBO SÚHLASIŤ SO ZMENOU. AK NEODSTÚPITE OD ZMLUVY V LEHOTE 
DO 30 DNI OD OZNÁMENIA, BUDE SA TO POVAŽOVAŤ ZA VÁŠ SÚHLAS SO ZMENOU A ZMENA SA BUDE 
POVAŽOVAŤ ZA SÚČASŤ ZMLUVY MEDZI NAMI. Prostredníctvom Aplikácie služieb NissanConnect môžete 
požiadať a získať aktualizovanú kópiu tejto Zmluvy, a to vrátane všetkých jej aktuálnych zmluvných 
podmienok. 
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1.6. Aktualizácia alebo zmena informácií o účte účastníka. Pomocou Aplikácie služieb NissanConnect si 
môžete kedykoľvek skontrolovať, upraviť, opraviť alebo aktualizovať vaše osobné údaje, ktoré ste nám 
poskytli.  

2. TRVANIE A UKONČENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB NISSANCONNECT  

2.1. Služby NissanConnect. Poskytovanie Služieb NissanConnect sa začne ihneď po tom, ako akceptujete 
zmluvné podmienky tejto Zmluvy prostredníctvom vašej Aplikácie služieb NissanConnect a úspešne 
dokončíte proces aktivácie.  

Vaše Služby NissanConnect sú spojené s vašim vozidlom a Služby NissanConnect nemôžete previesť na iné 
vozidlo. Ak nevlastníte alebo nepoužívate vaše Vozidlo počas danej Počiatočnej doby platnosti služby 
alebo Obdobia obnovenia služby, nevrátime vám žiadnu časť Poplatku za predplatné. 

Služby NissanConnect sa poskytujú v niekoľkých balíkoch. Niektoré balíky sa ponúkajú bezplatne na 
presne stanovené obdobie od dátumu vašej registrácie v rámci Služieb NissanConnect a niektoré balíky sú 
platené.  

V závislosti od doby trvania služby dostanete 15 dní alebo 30 dní pred uplynutím Počiatočného obdobia 
predplatného oznámenie prostredníctvom e-mailu alebo Aplikácie služieb NissanConnect a budete mať 
možnosť obnoviť predplatné prostredníctvom Aplikácie služieb NissanConnect podľa zmluvných 
podmienok, ktoré budú v platnosti v danom čase. V čase obnovenia predplatného alebo predplatenia si 
nových balíkov vás môžeme požiadať o odoslanie platobného formulára. Ak sa odošle žiadosť 
o predplatné plateného balíka alebo o obnovenie balíka s uplynutým obdobím bezplatného využívania, 
bude nutné uhradiť poplatok za predplatné („Poplatok za predplatné“) v platnej výške. Zakaždým, keď sa 
rozhodnete obnoviť príslušné balíky Služieb NissanConnect, sa z vášho platobného účtu automaticky 
odúčtuje platba. 

AK STE POTVRDILI OBNOVENIE VÁŠHO PREDPLATNÉHO, POČAS OBDOBIA OBNOVENIA BUDETE NAĎALEJ VYUŽÍVAŤ 
VÝHODY PLYNÚCE Z DANÝCH SLUŽIEB. AK NEOBNOVÍTE VAŠE PREDPLATNÉ PRED DÁTUMOM EXSPIRÁCIE, NA KONCI 
OBDOBIA PRESTANETE VYUŽÍVAŤ VÝHODY PLYNÚCE Z DANÝCH SLUŽIEB.  

Ak ste druhým alebo ďalším vlastníkom Vozidla, balíky, ktoré sa pôvodne ponúkali bezplatne, budú 
k dispozícii po celý zvyšok Počiatočného obdobia predplatného. 

2.2. Vaše práva na odstúpenie od Zmluvy. Využívanie balíka Služieb NissanConnect môžete ukončiť 
kedykoľvek prostredníctvom Aplikácie služieb NissanConnect alebo tak, že sa obrátite na nás.  
Ak zrušíte predplatné pred skončením obdobia predplatného:  

• V prípade bezplatného balíka prestanete využívať výhody plynúce z daných služieb s okamžitým 
účinkom. 

• V prípade plateného balíka: 
o Počas obdobia na odstúpenie alebo bezplatného skúšobného obdobia prestanete 

využívať výhody plynúce z daných služieb s okamžitým účinkom. 
o Po období na odstúpenie nadobudne zrušenie účinok na konci aktuálneho účtovného 

obdobia a dovtedy budete naďalej využívať výhody plynúce z daných služieb. 

2.3. Vaše právo na odstúpenie 
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Ak ste akúkoľvek zmluvu o poskytovaní Služieb NissanConnect uzatvorili ako spotrebiteľ (fyzická osoba 
konajúca na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania), 
máte právo odstúpiť od príslušnej zmluvu o poskytovaní Služieb NissanConnect bez uvedenia dôvodu v 
lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa prihlásenia sa na odber príslušnej Služby 
NissanConnect. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od akejkoľvek zmluvy o poskytovaní Služieb NissanConnect nás (Nissan 
International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route de l’Etraz 1180 Rolle, 
Švajčiarsko) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od príslušnej zmluvu o poskytovaní Služieb 
NissanConnect jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na 
tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.  

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od 
zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Keď odstúpite od akejkoľvek zmluvy o poskytovaní Služieb NissanConnect, vrátime Vám všetky platby 
uhradené v súvislosti s príslušnými Službami NissanConnect bez zbytočného odkladu a v každom prípade 
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od príslušnej zmluvy 
o poskytovaní Služieb NissanConnect. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, 
aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom 
prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. 

Ak ste požiadali o začatie poskytovania príslušných Služieb NissanConnect počas lehoty na odstúpenie od 
zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré Vám boli poskytnuté, dokiaľ ste nám 
oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od príslušnej zmluvy o poskytovaní Služieb NissanConnect v porovnaní 
s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa príslušnej zmluvy o poskytovaní Služieb 
NissanConnect. 

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na Odberateľov, ktorí sú spotrebiteľmi a v takých prípadoch sa 
uplatňujú bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy. 

