SÄTTED JA TINGIMUSED NissanConnecti teenuste tingimused
Kehtib alates 1. augustist 2021
Sissejuhatus
Selle lepingu (edaspidi leping) tähenduses viitavad mõisted teie, teid ja tellija teile, teid esindavale
üksikisikule või, kui see on kohaldatav, siis üksikisikule, kes tegutseb sellise ettevõtte või muu juriidilise
isiku seadusliku esindajana, kes on ostnud või liisinud NissanConnecti teenustega varustatud Nissani
sõiduki (edaspidi sõiduk). Lisaks tähendavad selles lepingus kasutatud mõisted meie, meil, meid ja Nissan
ettevõtet NISSAN INTERNATIONAL SA, Šveitsi seaduse alusel asutatud ja tegutsevat äriühingut, mille
registrinumber on CHE-112.991.451, ning registreeritud asukoht aadressil Zone d'Activités La Pièce 12,
1180 Rolle, Šveits, ning ettevõtet NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, Prantsuse seaduse alusel asutatud ja
tegutsevat äriühingut, mille registrinumber on 443 089 990 ja registreeritud asukoht aadressil 8 rue Jean
Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-bretonneux, Prantsusmaa. Lisaks on selle lepingu suhtes soodustatud
kolmandad isikud järgmised isikud ja üksused: (i) Nissan International SA tütarettevõtjad, emaettevõtja,
õigusjärglased ja tsessionaarid; (ii) teenuseosutajad ja nende tütarettevõtjad, õigusjärglased ja
tsessionaarid; ja (iii) kõik eelnevate töötajad, direktorid, ametnikud, alltöövõtjad, esindajad ja agendid.
Meie postiaadress on Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment B2, Route de
l'Etraz 1180 Rolle, Šveits. Teatud NissanConnecti teenused ja muu lepingus nimetatud teave on
kättesaadavad interneti kaudu.
Sõltuvalt spetsifikatsioonist on teie sõiduk varustatud NissanConnecti telemaatika juhtseadme ja
peajuhtimisseadme ja/või navigatsioonisüsteemiga, millele võib lisanduda täiendav nutitelefoni või muu
seadme sideliides. Seadmeid saab kasutada paljude erinevate teenuste osutamiseks ja andmete
edastamiseks teile, teie sõiduki kasutajatele ja kaassõitjatele ning nende abil saab koguda, töödelda ja
kasutada teatud andmeid, mis on vajalikud Nissani spetsiaalsel platvormil saadaolevate teenuste
(edaspidi „NissanConnecti teenused”) osutamiseks. Selliste andmete kasutamist on selgitatud
põhjalikumalt jaotises 4 „Isikuandmed, andmekaitse”.
NissanConnecti teenused võimaldavad kliendil suhelda sõidukiga ja/või kasutada erinevaid rakendusi
(„rakendused“ või „äpid“) otse sõiduki seadmete kaudu või kaudselt nutitelefoni, arvuti või muude
seadmete kaudu, mida saab ühendada sõiduki telemaatika juhtseadme ja süsteemidega. NissanConnecti
telemaatika juhtseade ei ühildu kõikide nutitelefonide või tehnoloogiate/seadmetega. Lisaks ei pruugi
seade toetada nutitelefonide või -seadmete vanemaid mudeleid.
Ohutuse tagamiseks ja õiguslikel põhjustel deaktiveeritakse teatud teenused sõidu ajal automaatselt.
Me ei vastuta ega anna tagatisi seoses teie nutitelefoni või muude seadmete ja NissanConnecti teenuste
ühilduvusega, samuti ei vastuta me ühildamatusest tuleneva toe puudumise või teenuste kadumise eest.
Lepingus on sätestatud teie ja meie vahelised suhted seoses NissanConnecti teenuste kasutamisega.
Me osutame NissanConnecti teenuseid koostöös paljude ettevõtetega. Siinses lepingus tähistab mõiste
teenuseosutaja isikut, äriühingut või tema tütarettevõtjat, kes osutab teenuseid või tarnib seadmeid
seoses NissanConnecti teenustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, traadita võrguteenuste pakkujad,
tarnijad, litsentsiandjad, turustajad ja vahendajad.
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Mõnda või kõiki NissanConnecti teenuste raames osutatavaid teenuseid või sisuteenuseid võivad osutada
kolmandast isikust teenuseosutajad. Teenuseosutajad võivad kehtestada selliste sisuteenuste või
teenuste osutamiseks täiendavaid tingimusi. NissanConnecti teenuseid kasutades kohustute järgima ka
selliseid täiendavaid tingimusi. Nissan ei taga ühegi teie poolt NissanConnecti teenuste kasutamisel
valitud rakenduse või sisuteenuse kättesaadavust ega vastuta teile osutatud rakenduse või sisuteenuste
kättesaadavuse eest.
ENNE NISSANCONNECTI TEENUSTE KASUTAMIST LUGEGE SIINNE LEPING HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SEE
ALLES. LUGEGE LÄBI JA HOIDKE ALLES KÕIK TEILE ANTUD VÕI SAADETUD TÄIENDAVAD DOKUMENDID,
MIS ON SEOTUD NISSANCONNECTI TEENUSTEGA. KÕIK NISSANCONNECTI TEENUSTEGA SEOTUD
DOKUMENDID, MILLES ON ÖELDUD, ET NEED LISANDUVAD TEIE NISSANCONNECTI LEPINGULE,
MOODUSTAVAD SIINSE LEPINGU OSA HETKEST, KUI HAKKATE KASUTAMA NEIS KIRJELDATUD TEENUSEID.
1. NISSANCONNECTI TEENUSTE TELLIMINE
1.1. Teie nõusolek. Seda lepingut sõlmides ja/või NissanConnecti teenust kasutades nõustute lepingus
kirjeldatud tavade ja korraga.
1.2. NissanConnecti teenuste aktiveerimine ja teie nõusolek. Te saate NissanConnecti teenuseid
kasutada ainult siinse lepingu ja selle tingimustega NissanConnecti nutitelefoni rakenduse kaudu
(NissanConnecti teenuste rakendus) nõustudes, klõpsates teenuse tellimisel nupul „Nõustun“.
Lepinguga nõustudes kinnitate, et olete tutvunud lepingu tingimustega, nendega nõustunud ja kohustute
neid järgima (ning eelkõige annate oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kooskõlas
lepingu tingimustega).
Te mõistate ja nõustute, et NissanConnecti teenuste kasutamine on seotud teie sõidukiga ning et te ei
tohi NissanConnecti teenuseid üle kanda teisele sõidukile.
Kui Te otsustate NissanConnecti teenustest loobuda, ei saa te kasutada nendest tulenevaid eeliseid.
Te olete kohustatud teavitama siinse lepingu tingimustest, sh andmekaitse aspektidest, kõiki oma sõiduki
kasutajaid ja kaassõitjaid, kes soovivad kasutada NissanConnecti teenuseid.
1.3. Ligipääs NissanConnecti teenustele. NissanConnecti teenuseid saab kasutada peaseadme ja/või
navigatsioonisüsteemi kaudu otse sõidukist või kaugjuhtimise teel, kasutades internetiühendusega
arvutit, nutitelefoni või muud seadet ja/või spetsiaalselt NissanConnecti teenuste kasutamiseks loodud
rakendust („NissanConnecti teenuste rakendus“). Rakendusi müüb Nissan või Nissani nimel kolmas isik,
kes võib kehtestada täiendavad tingimused nende allalaadimiseks ja kasutamiseks.
1.4. Autentimine või teatud funktsioonide aktiveerimine sõidukis. Lisaks NissanConnecti teenuste
tellimisele võivad sõiduki süsteemid nõuda kasutajanime, salasõna või muu teabe sisestamist teie isiku
tuvastamiseks. Lisaks võib andmete kogumisega seotud teatud funktsioonide kasutamiseks olla vajalik, et
teie ja teie kaassõitjad kinnitaksid aktiivselt, et need funktsioonid võib aktiveerida.
Selleks on peaseadmel või navigatsioonisüsteemil nupp „Nõustun“ või sarnane kinnitamise funktsioon.
Kui kinnitate asjaomase funktsiooni kasutamist, on see kogu sõidu ajal aktiivne ja selle toimimiseks
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vajalikud andmed edastatakse Nissanile. Kui te funktsiooni kasutamist ei kinnita, on see kuni teie järgmise
nõusoleku andmiseni ajutiselt välja lülitatud ja vastavaid andmeid ei edastata Nissanile. Parema
NissanConnecti teenuste kogemuseks ei pruugi nupp „Nõustun“ ilmuda igal sõiduki käivitamisel, vaid
vastavalt teie kasutamisregulaarsusele ja võttes arvesse seda, et võite olla tingimused äsja läbi lugenud ja
oma nõusoleku seal andnud. Igal juhul, kui soovite funktsiooni deaktiveerida, saate seda teha
privaatsusmenüü kaudu (nupp „Privaatsusrežiim“).
Isegi kui nõusolek ei ole antud või kui privaatsusrežiim on SEES, on teatud funktsioonid siiski aktiivsed ja
võimaldavad andmeedastust. See puudutab näiteks seadusega sätestatud hädaabikõne teenust (eCall),
mis on saadaval enamikus Euroopa riikides.
Nissani süsteemide puhul, mis on varustatud sõidukisisese isikliku profiili funktsiooniga, on teil võimalus
luua isiklik turvaline profiil. Sellisel juhul võidakse teie nõusolekut NissanConnecti tingimustega salvestada
teie profiilil ja seda ei kuvata sama profiili all tehtud uute reiside eel.
1.5. Lepingu muutmine. Me võime lepingut igal ajal ja aeg-ajalt oma äranägemisel muuta. Teid
teavitatakse kõigist muudatustest NissanConnecti teenuste rakenduse kaudu (või vajadusel teavitatakse
Teid nendest e-posti teel) ning need jõustuvad avaldamise kuupäeval. Kui jätkate NissanConnecti teenuste
kasutamist, käsitatakse seda nõusolekuna muudetud lepingutingimustega. Pääsete kehtivatele
lepingutingimustele igal ajal ligi oma NissanConnecti teenuste rakenduse kaudu. Soovitame teil kehtivate
lepingutingimustega korrapäraselt ja hoolikalt tutvuda.
Kui mõni muudatus mõjutab oluliselt teie õigusi, mis on sätestatud siinses lepingus või see kahjustab
oluliselt teie teenust või suurendab teenuse tasu, teatame teile sellisest muudatusest e-posti teel. SELLISE
TEATE SAAMISEL VÕITE LEPINGU LÕPETADA VÕI MUUDATUSEGA NÕUSTUDA. KUI TE EI LÕPETA LEPINGUT
30 PÄEVA JOOKSUL TEATE SAAMISEST, KÄSITATAKSE SEDA NÕUSOLEKUNA MUUDATUSEGA NING
MUUDATUS MUUTUB LEPINGU LAHUTAMATUKS OSAKS. Oma NissanConnecti teenuste rakenduse kaudu
saate nõuda ja hankida selle lepingu, sealhulgas kõigi kehtivate tingimuste värskendatud koopia.
1.6. Tellija konto teabe värskendamine või muutmine. Oma NissanConnecti teenuste rakenduse
kasutamisel saate meile esitatud teavet igal ajal üle vaadata, muuta, parandada või värskendada.
2. NISSANCONNECTI TEENUSTE KASUTAMISE KESTUS JA LÕPETAMINE
2.1. Teie NissanConnecti teenused. Teie tellitud NissanConnecti teenused hakkavad toimima kohe, kui
olete lepingu tingimustega oma NissanConnecti teenuste rakenduses nõustunud ja aktiveerimisprotsessi
edukalt lõpule viinud.
Teie NissanConnecti teenuste kasutamine on seotud teie sõidukiga ning et te ei tohi NissanConnecti
teenuseid üle kanda teisele sõidukile. Kui te ei ole esmase või pikendatud kasutusajal sõiduki omanik või
kasutaja, siis ei tagastata teile ühtegi osa kasutustasust.
NissanConnecti teenuseid pakutakse teenusepakettidena. Mõned paketid on tasuta ja teiste eest
küsitakse raha. Neil pakettidel on kehtivusperiood, mis võib varieeruda olenevalt teenusest, mudelist,
varustusklassist ja riigist. Kehtivusperioodi näete rakenduses NissanConnect Services (jaotises „Services
(Teenused)). Kehtivusperiood algab garantii alguse kuupäevast.