2.4. Naše práva na ukončenie a pozastavenie poskytovania služieb.  

Môžeme kedykoľvek a bez udania dôvodu ukončiť poskytovanie Služieb NissanConnect. V takom prípade 
vám zašleme oznámenie 30 dní pred dátumom účinnosti ukončenia poskytovania služieb, po ktorom 
skončí poskytovanie Služieb NissanConnect. Znamená to, že sa môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek 
dôvodu rozhodnúť, že vám prestaneme poskytovať Služby NissanConnect, a to aj z dôvodov, ktoré 
nesúvisia s vami alebo s nami. Ak sa rozhodneme ukončiť poskytovanie Služieb NissanConnect, v prípade 
ukončenia akejkoľvek zmluvy medzi nami a akýmkoľvek Poskytovateľom služieb, od ktorého sme závislí 
pri poskytovaní Služieb NissanConnect, vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vás na túto skutočnosť 
upozornili aspoň 30 dní vopred.  
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Môžeme tiež pozastaviť poskytovanie Služieb NissanConnect z dôvodu údržby alebo zlepšenia siete alebo 
systému, prípadne ak dôjde k preťaženiu siete, alebo ak budeme mať podozrenie, že Služby NissanConnect 
využívate na akýkoľvek účel, ktorý by nám umožnil ukončiť ich poskytovanie.  

V takýchto situáciách môžeme vrátiť uhradené poplatky za predplatné alebo poskytnúť kredity na báze 
alikvotnej časti od dátumu ukončenia tejto Zmluvy alebo na dobu pozastavenia čerpania Služieb 
NissanConnect.  

Poskytovanie Služieb NissanConnect môžeme okamžite ukončiť vtedy, keď zásadným spôsobom porušíte 
túto Zmluvu, ak narušíte naše úsilie o poskytovanie Služieb NissanConnect, ak narušíte naše podnikanie 
alebo ak používate Služby NissanConnect na nelegálne alebo nevhodné účely. Nemáte žiadne právo na 
opätovné aktivovanie Služieb NissanConnect, aj keď odstránite niektorý z týchto problémov.  

Zároveň si vyhradzujeme právo na základe nášho vlastného uváženia prestať ponúkať Služby 
NissanConnect novým zákazníkom a neakceptovať vašu žiadosť o obnovenie poskytovania Služieb 
NissanConnect bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti.  

2.5. Ak vaše Vozidlo predáte alebo si zakúpite ojazdené Vozidlo  

Vaše aktivity 

Ak predáte vaše Vozidlo alebo ukončíte jeho prenájom, prípadne ak dôjde k vyradeniu alebo zničeniu 
vášho Vozidlo, kým ste registrovaným používateľom Služieb NissanConnect, žiadame vás, aby ste nás 
o tom informovali prostredníctvom Zákazníckeho servisu spoločnosti Nissan alebo odstránením vášho 
Vozidla priamo z vašej Aplikácie služieb NissanConnect. Ak nás iným spôsobom riadne informujete o tom, 
že ste predali vaše Vozidlo alebo ukončili jeho prenájom, vyhradzujeme si právo zrušiť registráciu Vozidla 
vo vašom účte a umožniť novému vlastníkovi alebo nájomcovi zaregistrovať si Vozidlo na svojom účte. 

Ak predáte alebo prevediete vaše Vozidlo a neoznámite nám to, nebudeme mať ako vedieť, že Vozidlo 
zmenilo majiteľa a môžeme pokračovať v zhromažďovaní osobných údajov s presvedčením, že ide o údaje, 
ktoré sa vás týkajú. Ak nám neoznámite ukončenie prenájmu vášho vozidla alebo jeho predaj, 
nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne škody súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré by ste 
mohli utrpieť vy alebo následný vlastník. Bez ohľadu na to, či nám oznámite ukončenie prenájmu Vášho 
vozidla alebo jeho predaj, súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup, ani používať Služby NissanConnect 
alebo akékoľvek údaje týkajúce sa vášho Vozidla po jeho predaji, prevode alebo ukončení prenájmu a ani 
sa o to nepokúsite.  

Rozumiete a súhlasíte s tým, že ak nás neinformujete, a následný vlastník Vozidla začne využívať Služby 
NissanConnect súvisiace s Vozidlom, profil nového majiteľa prepíše váš profil a vaše predplatné Služieb 
NissanConnect sa automaticky ukončí.  

Vaše služby NissanConnect nemôžete previesť na iné vozidlo. Služby NissanConnect zostávajú spojené s 
Vozidlom (podobne ako záruka). Ak predáte Vaše vozidlo (alebo ho po ukončení nájomnej zmluvy vrátite) 
bez toho, aby ste zrušili vaše predplatné, toto predplatné sa môže automaticky previesť na nového 
vlastníka, pokiaľ nový vlastník preukáže vlastníctvo vozidla zatelefonovaním na číslo Zákazníckeho servisu 
spoločnosti Nissan alebo zaregistrovaním Vozidla v aplikácii NissanConnect.  
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Ak si zakúpite alebo prenajmete Vozidlo, ktoré ste už predtým vlastnili alebo ho mali prenajaté, mali by 
ste sa zaregistrovať ako nový vlastník a predplatiť si a aktivovať Služby NissanConnect, aby ste mohli 
využívať výhody ponúkaných Služieb pripojenia spoločnosti Nissan.  

3. POPLATKY, PLATBY, ZÁSADY FAKTURÁCIE A DANÍ  

Služby NissanConnect spolu s podrobnosťami, bezplatným obdobím a požiadavkami na predplatné, sú 
vysvetlené v časti 2.1.  

Príslušné platobné, účtovné a daňové podmienky týkajúce sa Služieb NissanConnect sú k dispozícii 
v platforme Nissan Store.    

Ak nie ste prvým vlastníkom Vozidla, môžete naďalej využívať bezplatné obdobie poskytovania Služieb 
NissanConnect, ak toto obdobie v čase vášho predplatného ešte neuplynulo.  

4. OSOBNÉ ÚDAJE, OCHRANA ÚDAJOV  

4.1. Všeobecné ustanovenia. Spoločnosť Nissan rešpektuje a dodržiava vaše práva podľa platných 
právnych predpisov. Toto vyhlásenie o zhromažďovaní osobných údajov popisuje, ako spravujeme všetky 
osobné údaje, ktoré od vás môžeme získať.  

4.2. Používanie osobných údajov. Budeme zhromažďovať a používať určité údaje súvisiace s vaším 
využívaním Vozidla a Služieb NissanConnect, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Predplatením a/alebo 
používaním Služieb NissanConnect zároveň vyjadrujete súhlas aj s našim zhromažďovaním a používaním 
osobných údajov na účely uvedené v tejto Zmluve. Budeme rešpektovať vaše súkromie a súkromie 
ostatných cestujúcich vo Vozidle.  