3 | 14

Kui soetasite sõiduki kasutatuna, jäävad esialgu tasuta pakutud paketid kättesaadavaks kuni esialgse
kehtivusperioodi lõpuni, mis algas garantii alguse kuupäevast.
Umbes üks (1) kuu enne algse tellimuse aegumist saadetakse teile e-posti teel vastav teade ja teil on
võimalik oma tellimust pikendada rakenduse NissanConnect Services kaudu, vastavalt sel hetkel
kehtivatele tingimustele. Tellimuse uuendamisel või uute pakettide tellimisel võidakse teilt küsida
makseviisi. Kui tellimistaotlus esitatakse tasulisele paketile või sellise paketi uuendamisele, mille tasuta
periood on möödunud, kohaldatakse sel hetkel kehtivad tellimustasu (edaspidi tellimustasu). Iga kord,
kui otsustate pikendada asjakohase NissanConnecti teenustepaketi kasutamisaega, võetakse teie
maksekontolt automaatselt maha vastav tasu.
KUI OLETE OMA TELLIMUSE PIKENDANUD, SAATE JÄTKATA TEENUSTE KASUTAMIST KUNI PIKENDATUD KASUTUSAJA
LÕPPEMISENA. KUI TE EI PIKENDA OMA TELLIMUST ENNE KASUTUSAJA LÕPPEMIST, EI SAA TE PÄRAST KASUTUSAJA
LÕPPEMIST TEENUSEID ENAM KASUTADA.

Kui olete sõiduki teine või järgmine omanik, kehtivad tasuta pakutud paketid kuni esmase kasutusaja
lõppemiseni.
2.2. Teie õigus leping lõpetada. Saate NissanConnecti teenuste paketi tellimuse igal ajal lõpetada
rakenduses NissanConnect Services või võtta lõpetamiseks meiega ühendust.
Kui tühistate tellimuse enne kasutusaja lõppemist.
• Tasuta paketi puhul lõpetatakse teenuste pakkumine koheselt.
• Tasulise paketi puhul:
o tasuta katseperioodi ajal lõpetatakse teenuste pakkumine koheselt;
o pärast katseperioodi lõppemist lõpetatakse teenuste pakkumine pärast praeguse
makseperioodi lõppu ja kuni selle ajani on teenuste kasutamine võimalik.
2.3. Meie õigus leping lõpetada või peatada.
Me võime teile NissanConnecti teenuste osutamise igal ajal ja ilma põhjendamata lõpetada, teatades
sellest teile 30 päeva enne lõpetamise kuupäeva, misjärel teie NissanConnecti teenused enam ei toimi.
See tähendab, et me võime teile NissanConnecti teenuste osutamise lõpetada igal ajal ja mis tahes
põhjusel, isegi kui see ei ole seotud teie või teie kliendikontoga. Kui otsustame NissanConnecti teenuste
osutamise lõpetada seetõttu, et lõppes leping teenuseosutajaga, kellest NissanConnecti teenuste
osutamine sõltub, anname endast parima, et tagada teile eelnimetatud 30-päevane etteteatamistähtaeg.
Samuti peatame NissanConnecti teenused võrgustiku või süsteemi hooldus- või parendustöödeks või kui
võrgustik on üle koormatud või meil on alust kahtlustada, et NissanConnecti teenuseid kasutatakse mõnel
eemärgil, mis lubab meil lepingu lõpetada.
Sellisel juhul võime tagastada tasutud teenusetasud või pakkuda krediiti pro-rata põhimõtte alusel alates
lepingu lõpetamise kuupäevast või selle perioodi eest, kui NissanConnecti teenuseid ei pakutud.
See tähendab, et võime näiteks lõpetada teile NissanConnecti teenuste osutamise, kui rikute oluliselt
käesoleva lepingu mis tahes tingimust, takistate NissanConnecti teenuste osutamist, sekkute meie
tegevusse või teie NissanConnecti teenuseid kasutatakse ebaseaduslikul ja lubamatul eesmärgil. Teil ei
ole õigust NissanConnecti teenuseid uuesti aktiveerida, isegi kui rikkumine on lõpetatud.
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Samuti jätame endale õiguse oma äranägemisel lõpetada NissanConnecti teenuste pakkumise ning mitte
aktsepteerida NissanConnecti teenuste tellimuse pikendamist, ilma et sellega kaasneks meile mingit
vastutust.
2.4. Kui müüte oma sõiduki või ostate kasutatud sõiduki.
Teie tegevus
Kui müüte oma sõiduki või selle liising lõpeb või see lammutatakse või hävib ajal, kui olete NissanConnecti
teenuste registreeritud kasutaja palume teil sellest meile teatada Nissani klienditeeninduse kaudu või
kustutades sõiduki NissanConnecti rakendusest. Kui meile sõiduki müügist või liisingu lõppemisest ei
teatata, on meil õigus sõiduk teie kliendikontolt kustutada ja lubada uuel omanikul või valdajal see
registreerida oma kontol.
Kui müüte või võõrandate oma sõiduki ja jätate sellest meile teatamata, ei tea me, et sõiduk on vahetanud
omanikku, ja võime jätkata andmete kogumist usus, et tegemist on teid puudutavate andmetega. Me ei
vastuta mingite privaatsusega seotud kahjude eest, mis teile või sõiduki järgmisele omanikule tekkida
võivad, kui te ei teavita meid oma sõiduki müümisest või liisinguperioodi lõpust. Olenemata sellest, kas
teavitate meid oma sõiduki müügist või selle liisinguperioodi lõpust või mitte, nõustute sellega, et pärast
sõiduki müümist, võõrandamist või liisinguperioodi lõppu ei pääse te ligi (ega ürita seda teha)
NissanConnecti teenustele ega mingitele teie sõidukiga seotud andmetele ega kasuta neid.
Te mõistate ja nõustute, et kui jätate meile teatamata sõiduki liisingu lõppemisest või sõiduki müümisest
ja sõiduki järgmine omanik tellib sõidukiga seotud NissanConnecti teenused, asendatakse teie andmed
uue omaniku andmetega ja teie NissanConnecti teenuste tellimus lõpeb automaatselt.