4.3. Kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, 
závisia od Vozidla, jeho špecifikácie a Služieb NissanConnect, ktoré ste si predplatili, a vášho používania 
Služieb NissanConnect. Zhromažďujeme údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti s vašim predplatným Služieb 
NissanConnect, a to vrátane údajov o predplatnom a zmluvných údajov, identifikačného čísla Vozidla 
(VIN), mena, adresy, používateľských identifikátorov, hesiel, kontaktných údajov primárneho vodiča alebo 
majiteľa vozidla. Môžeme (ak to prichádza do úvahy) zhromažďovať okrem iného aj informácie 
o technickom stave vozidla a poruchách vozidla, informácie o údržbe, o zariadeniach a systéme vozidla 
vrátane identifikátora navigačného systému, identifikátora vstavanej karty SIM, histórie prevádzky 
a diagnostických údajov systémov a častí vozidla, v prípade elektrického vozidla údaje o spotrebe 
elektrickej energie, stave batérie a históriu nabíjania. Na účely poskytovania Služieb NissanConnect a 
štatistické účely môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa vášho používania Služieb NissanConnect, a to 
vrátane údajov o správaní a parametroch navigačného systému, niektorých údajov o polohe, vrátane 
prestávok počas cesty a miesta štartu, ako aj miestach nabíjania. Ďalej zhromažďujeme (ak to prichádza 
do úvahy) údaje o správe fakturácii, platieb a reklamácií súvisiacich s poskytovaním Služieb NissanConnect.  

4.4. Účely spracovania osobných údajov.  

V dôsledku zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli pri predplatení Služieb NissanConnect, budeme osobné údaje 
používať na účely: 
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▪ poskytovania Služieb NissanConnect; 
▪ správy vášho predplatného Služieb NissanConnect a vášho predplatiteľského účtu; 
▪ umožnenia používania komunikačných služieb a služieb zasielania správ;  
▪ poskytovania diaľkového ovládania vozidla; 
▪ vytvárania upozornení vozidla, ako sú upozornenia údržby, integrovanej bezpečnosti a 

bezpečnostných prvkov, akými sú funkcie e-Hovor a b-Hovor;  
▪ zabezpečovania asistenčnej služby;  
▪ pomoci so šetrením energie; 
▪ poskytovania pomoci zákazníkom v prípade problémov a nárokov týkajúcich sa Služieb 

NissanConnect. 

Okrem toho spracúvame vaše osobné údaje aj na nasledujúce účely pre náš legitímny záujem na 
zlepšovaní služieb a produktov, ktoré vám ponúkame:  

▪ poskytovanie informácií týkajúcich sa našich produktov a služieb a informácií o našich 
podmienkach a ponukách v súvislosti so Službami NissanConnect;  

▪ odpovedanie na vaše otázky a riešenie vašich sťažnosti;  
▪ hodnotiace a štatistické účely, prieskum trhu a na iné účely v oblasti výskumu a vývoja; 
▪ plánovanie infraštruktúry (ako napríklad nabíjacích staníc); 
▪ odhaľovanie alebo prevencia zneužívania Služieb NissanConnect z vašej strany, zo strany iného 

cestujúceho vo Vozidle alebo akejkoľvek inej tretej strany; 
▪ zabezpečovanie bezpečnosti infraštruktúry Služieb NissanConnect.  

Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu spracúvame osobné údaje zhromaždené pri 
používaní Služieb NissanConnect na nasledujúce účely:  

▪ zasielanie propagačnej e-mailovej, poštovej, telefonickej alebo inej elektronickej komunikácie; 
▪ zasielanie informácií týkajúcich sa špeciálnych zliav alebo pridaných služieb alebo funkcií;  
▪ vylepšovanie a prispôsobenie komunikácie medzi vami, nami a obchodným zastúpením 

spoločnosti Nissan;  
▪ prispôsobenie Služieb NissanConnect pre jednotlivých účastníkov alebo skupiny účastníkov; 
▪ plánovanie cesty podľa vašej požiadavky; 
▪ v rozsahu potrebnom na poskytovanie Služieb NissanConnect, ktoré sú založené na polohe Vozidla 

a ktoré nie sú definované vyššie 

Máme tiež právo spracovávať osobné údaje zhromaždené pri používaní Vozidla a najmä Služieb 
NissanConnect s cieľom plniť si naše zákonné povinnosti, a to na nasledujúce účely: 

▪ e-Hovor (automatické núdzové volanie v prípade vážnej dopravnej nehody so spracovaním 
údajov, ako je napríklad poloha) 

▪ Dodržiavanie konkrétnych právnych predpisov v krajine používania Služieb NissanConnect 

Ak máte prístup k službám tretích poskytovateľov (napríklad pre účty na sociálnych sieťach, mediálny 
obsah alebo informácie o službách tretích strán) prostredníctvom Služieb NissanConnect alebo 
akýchkoľvek ich funkcií alebo aplikácií, v súvislosti s poskytovaním takýchto služieb môžeme takéto údaje 
získať, spracovávať, používať a prevádzať. Okrem toho, služba akejkoľvek tretej strany prístupná 
prostredníctvom Služieb NissanConnect môže používať ďalšie zmluvné podmienky upravujúce používanie 
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vašich osobných údajov. Spoločnosť Nissan nekontroluje žiadne takéto zmluvné podmienky nezávislých 
služieb a odmieta akúkoľvek zodpovednosť alebo záväzky v tomto ohľade a nebude niesť zodpovednosť 
za žiadne použitie vašich osobných údajov, ktoré boli zhromaždené a spracované v dôsledku vášho 
používania služieb tretej strany. 

NIKOMU NEPREDÁVAME, NEPRENAJÍMAME, ANI NEOBCHODUJEME S ÚDAJMI O PREDPLATNOM.  

4.5. Sprístupňovanie osobných údajov. Spolupracujeme s mnohými rôznymi spoločnosťami, aby sme vám 
mohli poskytovať Služby NissanConnect. V dôsledku toho zdieľame vaše osobné údaje najmä s mobilnými 
operátormi, s poskytovateľmi internetového pripojenia a služieb pripojiteľnosti, s poskytovateľmi správy 
predplatného, poskytovateľmi platobných služieb, poskytovateľmi obsahu, dodávateľmi, poskytovateľmi 
licencií, lízingovými partnermi, orgánmi zodpovednými za verejnú bezpečnosť, tiesňovými zložkami 
(polícia, rýchla zdravotná pomoc atď.), poskytovateľmi cestných asistenčných služieb, distribútormi, 
predajcami a servisnými dielňami výlučne na účely poskytovania Služieb NissanConnect požadovaných 
Účastníkom alebo inými cestujúcimi vo Vozidle Účastníka. 

Ak si to vyžadujú platné právne predpisy a v súlade s nimi môžeme byť nútení poskytnúť osobné údaje, 
aby sme konali v súlade s platnými právnymi predpismi alebo záväznými, či vymáhateľnými príkazmi 
orgánov verejnej moci alebo súdov, prípadne aby sme vynútili alebo aplikovali podmienky tejto Zmluvy.  