Te ei tohi NissanConnecti teenuseid üle kanda teisele sõidukile. NissanConnecti teenused on seotud
konkreetse sõidukiga (sarnaselt garantiile). Kui müüte oma sõiduki (või tagastate selle liisingu lõppemisel)
tellimust tühistamata, võib tellimus automaatselt uuele omanikule üle minna pärast seda, kui uus omanik
on tõendanud, et ta on sõiduki omanik, helistades Nissani klienditeenindusse või registreerides sõiduki
NissanConnecti rakenduses.
Kui ostate või liisite varasemalt juba ostetud või liisitud sõiduki, peaksite end registreerima uue omanikuna
ja aktiveerima NissanConnecti teenused, et saada osa Nissani ühendatud teenuste pakkumistest.
3. TASUD, MAKSED, ARVED JA MAKSUD
NissanConnecti teenused ja nende üksikasjad, teave tasuta perioodi ja tellimisnõuete kohta on esitatud
jaotises 2.1. esitatud tabelis.
NissanConnecti teenuste eest maksmine, arveldamine ja maksustamispoliitika on saadaval Nissan Store'is.
Kui te ei ole sõiduki esimene omanik, võite NissanConnecti teenuseid tasuta kasutada saada, kui niisugune
tasuta periood ei ole teie tellimise ajaks lõppenud.
4. ISIKUANDMED, ANDMEKAITSE
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4.1. Üldine. Nissan austab ja toetab teie õigusi, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides. Selles eraelu
puutumatust ja isikuandmete kogumist käsitlevas avalduses kirjeldatakse, kuidas haldame teilt kogutavaid
isikuandmeid.
4.2. Isikuandmete kasutamine. Kogume ja kasutame teatud andmeid seoses teie sõiduki ja
NissanConnecti teenuste kasutamisega, mis võib hõlmata ka isikuandmeid. NissanConnecti teenuseid
tellides ja/või kasutades annate ka oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks lepingus
sätestatud eesmärkidel. Me austame teie ja teie kaassõitjate eraelu puutumatust.
4.3. Meie kogutavate isikuandmete kategooriad. Kogutavate isikuandmete liik sõltub sõidukist, selle
spetsifikatsioonist ja sellest, millised NissanConnecti teenused olete tellinud ja kuidas neid kasutate.
Kogume andmeid, mis esitate NissanConnecti teenuste tellimisel, sealhulgas tellimisandmed ja lepingut
käsitlevad andmed, sõiduki valmistajatehase tähis (vehicle's identification number, VIN-kood), sõiduki
peamise kasutaja või omaniku nimi, aadress, kasutajatunnused, salasõnad, kontaktandmed. Samuti võime
vajadusel koguda andmeid, mis ei ole piiratud sõiduki terviseandmete, sõiduki häirete, hooldusteabe, selle
seadmete ja süsteemidega, sealhulgas navigatsioonisüsteemi tunnus, paigaldatud SIM-kaardi tunnus,
sõiduki süsteemide ja osade kasutamise ajalugu ja diagnostikaandmed ning elektrisõiduki puhul selle
elektritarbimine, aku seisukord ja laadimise ajalugu. NissanConnecti teenuste osutamiseks ja statistiliste
andmete kogumiseks võime koguda andmeid selle kohta, kuidas te NissanConnecti teenuseid kasutate,
sealhulgas andmed navigatsioonisüsteemi toimimise ja parameetrite kohta, teatud asukohaandmed,
sealhulgas sõidu jooksul tehtud peatuste ja sõidu alustamise ning aku laadimise kohad. Lisaks kogume
(vajadusel) andmeid NissanConnecti teenustega seotud arvete ja maksete ning nõuete haldamise kohta.
4.4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid.
Meiega sõlmitud lepingust ja NissanConnecti teenuste tellimisest tulenevalt kasutame isikuandmeid
järgmistel eesmärkidel:









teile NissanConnecti teenuste osutamine;
teie NissanConnecti teenuste tellimise ja kasutajakonto haldamine;
teile side- ja sõnumiteenuste võimaldamine;
teile sõiduki kaugkontrollide võimaldamine;
sõiduki teavituste, näiteks hooldusteadete, integreeritud turvalisus- ja ohutusfunktsioonide, nagu
eCall või bCall funktsioonide võimaldamine;
maanteeabi tagamine;
teie aitamine energia säästmisel;
pakkuda teile vajalikku teavet teie tellimuse kohta.

Lisaks töötleme isikuandmeid oma seaduslikes huvides täiustada teile pakutavaid tooteid ja teenuseid
järgmistel eesmärkidel:





meie toodete ja teenuste ning NissanConnecti teenuste tingimuste ja pakkumistega seotud teabe
esitamine;
teie küsimustele vastamine ja kaebuste lahendamine;
hindamis- ja statistilised eesmärgid, turu-uuringud ning muud teadus- ja arendustegevused;
taristu planeerimine (näiteks laadimisjaamad);
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NissanConnecti teenuste teie, mõne teise sõiduki kasutaja või muude kolmandate isikute poolt
kuritarvitamise tuvastamine või ennetamine;
NissanConnecti teenuste taristu turvalisuse tagamine.

Teie eelneval selgesõnalisel loal töötleme NissanConnecti teenuste kasutamisel kogutud isikuandmeid
järgmistel eesmärkidel:







teile e-kirja, posti, telefoni või muude sidevahendite kaudu pakkumiste saatmine;
teabe edastamine eripakkumiste või lisatud teenuste või funktsioonide kohta;
teie, meie ja Nissani esinduse vahelise suhtluse täiustamine ja isikupärasemaks muutmine;
NissanConnecti teenuste kohandamine üksiktellijate või tellijate rühmade jaoks;
reisi kavandamine vastavalt teie taotlusele;
vajalikus ulatuses selliste NissanConnecti teenuste osutamine, mis põhinevad sõiduki asukohal ja
mida ei ole ülalpool kirjeldatud.

Samuti võime töödelda sõiduki ja iseäranis NissanConnecti teenuste kasutamisel esitatud isikuandmeid
oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks järgmistel eesmärkidel:



eCall (automaatne hädaabikõne raskete liiklusõnnetuste korral, töödeldes sellist teavet nagu
asukoht);
NissanConnecti teenuste kasutamise riigi konkreetsete seaduste järgimine.

Kui kasutate NissanConnecti teenuste või funktsioonide või rakenduste kaudu kolmandast isikust
teenuseosutaja teenuseid (nt sotsiaalmeedia kasutajakontod, meediasisu, teave kolmandate isikute
teenuste kohta), võime saada, töödelda, kasutada ja edastada selliseid andmeid seoses nende teenuste
osutamisega. Lisaks võidakse selliste NissanConnecti teenuste kaudu osutatavate kolmandate isikute
teenuste puhul kehtestada täiendavad isikuandmete kasutamise tingimused. Nissan ei kontrolli selliseid
sõltumatute teenustega seotud tingimusi ja loobub seoses nendega igasugusest vastutusest. Samuti ei
vastuta me teie selliste isikuandmete töötlemise eest, mida kogutakse ja töödeldakse teiepoolse
kolmandate isikute teenuste kasutamisel.
ME EI MÜÜ, RENDI EGA EDASTA TELLIJATE TEAVET MITTE KELLELEGI.
4.5. Isikuandmete avalikustamine. Me osutame NissanConnecti teenuseid koostöös paljude
ettevõtetega. Sellest tulenevalt jagame teie isikuandmeid mobiilsideteenuse pakkujate, interneti- ja
ühenduvusteenuse osutajate, tellimise haldajale, makseteenuse pakkujate, sisupakkujate, tarnijate,
litsentsiandjate, liisingupartnerite, avaliku ohutuse tagajate, hädaabiteenuste (politsei, kiirabi jms)
osutajate, maanteeabi pakkujate, turustajate, edasimüüjate ja töökodadega üksnes tellija või teiste tellija
sõiduki kasutajate taotletud NissanConnecti teenuste võimaldamiseks.
Vajadusel ja vastavalt kohaldatavale õigusele oleme kohustatud avaldama isikuandmeid kehtivate
seaduste või riigiasutuste või kohtute siduvate ja täitmisele kuuluvate korralduste järgimiseks või siinse
lepingu täitmiseks.
Samuti võime jagada teie isikuandmeid Nissani sidusettevõtetega. Meie äriühingu täieliku või osalise
ühinemise, ümberkorraldamise, omandamise, ühisettevõtmise, loovutamise, spin offi, võõrandamise,
müügi või käsutamise korral, sealhulgas mis tahes pankroti- või muu sarnase menetluse puhul võime
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edastada kõik teie isikuandmed asjakohasele kolmandale isikule. Niisuguste andmete saamisel vastutab
iga vastuvõttev ettevõte teie kehtiva selgesõnalise nõusoleku saamise eest mis tahes tulevaste
töötlemiste tarbeks, mida nad teha plaanivad.
Võime jagada teie isikuandmeid teenusepartneritega, kes pakuvad teenuseid, funktsioone või seadmeid
seoses NissanConnecti teenustega või sellest eraldi. Need teenusepartnerid võivad olla lepingulises suhtes
teiste teenuseosutajatega, et osutada kindlaid teenuseid (nt tellitavad teenused, sh kasutajapõhise
kindlustus, tellimispõhine tankimine, elektrisõidukite nutilaadimine jne), mida tellite teie või teised
sõiduki kasutajad/valdajad. Andmeid, sealhulgas teie isikuandmeid, mis on vajalikud teie taotletud
teenuste osutamiseks, võidakse edastada ka niisugustele kolmandatest osapooltest teenuseosutajatele ja
siinne leping ei reguleeri nende pakkujate tegevust. Neile konkreetsetele teenustele ligipääsemisel
nõustute mis tahes selliste teenuseosutajate kehtestatud lisatingimuste järgmisega. Meie
teenusepartneritega jagatud andmed muudetakse anonüümseks sellises ulatuses, nagu see tehniliselt
võimalik on, ja meie teenusepartneritel palutakse samuti andmed sellises ulatuses anonüümseks muuta,
nagu see tehniliselt võimalik on, enne kui nad andmeid taotletud teenuste osutamiseks
teenuseosutajatega jagavad.
4.6. Andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu (EL)/Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).
Ülaltoodud eesmärkidest tulenevalt edastatakse teie isikuandmeid Nissan International SA
sidusettevõtjatele ja teenuseosutajatele nii ELi /EMP siseselt kui ka väljaspool neid piirkondi, kus neid
ka töödeldakse. See hõlmab eelkõige (kuid mitte ainult) isikuandmete töötlemist Nissan Motor Co., Ltd
ja tema teenuseosutajate poolt, kes asuvad Jaapanis ja/või teistes riikides väljaspool ELi/EMPd. Selliste
kolmandate riikide andmekaitseseadused ei pruugi tagada samal tasemel kaitset nagu Euroopa Liidus
või Euroopa Majanduspiirkonnas. Andmete sellise edastamise puhul võtame siiski piisavaid meetmeid,
et tagada isikuandmete töötlemine kooskõlas kehtivates andmekaitset käsitlevates õigusaktides
sätestatud standarditega. Kui meie kogutud ja töödeldud isikuandmeid töötlevad väljaspool ELi/EMPd
asuvad teenuseosutajad, töötlevad nad neid andmeid ainult vastavalt meie juhistele ja eespool
kirjeldatud eesmärkidel ning tingimusel, et rakendatakse rangeid meetmeid andmete turvalisuse
tagamiseks.
4.7. Turvalisus. Me rakendame ise ja nõuame oma teenuseosutajatelt, et nad rakendaksid asjakohaseid
tehnilisi, füüsilisi ja halduslikke turvameetmeid, et kaitsta meie valduses olevaid isikuandmeid kadumise,
väärkasutuse, loata kasutamise ja muutmise eest. Näiteks kasutame sõltuvalt rakendusest
krüpteerimistehnoloogiaid ja kasutajate autentimise süsteeme, nt salasõnu ja isikukoode. Kõikide
andmete säilitamisel rakendatakse mõistlikke turvameetmeid ja andmetele on juurdepääs ainult Nissani,
Nissani tütarettevõtjate ja nende teenuseosutajate volitatud töötajatel või esindajatel. Me kasutame
tellijaid käsitleva teabe kaitsmiseks tööstusharus kehtivaid standardmenetlusi.
Kui te ei teata meile oma sõiduki müügist või võõrandamisest, võime jätkata tellijat käsitlevate teatud
andmete või teie kliendikontot käsitleva muu teabe edastamist meie juures registreeritud aadressile.