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so všetkými pridruženými spoločnosťami spoločnosti Nissan. V 
prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, odčlenenia, prevodu, predaja 
alebo odovzdania celého nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek 
konkurzným alebo podobným konaním, sme oprávnení preniesť všetky osobné údaje príslušnej tretej 
strane. Pri prijímaní takýchto údajov bude každý prijímajúci subjekt zodpovedný za získanie vášho 
platného výslovného súhlasu na akékoľvek ďalšie spracovanie, ktoré sa môže rozhodnúť uskutočniť.  

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s partnermi, ktorí poskytujú služby, funkcie alebo zariadenia v 
súvislosti so Službami NissanConnect alebo aj tými, ktorí ich neposkytujú. Títo partneri môžu byť v 
zmluvnom vzťahu s inými poskytovateľmi služieb, aby vám poskytovali konkrétne služby (napr. služby na 
požiadanie, ako je napríklad poistenie založené na využívaní, dotankovanie na požiadanie, inteligentné 
nabíjanie elektrického vozidla atď.), o ktoré ste požiadali vy alebo používateľ(-lia)/cestujúci vo Vozidle. 
Údaje, vrátane vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytovanie akýchkoľvek služieb, o ktoré 
by ste mohli požiadať, môžu byť poskytnuté takýmto tretím poskytovateľom služieb a táto Zmluva sa 
nebude týkať týchto poskytovateľov. Prístupom k týmto konkrétnym službám súhlasíte s tým, že budete 
dodržiavať všetky ďalšie zmluvné podmienky, ktoré uložia tieto tretie strany. Údaje zdieľané s našimi 
partnermi budú anonymizované v maximálnom technicky možnom rozsahu a našich partnerov 
požiadame, aby anonymizovali údaje v maximálnom technicky možnom rozsahu skôr, ako ich budú zdieľať 
s poskytovateľmi služieb za účelom poskytnutia vyžiadaných služieb. 

4.6. Prenos údajov mimo Európskej únie (EÚ)/Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).  

V dôsledku vyššie uvedených účelov budú vaše osobné údaje prevedené a spracované pobočkami 
spoločnosti Nissan International SA a ich Poskytovateľmi služieb nielen v rámci, ale aj mimo EÚ/EHP. 
Toto zahŕňa najmä (ale nielen) spracovanie osobných údajov spoločnosťou Nissan Motor Co., Ltd v 
Japonsku a jej Poskytovateľmi služieb v Japonsku a/alebo iných krajinách mimo EÚ/EHP. Právne 
predpisy týchto tretích krajín, ktoré upravujú ochranu osobných údajov, nemusia poskytovať takú 
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úroveň ochrany osobných údajov, aká je k dispozícii v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom 
priestore. V prípade takéhoto prenosu však prijmeme primerané opatrenia na to, aby sme zabezpečili 
spracovanie osobných údajov v súlade s normami stanovenými platnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa ochrany údajov. Ak nami zhromaždené a spracované osobné údaje spracovávajú 
Poskytovatelia služieb mimo EÚ/EHP, tieto údaje budú spracúvať iba v súlade s našimi pokynmi a na 
účely uvedené vyššie, pričom budú podliehať prísnym opatreniam na zabezpečenie údajov.  

4.7. Bezpečnosť. Budeme dodržiavať príslušné technické, fyzické a administratívne bezpečnostné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, aby sme všetky osobné údaje, ktoré sú pod našou 
kontrolou, ochránili pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom a pozmenením a budeme to 
vyžadovať aj od našich Poskytovateľov služieb. Napríklad v závislosti od aplikácií používame šifrovacie 
technológie a systémy overovania používateľov, akými sú heslá a osobné identifikačné čísla. Všetky 
informácie sú uložené pomocou primeraných bezpečnostných opatrení s prístupom obmedzeným iba na 
oprávnených zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Nissan, pobočiek spoločnosti Nissan a ich 
Poskytovateľov služieb. Na ochranu osobných údajov Účastníka používame postupy štandardné pre dané 
odvetvie.  

Ak nám neoznámite predaj alebo prevod vášho Vozidla, môžeme pokračovať v zasielaní určitých údajov o 
účastníkovi alebo iných údajov o vašom účte na adresu, ktorú u nás aktuálne evidujeme. V takomto 
prípade nenesieme zodpovednosť za žiadne škody súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré by ste 
mohli utrpieť.  

4.8. Doba uchovávania.  

Všeobecná doba uchovávania. 

Všetky osobné informácie budeme uchovávať iba dovtedy, kým budete využívať Služby NissanConnect. 

Údaje o používaní. 

Ako výnimka z vyššie uvedenej doby uchovávania sa údaje o používaní nebudú uchovávať dlhšie ako po 
dobu 3 rokov od posledného využitia Služieb NissanConnect.  

Údaje o polohe. 

Údaje, ako je rýchlosť vozidla, smer jazdy vozidla a niektoré údaje o polohe (v rámci požiadavky na 
diaľkové ovládanie, napr. Geofence alebo MyCarFinder) sa odstránia po skončení účelu, na ktorý boli 
spracované, v každom prípade však najneskôr do 7 dní od ich prijatia príslušným dátovým centrom 
používaným spoločnosťou Nissan. 

Niektoré údaje o polohe (spracované mimo služieb diaľkového ovládania) sa budú uchovávať po dobu 
maximálne 3 mesiacov, a to v závislosti od právneho rámca krajiny, kde sa Služby NissanConnect 
používajú, alebo v rámci nároku súvisiaceho so Službami NissanConnect. 

Odstránenie údajov. 
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Po uplynutí vyššie uvedených období uchovávania údajov sa osobné údaje odstránia alebo anonymizujú v 
súlade s platnými právnymi predpismi.  

Ako je uvedené nižšie, v každom prípade máte možnosť kedykoľvek odstrániť všetky údaje o používaní 
uložené vo vašom vozidle s výnimkou tých údajov, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie vášho vozidla 
alebo ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb, ktoré môžete stále používať, alebo ktoré sú povinné 
(napr. e-Hovor). 
4.9. Právo na prístup a opravu. Máte právo na prístup a upravovanie určitých údajov, ako aj na mazanie 
a/alebo blokovanie osobných údajov v súlade s miestnymi právnymi predpismi o ochrane osobných 
údajov. Máte tiež právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie 
spracúvania. Okrem toho máte právo požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v štruktúrovanom a 
štandardnom formáte.  

Ak chcete tieto práva uplatňovať, môžete upraviť svoj účet v aplikácii služieb NissanConnect alebo 
kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Nissan.  

Prípadne sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu na nasledujúcej e-mailovej adrese:  dpo@nissan-
europe.com 

V každom prípade máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov. 

5. OSOBITNÉ INFORMÁCIE O OBMEDZENIACH SLUŽIEB A SYSTÉMU  

5.1. Vlastníctvo technológie. Spoločnosť Nissan a jej Poskytovatelia služieb sú a vždy budú vlastníkom 
všetkých práv, vlastníckeho práva a podielu na (i) jednotlivom a každom hardvéri, softvéri a súvisiacej 
technológii, ktorú spoločnosť Nissan používa ako súčasť Služieb NissanConnect alebo v spojení s nimi a (ii) 
všetkých práv duševného vlastníctva a iných majetkových práv vrátane, ale nielen, všetkých patentových 
práv, autorských práv, ochranných známok a obchodných tajomstiev, ktoré sú v nich obsiahnuté. Zakazuje 
sa a súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, dekompilovať, rozoberať, spätne dešifrovať, vytvárať 
odvodené diela alebo manipulovať s akoukoľvek technológiou alebo dátami, prípadne obsahom uloženým 
alebo začleneným do akéhokoľvek vybavenia používaného na príjem alebo používanie Služieb 
NissanConnect (spoločne ako „Technológia vybavenia“), alebo iným spôsobom meniť alebo manipulovať 
s takýmto vybavením. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete nahrávať, uverejňovať, prenášať, ani inak 
sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje softvérové vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo 
programy určené na narušenie, deaktiváciu alebo obmedzenie funkčnosti Služieb NissanConnect. 
Jednotlivý a každý softvér vo vašom Vozidle má licenciu výlučne na použitie v spojení so Službami 
NissanConnect. Okrem toho jednotlivé a všetky údaje a ďalší obsah Služieb NissanConnect sú chránené 
právnymi predpismi o autorských právach a inom duševnom vlastníctve a všetky vlastnícke práva patria 
spoločnosti Nissan a jej Poskytovateľom služieb. Technológiu vybavenia môžete používať len na vaše 
osobné, nekomerčné účely, v súvislosti so Službami NissanConnect.  

5.2. Ochranné známky. NissanConnect a logo Nissan sú ochranné známky spoločnosti Nissan Motor Co., 
Ltd. Ďalšie ochranné známky, servisné značky, grafiky, logá a názvy domén, ktoré sa zobrazujú ako súčasť 
alebo na akýchkoľvek súvisiacich webových stránkach, môžu byť ochrannými známkami tretích strán. Váš 
prístup k Službám NissanConnect, ich využívanie, využívanie takejto aplikácie či webových stránok a ani 
táto Zmluva vám neposkytuje žiadne právo, nárok, podiel či licenciu na reprodukciu alebo iné používanie 
ochranných známok alebo ochranných známok, grafík, log alebo názvov domén akýchkoľvek tretích strán. 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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Akákoľvek dobrá povesť ochranných známok vytvorená v dôsledku vášho používania Služieb 
NissanConnect bude na náš prospech.  

5.3. Globálny systém určovania polohy. Služba NissanConnect funguje pomocou bezdrôtových 
komunikačných sietí a satelitnej siete globálneho systému určovania polohy („GPS“). NIE VŠETKY SLUŽBY 
NISSANCONNECT SÚ K DISPOZÍCII VŽDY, VŠADE A NA VŠETKÝCH VOZIDLÁCH, A TO PREDOVŠETKÝM V 
ODĽAHLÝCH ALEBO UZAVRETÝCH OBLASTIACH. Oblasť, ktorou jazdíte, môže mať vplyv na službu, ktorú 
vám môžeme poskytnúť, a to vrátane služby navádzania na trase. Navyše platí, že služby nie sú k dispozícii, 
ak nefunguje systém GPS. Určité programovacie obmedzenia systému GPS môžu zhoršiť našu schopnosť 
určiť presnú polohu vášho Vozidla.  

5.4. Zabezpečený vzdialený kód PIN. V záujme zvýšenia zabezpečenia je používanie funkcií vzdialeného 
odomykania a zamykania dverí a niektorých ďalších funkcií podmienené zadaním osobného 
identifikačného čísla (kód „PIN“). Tento kód PIN sa zadefinuje pri registrácii do Služieb NissanConnect 
alebo pri prvom použití vzdialených funkcií. Váš kód PIN môžete v prípade potreby resetovať v ponuke 
nastavení Aplikácie služieb NissanConnect. 
 
5.5. Google Home/hlasový Asistent Google. Ak je vaše vozidlo kompatibilné s technológiou 
Google Home, akciu Služby NissanConnect odporúčame používať iba v zabezpečenom a súkromnom 
režime. Táto akcia umožňuje ovládať určité funkcie vozidla prostredníctvom Asistenta Google, preto nie 
je určená na použitie zo strany detí ani akýchkoľvek ďalších osôb, ktoré by nemali mať prístup k vášmu 
vozidlu (ak sa používa). Všetky hlasové interakcie so zariadením Google Home sú uložené vo vašej histórii 
„Asistent Google“ v časti „Moja aktivita“ sprievodnej aplikácie Asistenta Google. Históriu transakcií si 
môže pozrieť každá osoba s prístupom do vášho konta Google. Odporúčame nezdieľať vaše prihlasovacie 
údaje do konta Google s osobami, ktoré by podľa vás nemali mať prístup k tejto histórii transakcií. 
Konkrétne hlasové akcie spojené s vaším kontom môžete odstrániť v časti „Moja aktivita“ v aplikácii 
Asistenta Google vyhľadaním konkrétneho záznamu a následným ťuknutím na tlačidlo odstránenia. 
Prípadne môžete odstrániť všetky hlasové záznamy spojené s vaším kontom pre každý z vašich produktov 
s aktivovaným Asistentom Google vybratím príslušného produktu v časti „Odstrániť aktivitu podľa“ na 
stránke myactivity.google.com alebo prostredníctvom oddelenia služieb pre zákazníkov Asistenta Google.  
 
Počas používania hlasového Asistenta Google a v závislosti od hlasového príkazu môže činnosť Služby 
NissanConnect použiť na splnenie požadovaného príkazu nasledujúce údaje: identifikačné číslo vozidla 
(VIN), súradnice v systéme GPS, vyžiadaná cieľová adresa, adresa bydliska alebo pracovná adresa, ak je 
uložená vo vašom profile Služieb NissanConnect. Činnosť Služby NissanConnect používa uvedené údaje 
iba v kontexte funkcií hlasového Asistenta Google, údaje sa po 20 minútach odstraňujú a nezdieľajú sa so 
žiadnymi tretími stranami.  
 
Táto služba vyžaduje aktívne predplatné Služieb NissanConnect.  
 