Sellisel juhul ei vastuta me eraelu puutumatuse rikkumisega põhjustatud kahju eest.
4.8. Säilitamisaeg.
Üldine säilitamisaeg.
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Säilitame kõiki isikuandmeid üksnes senikaua, kui te NissanConnecti teenuseid kasutate.
Kasutusandmed.
Erandina ülaltoodud säilitamisajale ei säilitata teie kasutusandmeid kauem kui kolm aastat pärast teie
viimast NissanConnecti teenuste kasutamist.
Asukohaandmed.
Teave sõiduki kiiruse ja sõidusuuna kohta ning teatud asukohaandmed (kaugkontrolli päringute, nt
Geofence või MyCarFinder raames) kustutatakse pärast nende kasutamist eesmärgil, milleks need
töödeldi, kuid mitte hiljem kui 7 päeva pärast seda, kui need on edastatud asjaomasele Nissani
andmekeskusele.
Teatud asukohaandmeid (mida on töödeldud väljaspool kaugkontrolli teenuseid) säilitatakse kuni kolm
kuud, sõltudes selle riigi õigusraamistikust, kus NissanConnecti teenuseid kasutatakse, või NissanConnecti
teenustega seotud nõude raames.
Andmete kustutamine.
Ülaltoodud andmete säilitamisperioodide lõpus isikuandmed kas kustutatakse või muudetakse
anonüümseks vastavalt kohaldatavale seadusandlusele.
Igal juhul on teil vastavalt ülaltoodule võimalus kustutada kõik oma sõidukis salvestatud kasutusandmed,
välja arvatud need, mis on vajalikud teie sõiduki nõuetekohaseks töötamiseks või endiselt kasutatavate
teenuste osutamiseks. Samuti ei saa kustutada kohustuslikke andmeid (nt eCall).
4.9. Andmetega tutvumise ja nende parandamise õigus. Võite oma isikuandmeid vaadata, muuta,
kustutada ja/või blokeerida neile juurdepääsu kooskõlas kohalike andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine või nõuda selle piiramist. Lisaks on teil
õigus küsida oma isikuandmeid struktureeritud standardformaadis.
Nende õiguste kasutamiseks saate muuta oma kontot NissanConnecti teenuste rakenduses või võtta
ühendust kohaliku Nissani esindusega.
Teise võimalusena võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga järgmisel e-posti aadressil:
dpo@nissan-europe.com
Igal juhul on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.
5. ERITEAVE TEENUSTE JA SÜSTEEMI PIIRANGUTE KOHTA
5.1. Tehnoloogia omandiõigus. Järgneva omandiõigus, nimetus ja omand kuulub Nissanile ja tema
teenuseosutajatele: (i) riistvara, tarkvara ja nendega seotud tehnoloogia, mida Nissan kasutab
NissanConnecti teenuste osana või nendega seoses, ja (ii) kõik nendega seotud intellektuaalomandi
õigused ja muud autoriõigused, sealhulgas kõiki patendi-, autori-, kaubamärgi- ja ärisaladuse õigused.
NissanConnecti teenuste vastuvõtmiseks ja kasutamiseks kasutatavates seadmetes kasutatud
tehnoloogia või andmete või sisu (edaspidi üheskoos seadmetehnoloogia) kopeerimine,
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dekompileerimine, pöördprojekteerimine ja neist tuletatud teoste loomine või nende seadmete muul
viisil muutmine või omavoliliselt kohandamine on keelatud ja te kohustute sellest hoiduma. Samuti
kohustute mitte üles laadima, postitama, edastama või muul viisil avalikustama materjale, mis sisaldavad
tarkvaraviirusi või muid arvutikoode, -faile või -programme, mille eesmärk on NissanConnecti teenuste
katkestamine, blokeerimine või piiramine. Sõidukis olevat tarkvara on lubatud kasutada ainult seoses
NissanConnecti teenustega. Kõik NissanConnecti teenuste andmed ja kogu muu sisu on kaitstud
autoriõigust ja intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktidega ning nende omandiõigus kuulub Nissanile
ja tema teenuseosutajatele. Te võite kasutada seadmetehnoloogiat ainult isiklikel ja mitteärilistel
eesmärkidel seoses NissanConnecti teenustega.
5.2. Kaubamärgid. NisanConnect ja Nissani logo on ettevõtte Nissan Motor Co., Ltd. kaubamärgid. Muud
seotud veebilehtedel kasutatud kaubamärgid, teenindusmärgid, graafika, logod ja domeeninimed võivad
kuuluda kolmandatele isikutele. NissanConnecti teenuste või nende veebilehtede kasutamine ega siinne
leping ei anna teile õigust neid kaubamärke või kolmandate isikute kaubamärke, graafikat, logosid ja
domeeninimesid paljundada või muul viisil kasutada. NissanConnecti teenuste kasutamisest tuleneva
kaubamärkide maineväärtuse omandiõigus kuulub meile.
5.3. Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS). Teie NissanConnecti teenused toimivad traadita
sidevõrkude ja globaalse positsioneerimissüsteemi (edaspidi GPS) satelliitvõrgu abil. KÕIK
NISSANCONNECTI TEENUSED EI PRUUGI OLLA IGAL POOL, EELKÕIGE KÕRVALISTES VÕI SULETUD
PIIRKONDADES, VÕI KÕIKIDES SÕIDUKITES ALATI KÄTTESAADAVAD. Teie asukoht sõidu ajal võib mõjutada
teile osutatavaid teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, marsruuditeenust. Lisaks ei saa teenuseid
kasutada, kui GPS ei toimi. GPS-i teatud programmeerimispiirangud võivad takistada teil oma sõiduki
täpse asukoha määramist.
5.4. Turvaline kaug-PIN. Kauglukustuse/-avamise funktsioonide kasutamiseks on täiendava
turvameetmena vajalik sisestada identifitseerimisnumber (PIN-kood). PIN-kood määratakse siis, kui
hakkate kasutama NissanConnecti teenuseid või kasutate kaugteenust esimest korda. Kui peate oma PINkoodi uuesti seadistama, siis avage NissanConnecti teenuste rakenduse seadistuste menüü.