5.6 Amazon Alexa. Ak je vaše vozidlo kompatibilné s technológiou Amazon Alexa, schopnosť Služby 
NissanConnect odporúčame používať iba v zabezpečenom a súkromnom režime. Táto schopnosť 
umožňuje ovládať určité funkcie vozidla prostredníctvom technológie Amazon Alexa, preto nie je určená 
na použitie zo strany detí ani akýchkoľvek ďalších osôb, ktoré by nemali mať prístup k vášmu vozidlu. 
Všetky hlasové interakcie so zariadením Amazon Alexa sú uložené vo vašej „Histórii zariadenia Alexa“ 
v časti „Nastavenia“ sprievodnej aplikácie Alexa. Históriu transakcií si môže pozrieť každá osoba 
s prístupom do vášho konta Amazon. Odporúčame nezdieľať vaše prihlasovacie údaje do konta Amazon 
s osobami, ktoré by podľa vás nemali mať prístup k tejto histórii transakcií. Konkrétne hlasové akcie 
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spojené s vaším kontom môžete odstrániť v časti „História“ v „Nastaveniach“ aplikácie Alexa pre 
smartfóny vyhľadaním konkrétneho záznamu a následným ťuknutím na tlačidlo odstránenia. Prípadne 
môžete odstrániť všetky hlasové záznamy spojené s vaším kontom pre každý z vašich produktov 
s aktivovanou technológiou Alexa vybratím príslušného produktu v časti „Manage Your Content and 
Devices“ (Spravovať váš obsah a zariadenia) na stránke www.amazon.com/mycd alebo prostredníctvom 
oddelenia služieb pre zákazníkov Amazon Alexa. 
 
Počas používania hlasového asistenta Amazon Alexa a v závislosti od hlasového príkazu môže schopnosť 
Služby NissanConnect použiť na splnenie požadovaného príkazu nasledujúce údaje: identifikačné číslo 
vozidla (VIN), súradnice v systéme GPS, vyžiadaná cieľová adresa, adresa bydliska alebo pracovná adresa, 
ak je uložená vo vašom profile Služieb NissanConnect. Schopnosť Služby NissanConnect používa uvedené 
údaje iba v kontexte funkcií hlasového asistenta Amazon Alexa, údaje sa po 20 minútach odstraňujú 
a nezdieľajú sa so žiadnymi tretími stranami.  
 
Táto služba vyžaduje aktívne predplatné Služieb NissanConnect.  
 
5.7. Palubné Wi-Fi – Wi-Fi vo vozidle. Vaše vozidlo je vybavené vstavanou čipovou súpravou Wi-Fi, ktorá 
dokáže zaistiť prístup na internet prostredníctvom Wi-Fi vo vozidle pre pripojené prenosné zariadenia 
(maximálne 7 zariadení).  
 
Tento prístup na internet vyžaduje aktiváciu Služieb NissanConnect, ako aj predplatené balíky dátových 
služieb od vybratého operátora mobilnej siete. Poskytované internetové pripojenie je zabezpečené – 
odporúčame nezdieľať údaje na zabezpečené prihlasovanie, ktoré sú k dispozícii v jednotke 
NissanConnect. 

6. VAŠE POVINNOSTI  

6.1. Udržiavanie vášho účtu. Váš príjem Služieb NissanConnect závisí od vašej aktivácie Služieb 
NissanConnect, ako je opísané vyššie. Ste zodpovední za udržiavanie platnej formy platby za váš balík 
služieb po exspirácii obdobia Počiatočnej doby platnosti služby alebo ktoréhokoľvek Obdobia obnovenia 
služby. Prípadné ďalšie informácie týkajúce sa správy účtu nájdete v Aplikácii služieb NissanConnect.  

6.2. Heslá/identifikátory používateľov. Ručíte za to, že budete niesť plnú zodpovednosť za ochranu vášho 
hesla a identifikátora používateľa (poskytnutých v obchodnom zastúpení počas dodania alebo iného 
sprístupnenia, prípadne keď ste si ich nastavili sami v súlade s aktivačným procesom). Ktokoľvek, kto má 
vaše heslo alebo identifikátor používateľa, môže mať prístup k Službám NissanConnect a ani my, ani žiadny 
Poskytovateľ služieb nemá žiadnu povinnosť zisťovať oprávnenie kohokoľvek, kto používa vaše heslo a 
identifikátor používateľa alebo iné informácie, ktoré môžu slúžiť na identifikáciu vášho účtu na 
vyžadovanie služieb pre vaše Vozidlo.  

6.3. Správne používanie Služieb. Ručíte za to, že nebudete používať žiadnu zo Služieb NissanConnect na 
akékoľvek podvodné, protiprávne alebo nezákonné účely, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by 
zasahoval do nášho poskytovania služieb našim ostatným zákazníkom. Ručíte za to, že nebudete 
zneužívať, ani konať takým spôsobom, ktorý by poškodzoval naše obchodné operácie, služby, povesť, 
zamestnancov, zariadenia alebo Poskytovateľov služieb. Ak urobíte niektorú z týchto vecí, súhlasíte s tým, 
že budete niesť zodpovednosť za akúkoľvek sumu, ktorú si od nás bude nárokovať iná osoba, plus všetky 
výdavky, ktoré sú celkom alebo čiastočne dôsledkom takéhoto používania alebo vašich aktivít.  
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Nemôžete ďalej predávať, kopírovať, uchovávať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, zobrazovať, 
publikovať, vykonávať, prenášať, vysielať alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek obsahu, ktorý 
obdržíte prostredníctvom Služieb NissanConnect a nemôžete používať akýkoľvek obsah, ktorý ste obdržali 
prostredníctvom Služieb NissanConnect, na komerčné účely.  

6.4. Ochrana a používanie informácií ostatných. Niektoré informácie, ktoré dostávate prostredníctvom 
Služieb NissanConnect, patria nám, Poskytovateľom služieb alebo iným tretím stranám, ktoré ich 
poskytujú prostredníctvom nás. Môžu sa na ne vzťahovať jedno alebo viaceré autorské práva, ochranné 
známky, servisné známky, patenty alebo iné prostriedky právnej ochrany. Ručíte za to, že nebudete 
používať akýkoľvek obsah, ktorý získate prostredníctvom Služieb NissanConnect, s výnimkou nášho 
výslovného súhlasu alebo výslovného súhlasu nášho Poskytovateľa služieb. Nemôžete ho ďalej predávať, 
ani používať na komerčné účely. Nemôžete kopírovať, uchovávať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, 
zobrazovať, publikovať, vykonávať, prenášať, vysielať alebo vytvárať odvodené diela z ktorejkoľvek jeho 
časti.  

6.5. Ostatní používatelia alebo cestujúci vo vašom Vozidle. STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA KAŽDÉ 
POUŽÍVANIE SLUŽIEB NISSANCONNECT VO VAŠOM VOZIDLE, DOKONCA AJ KEĎ ICH NEVYUŽÍVATE VY 
OSOBNE, A DOKONCA AJ V PRÍPADE, AK BUDETE NESKÔR REKLAMOVAŤ, ŽE POUŽÍVANIE NEBOLO 
SCHVÁLENÉ. TAKTIEŽ STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA VYŽIADANÉ SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB 
NISSANCONNECT VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK OSOBOU, KTORÁ POUŽÍVA VAŠE VOZIDLO. Ručíte za to, že 
poučíte a informujete všetkých používateľov a cestujúcich vo vašom Vozidle o funkciách a systémových 
obmedzeniach Služieb NissanConnect a podmienkach Zmluvy. Žiadny Poskytovateľ služieb, ani my 
nemáme akúkoľvek povinnosť informovať sa o oprávnení ktorejkoľvek osoby používajúcej vaše Vozidlo. 
Ak použijete Služby NissanConnect na spáchanie trestného činu alebo na iný protiprávny účel, budete 
niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré nám vzniknú v dôsledku takéhoto použitia.  

7. OSOBITNÉ UPOZORNENIA  

7.1. Aktualizácie softvéru, hardvéru a vybavenia. Služby NissanConnect zahŕňajú softvér (vrátane 
softvéru Vozidla a softvéru používaného telematickou riadiacou jednotkou, hlavnou jednotkou alebo 
navigačným systémom) alebo obsah, ktorý môžeme priebežne musieť alebo chcieť zmeniť. Môžeme to 
urobiť na diaľku a bez toho, aby sme vás najskôr informovali. Takéto zmeny môžu mať vplyv na údaje 
alebo odstrániť údaje, ktoré ste si uložili v systéme Služieb NissanConnect vo vašom Vozidle. Nie sme 
zodpovední za stratu údajov. Nie ste vlastníkom softvéru Služieb NissanConnect, ani nezískate žiadne 
práva na vlastné používanie alebo úpravu softvéru Služieb NissanConnect. Systémy vášho Vozidla zahŕňajú 
aj softvér, ktorý môže byť potrebné priebežne zmeniť. Súhlasíte s tým, že môžeme pomôcť 
Poskytovateľom služieb, aby to uskutočnili aj na diaľku.  

7.2. Služby mobilnej siete. Nemáte žiadne práva na mobilné telefónne číslo(-a) priradené telematickej 
riadiacej jednotke vášho Vozidla, okrem jeho (ich) používania v súvislosti so Službami NissanConnect.  

7.3. Technológia a komunikácia. Služby NissanConnect nemôžu fungovať, ak vaše Vozidlo nie je na mieste, 
ktoré je pokryté operátorom mobilnej siete. Služby NissanConnect, ktoré zahŕňajú informácie o polohe 
vášho Vozidla, nemôžu fungovať, pokiaľ satelitné signály GPS nie sú neobmedzené, dostupné na danom 
mieste a tiež kompatibilné s hardvérom Služieb NissanConnect.  
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7.4. Zmeny v telekomunikačnej/GPS technológii. Systém Služieb NissanConnect využíva digitálnu 
bezdrôtovú telekomunikačnú technológiu a technológiu GPS, ktoré sú mimo našej kontroly. Je známe, že 
telekomunikačné technológie sa v priebehu času menia, čo má za následok zastaranie určitých 
telekomunikačných sietí. Ak sa telekomunikačná infraštruktúra, verejná internetová technológia alebo 
GPS technológia požadovaná systémom Služieb NissanConnect zmení takým spôsobom, ktorý bude mať 
za následok nekompatibilitu týchto technológií so systémom Služieb NissanConnect, potom Služby 
NissanConnect nemusia fungovať a môžeme byť nútení ukončiť poskytovanie Služieb NissanConnect. Ak 
k tomu dôjde, budeme vás informovať o dátume ukončenia platnosti a vysvetlíme každé z našich práv a 
povinností. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a neposkytujeme žiadnu záruku alebo vyhlásenie týkajúce 
sa telekomunikačných technológií a GPS používaných na podporu Služieb NissanConnect. 
Nezodpovedáme za žiadne úpravy vykonané subjektmi, ktoré tieto technológie poskytujú, ani za 
akékoľvek straty služby z toho vyplývajúce.  

7.5. Poskytovatelia obsahu. Niektorí Poskytovatelia služieb stanovujú ďalšie podmienky týkajúce sa 
poskytovania služieb (napríklad podmienky pre koncového používateľa týkajúce sa navigácie a údajov o 
určovaní polohy). Používaním Služieb NissanConnect súhlasíte aj s tým, že budete viazaní týmito ďalšími 
zmluvnými podmienkami. Spoločnosť Nissan neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa dostupnosti 
akejkoľvek aplikácie alebo obsahu, ktorý si vyberiete pri používaní Služieb NissanConnect, a nemôže niesť 
zodpovednosť za dostupnosť aplikácie, ako ani za poskytnutý obsah.  

7.6. Mapy a navigácia. Údaje o trase, ktoré vám poskytujeme, sú založené na mapových informáciách, 
ktoré máme k dispozícii počas výrobného procesu, ale pri vašom prvom použití už môžu byť nepresné 
alebo neúplné. Naše údaje o trase napríklad nemusia obsahovať informácie o jednosmerných cestách, 
zákazoch odbočenia, stavebných projektoch, sezónnych cestách, obchádzkach alebo nových cestách. 
Môže navrhnúť použitie cesty, ktorá je momentálne zatvorená kvôli výstavbe alebo odbočenie na mieste, 
kde je to zakázané značkami na križovatke. Okrem toho premávka, počasie a iné udalosti môžu spôsobiť, 
že sa podmienky na ceste budú líšiť od vygenerovaných výsledkov. Preto by ste mali vždy používať zdravý 
rozum, dodržiavať dopravné predpisy a pokyny v cestnej premávke a posúdiť, či je bezpečné a legálne 
vzhľadom na aktuálnu premávku, poveternostné a iné podmienky, aby ste sa riadili pokynmi 
poskytovanými Službami NissanConnect alebo navigačným systémom vášho Vozidla. Spoločnosť Nissan 
neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa úplnosti alebo presnosti poskytnutých mapových informácií, okrem 
tých, že sú založené na najaktuálnejších mapových informáciách, ktoré máme k dispozícii v čase vášho 
predplatenia Služieb NissanConnect. Spoločnosť Nissan nebude niesť zodpovednosť za žiadne nepresnosti 
alebo neúplnosť mapových údajov, ktoré vám boli poskytnuté.  