5.5. Google Home/Google'i häälassistent. Kui teie sõiduk ühildub Google Home'i tehnoloogiaga,
soovitama kasutada NissanConnecti teenuste tegevusi ainult turvalises ja privaatses keskkonnas. Pange
tähele, et selle tegevuse kasutamine võimaldab teil kontrollida Google Assistanti abil sõiduki teatud
funktsioone ja seepärast ei tohi seda tegevust kasutada lapsed ega teised isikud, kes ei tohiks teie sõidukile
juurdepääsu omada (kui võimalik). Kõik Google Home'i seadmega tehtud häälsuhtlused salvestatakse teie
Google Assistanti ajaloose, mis on leitav Google Assistanti kaasrakenduse tegevuse (My Activity) alt.
Makseajalugu on nähtav kõigile, kel on ligipääs teie Google'i kontole. Ärge jagage oma Google'i konto
sisselogimisandmeid kellelegi, kelle puhul te ei soovi, et nad teie makseajalugu näeksid. Saate kustutada
oma kontoga seotud kindlaid häälsuhtlusi, kui avate Google Assistanti rakenduse tegevuste lehe (My
Activity), otsite kindlat sissekannet ja vajutate kustutamisnuppu. Lisaks saate kustutada kõiki konto ja
Google Assistantiga ühilduvate seadmetega seotud häälsalvestisi, valides lehelt myactivity.google.com
„Delete activity by“ ja kohalduva seadme või võttes ühendust Google Assistanti klienditeenindusega.
Google'i häälassistendi kasutamisel ja olenevalt häälkäsklusest võib NissanConnecti teenuste tegevus
kasutada taotletud tellimuse tagamiseks järgmiseid andmeid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), GPSkoordinaadid, soovitud sihtkoha aadress ning kodu- ja tööaadress, kui need on salvestatud teie
NissanConnecti teenuste profiilile. NissanConnecti teenuste tegevuse käigus kogutakse andmeid ainult
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Google'i häälassistendi kasutamisel, need kustutatakse pärast 20 minutit ja neid ei jagata kolmandatele
osapooltele.
Selle teenuse jaoks on vajalik NissanConnecti teenuste aktiivne tellimus.
5.6 Amazon Alexa. Kui teie sõiduk ühildub Amazon Alexa tehnoloogiaga, soovitame kasutada
NissanConnecti teenuste võimekusi (ing k skill) ainult turvalises ja privaatses keskkonnas. Pange tähele, et
selle oskuse kasutamine võimaldab teil kontrollida Amazon Alexa kaudu sõiduki teatud funktsioone ja
seepärast ei tohi seda võimekust kasutada lapsed ega teised isikud, kes ei tohiks teie sõidukile juurdepääsu
omada. Kõik Amazon Alexa seadmega tehtud häälsuhtlused salvestatakse teie Alexa seadmeajaloo kausta
(Alexa Device History), mis on leitav Alexa kaasrakenduse seadistuste (Settings) alt. Makseajalugu on
nähtav kõigile, kel on ligipääs teie Amazoni kontole. Ärge jagage oma Amazoni konto sisselogimisandmeid
kellelegi, kelle puhul te ei soovi, et nad teie makseajalugu näeksid. Saate kustutada teie kontoga seotud
kindlaid häälsuhtlusi, kui avate Alexa nutitelefoni rakendusest seaded (Settings), seejärel ajaloo (History),
otsite kindlat sissekannet ja vajutate kustutamisnuppu. Lisaks saate kustutada kõiki konto ja Alexaga
ühilduvate seadmetega seotud häälsalvestisi, valides lehelt www.amazon.com/mycd „Manage Your
Content“ (Halda sisu) ja „Devices“ (Seadmed) kohalduva seadme või võttes ühendust Amazon Alexa
klienditeenindusega.
Amazon Alexa häälassistendi kasutamisel ja olenevalt häälkäsklusest võib NissanConnecti teenuste
võimekus kasutada taotletud tellimuse tagamiseks järgmiseid andmeid: sõiduki valmistajatehase tähis
(VIN), GPS-koordinaadid, soovitud sihtkoha aadress ning kodu- ja tööaadress, kui need on salvestatud teie
NissanConnecti teenuste profiilile. NissanConnecti teenuste võimekuse käigus kogutakse andmeid ainult
Amazon Alexa häälassistendi kasutamisel, need kustutatakse pärast 20 minutit ja neid ei jagata teistele
osapooltele.
Selle teenuse jaoks on vajalik NissanConnecti teenuste aktiivne tellimus.
5.7. Sisseehitatud Wi-Fi. Teie sõiduk on varustatud sisseehitatud Wi-Fi kaardiga ja vajaduse korral suudab
see tagada sõidukis Wi-Fi internetiteenuse, millega saab ühendada kuni seitse eraldiseisvat seadet.
Interneti juurdepääsu kasutamiseks on vajalik NissanConnecti teenuste aktiveerimine ja valitud
mobiilsideoperaatori andmesidepaketi tellimus. Pakutud internetiühendus on turvaline – ärge jagage
NissanConnecti Wi-Fi sisselogimisandmeid.
6. TEIE KOHUSTUSED
6.1. Oma konto haldamine. NissanConnecti teenuste kasutamiseks tuleb teil need teenused vastavalt
eeltoodud juhistele aktiveerida. Te peate pärast esmase või pikendatud kasutusaja möödumist tasuma
teenustepaketi eest. Lisateavet kliendikonto haldamise kohta leiate NissanConnecti teenuste
rakendusest.
6.2. Salasõna/kasutajatunnus. Te vastutate ainuisikuliselt oma salasõna ja kasutajatunnuse (mille saate
esindusest sõiduki kättesaamisel või muul viisil või mille loote ise vastavalt teenuste
aktiveerimisprotsessile) kaitse eest. NissanConnecti teenuseid saavad kasutada kõik isikud, kellel on teie
salasõna või kasutajatunnus, ning meie ega ükski teenuseosutaja ei ole kohustatud küsima, kas isikul, kes
kasutab teie salasõna või kasutajatunnust või valdab muud teavet, mida saab kasutada teie kliendikonto
tuvastamiseks ja teie sõidukile teenuste tellimiseks, on selleks volitus.