7.7. Geografia a životné prostredie. Existujú aj iné okolnosti, ktoré nekontrolujeme a ktoré nemôžeme 
kontrolovať, ktoré nám môžu zabrániť v poskytovaní Služieb NissanConnect v akomkoľvek konkrétnom 
čase alebo na akomkoľvek konkrétnom mieste, prípadne ktoré môžu narušiť kvalitu Služieb 
NissanConnect. Medzi príklady patria kopce, vysoké budovy, tunely, počasie, konštrukcia elektrickej 
sústavy a architektúra vášho Vozidla, poškodenie dôležitých častí vášho Vozidla pri nehode, alebo 
preťaženie bezdrôtovej telefónnej siete. Spoločnosť Nissan nebude niesť zodpovednosť za žiadnu 
nemožnosť používať Služby NissanConnect kvôli niektorej z vyššie uvedených okolností.  

7.8. Vyššia moc. Nenesieme zodpovednosť za žiadne oneskorenie alebo výpadok výkonu, ak takémuto 
výpadku alebo oneskoreniu nebolo možné zabrániť primeranými opatreniami. Okrem toho nenesieme 
zodpovednosť ani v prípade, ak je takýto výpadok alebo oneskorenie spôsobené prírodnými úkazmi, silami 
alebo príčinami, ktoré sú mimo našej kontroly. Medzi príklady patrí výpadok verejnej elektrickej siete, 
vojnové činy, vládne zásahy, terorizmus, občianske nepokoje, nedostatok pracovných síl alebo ťažkosti 
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(bez ohľadu na ich príčinu), prípadne zlyhanie vybavenia, a to vrátane porúch internetu, počítača, 
telekomunikácií alebo iných zariadení.  

7.9. Dostupné informácie. Služby NissanConnect môžu byť obmedzené na určité geografické oblasti, 
v ktorých sú k dispozícii mapové údaje a/alebo poskytovatelia obsahu. V takom prípade môže byť 
geografické pokrytie menej dôležité, než čo je vo všeobecnosti k dispozícii v ostatných prípadoch.  

7.10. Integrita Vozidla a informácie. Za účelom používania Služieb NissanConnect musí mať vaše Vozidlo 
funkčný elektrický systém, ktorý v prípade elektrického vozidla zahŕňa aj dostatočnú kapacitu batérie. 
Služby NissanConnect nemusia fungovať, ak sa pokúsite pridať, pripojiť alebo upraviť akékoľvek vybavenie 
alebo softvér vo vašom Vozidle (ako napríklad zapojenie zariadení do elektrického systému alebo 
diagnostického portu Vozidla alebo iná úprava Vozidla). 

8. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ  

8.1. Žiadne záruky. Záruky sú špeciálne druhy prísľubov. Obmedzená záruka na vaše Vozidlo alebo 
obmedzená záruka výrobcu hardvéru (ak to prichádza do úvahy) zahŕňa vybavenie Služieb NissanConnect 
vo vašom Vozidle, NEVZŤAHUJE SA VŠAK NA SLUŽBY NISSANCONNECT, ANI NA BEZDRÔTOVÚ SLUŽBU. . 
Vzhľadom na okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť, nemôžeme zaručiť neprerušovanú alebo 
bezproblémovú službu a nemôžeme prisľúbiť, že poskytnuté údaje alebo informácie budú bezchybné.  

9. Všeobecné ustanovenia  

9.1. Rozhodné právo. V maximálnej možnej miere povolenej právnymi predpismi a okrem prípadov, keď 
je výslovne uvedené inak, sa táto Zmluva a všetky spory z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace budú riadiť 
právnym poriadkom [upraví sa podľa krajiny] bez ohľadu na ustanovenia kolíznych právnych noriem tohto 
právneho poriadku a všetkými príslušnými sadzbami bez ohľadu na miesto podania. Vy a my súhlasíme 
s tým, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo súvisiace s touto Zmluvou, resp. s vaším 
používaním Služieb NissanConnect budú podliehať výhradnej jurisdikcii súdov krajiny [upraví sa podľa 
krajiny].  

9.2. Sme oprávnení postúpiť tieto Podmienky používania. Túto Zmluvu môžeme postúpiť úplne alebo 
čiastočne na akúkoľvek osobu, ktorú si vyberieme. Nemáte oprávnenie postúpiť tieto Podmienky 
používania, ani vaše záväzky na žiadnu inú osobu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Nissan.  

9.3. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu. Táto Zmluva (tieto zmluvné podmienky a všetky 
ostatné dokumenty spoločnosti Nissan, ktoré sú jej súčasťou) predstavujú komplexnú dohodu medzi vami 
a nami. Nahrádza všetky ostatné dohody alebo vyhlásenia, ústne alebo písomné, medzi nami, minulé 
alebo súčasné a nesmie sa meniť a dopĺňať inak, ako je uvedené v tejto Zmluve. Ak niektorú časť tejto 
Zmluvy vyhlási súd alebo rozhodca za neplatnú, jej zvyšok zostane vykonateľný. Dokonca aj po ukončení 
platnosti týchto Podmienok používania sa ich ustanoveniami budú riadiť akékoľvek spory, ktoré vzniknú 
alebo súvisia s nimi (pokiaľ nedôjde k ich nahradeniu novou dohodou medzi nami). Bude tiež záväzná pre 
vašich dedičov a právnych nástupcov a pre našich právnych nástupcov. Zrieknutie sa akejkoľvek časti tejto 
Zmluvy alebo akéhokoľvek jej porušenia v žiadnom prípade nezakladá našu povinnosť, aby sme sa zriekli 
aj v akomkoľvek ďalšom prípade alebo porušení. ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ SA MÔŽEME ROZHODNÚŤ, ŽE 
VÁM BUDEME SLUŽBU POSKYTOVAŤ DOBROVOĽNE, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE STE INAK NESPLNILI 
PREDPOKLADY. NEPREDSTAVUJE TO ZRIEKNUTIE SA, ANI NEZAKLADÁ NAŠU POVINNOSŤ UROBIŤ TAK 
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ZNOVU. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA NIČ, ČO BY VYPLÝVALO Z NÁŠHO 
POSKYTOVANIA TAKEJTO SLUŽBY.  

KONIEC Zmluvných podmienok  
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Príloha Zmluvných podmienok služieb NissanConnect 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

 

- Komu: Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route de l’Etraz 1180 
Rolle, Švajčiarsko: 

- Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní nasledovných Služieb NissanConnect 
…………………….. 

- Dátum prihlásenia sa na odber služieb ……………………..  
- Meno spotrebiteľa …………………….. 
- Adresa spotrebiteľa …………………….. 
- Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva na papieri) …………………….. 
- Dátum …………………….. 

 

 