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6.3. Teenuste nõuetekohane kasutamine. Te kohustute mitte kasutama NissanConnecti teenuseid
pettuslikul, õigusvastasel või vääral eesmärgil või viisil, mis takistab meid osutamast teenuseid teistele
klientidele. Te kohustute mitte väärkasutama ja kahjustama meie ja meie teenuseosutajate äritegevust,
teenuseid, mainet ja töötajaid. Kui te seda teete, vastutate kõikide meilt nõutavate kahjutasude eest,
millele lisanduvad kulud, mis tervikuna või osaliselt tulenevad teie tegevusest.
Te ei tohi NissanConnecti teenuste kaudu saadud sisu edasi müüa, kopeerida, reprodutseerida, levitada,
muuta, kuvada, avaldada, edastada, eetrisse anda ega luua sellest tuletatud teoseid ega kasutada seda
ärilistel eesmärkidel.
6.4. Teistele isikutele kuuluva teabe kaitsmine ja kasutamine. NissanConnecti teenuste kaudu saadud
teatud teabe omandiõigus kuulub meile, teenuseosutajatele või kolmandatele isikutele, kes seda meie
kaudu edastavad. See teave võib olla kaitstud ühe või mitme autori-, kaubamärgi-, teenusemärgi- või
patendiõigusega või muude õiguslike kaitsemeetmetega. Te kohustute mitte kasutama NissanConnecti
teenuste kaudu saadud sisu, välja arvatud juhul, kuid teil on selleks meie või meie teenuseosutajate
selgesõnaline luba. Te ei tohi sisu edasi müüa ega kasutada ärilistel eesmärkidel. Te ei tohi seda sisu
kopeerida, säilitada, reprodutseerida, levitada, muuta, esitada, avaldada, edastada, eetrisse anda ega luua
sellest tuletatud teoseid.
6.5. Teie sõiduki teised kasutajad ja kaassõitjad. TE VASTUTATE AINUISIKULISELT NISSANCONNECTI
TEENUSTE KASUTAMISE EEST OMA SÕIDUKIS, ISEGI KUI TE EI OLE SÕIDUKI KASUTAJA JA VÄIDATE HILJEM,
ET SÕIDUKIT KASUTATI TEIE LOATA. TE VASTUTATE AINUISIKULISELT TEENUSTE EEST, MIS TEIE VÕI TEIE
SÕIDUKI KASUTAJAD ON TELLINUD NISSANCONNECTI TEENUSTE KAUDU. Te olete kohustatud teavitama
kõiki sõiduki kasutajaid ja kaassõitjaid NissanConnecti teenustest, süsteemi komponentidest ja
piirangutest ning lepingu tingimustest. Teenuseosutaja ega meie ei ole kohustatud kontrollima, kas teie
sõiduki kasutajal on selleks teie luba. Kui kasutate NissanConnecti teenuseid kuriteo toimepanemiseks või
muul sobimatul eesmärgil, vastutate teie selle tagajärjel tekitatud kahju eest.
7. ERITEATED
7.1. Tarkvara-, riistvara- ja seadmeuuendused. NissanConnecti teenuste osutamisel kasutatakse tarkvara
(sh sõidukis ja telemaatika juhtseadmes, peaseadmes ja navigatsioonisüsteemis kasutatav tarkvara) ja
sisu, mida me peame või soovime aeg-ajalt muuta. Me võime seda teha kaugjuhtimise teel teile sellest
teatamata. Sellised muudatused võivad mõjutada või kustutada andmeid, mis on salvestatud teie sõiduki
NissanConnecti teenuste süsteemis. Me ei vastuta kaotatud andmete eest. NissanConnecti teenuste
tarkvara omandiõigus ei kuulu teile ja teil ei ole õigust NissanConnecti teenuste tarkvara omavoliliselt
muuta. Samuti kasutatakse teie sõiduki süsteemides tarkvara, mida me võime aeg-ajalt muuta. Te
nõustute, et me võime aidata teenuseosutajal teha seda kaugjuhtimise teel.
7.2. Mobiilsideteenused. Teil ei ole seoses teie sõiduki telemaatika juhtseadmele määratud
mobiiltelefoninumbriga muid õigusi kui selle kasutamine seoses NissanConnecti teenustega.
7.3. Tehnoloogia ja side. NissanConnecti teenused toimivad ainult siis, kui teie sõiduk on mobiilside
levialas. NissanConnecti teenused, mis edastavad teie sõiduki asukoha andmeid, toimivad ainult siis, kui
GPS satelliidi signaal ei ole takistatud, on selles kohas olemas ja ühildub NissanConnecti teenuste
riistvaraga.
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7.4. Telekommunikatsioonisüsteemide/GPSi muudatused. NissanConnecti teenuste süsteem kasutab
digitaalset traadita telekommunikatsioonitehnoloogiat ja GPS-tehnoloogiat, mille üle meil
puudub kontroll. Telekommunikatsioonitehnoloogiad muutuvad aja jooksul ja seetõttu teatud
telekommunikatsioonivõrgud aeguvad. Kui NissanConnecti teenuste toimimiseks vajalikud
telekommunikatsioonitaristu, avalik internet ja GPS-tehnoloogia muutuvad nii, et need ei ühildu enam
NissanConnecti teenustega, ei pruugi NissanConnecti teenused toimida ja me oleme sunnitud teile
NissanConnecti teenuste osutamise lõpetama. Sellisel juhul teatame teile lõpetamise kuupäeva ja
selgitame nii teie kui ka meie õigusi ja kohustusi. Me ei vastuta ega anna tagatisi seoses NissanConnecti
teenuste osutamiseks kasutatava telekommunikatsioonitehnoloogia ja GPS-tehnoloogiaga. Me ei vastuta
neis tehnoloogiates tehtud muudatuste eest ega neist tulenevalt teenuste mittetoimimise eest.
7.5. Sisuteenuste pakkujad. Teatud teenuseosutajad kehtestavad teenuste suhtes täiendavaid tingimusi
(näiteks lõppkasutaja õigused seoses navigatsiooni- ja asukohaandmetega). NissanConnecti teenuseid
kasutades kohustute järgima ka selliseid täiendavaid tingimusi. Nissan ei taga ühegi teie poolt
NissanConnecti teenuste kasutamisel valitud rakenduse või sisuteenuse kättesaadavust ega vastuta teile
osutatud rakenduse või sisuteenuste kättesaadavuse eest.
7.6. Kaardid ja navigatsioon. Teile edastatavad teekonnaandmed põhinevad tootmisprotsessi ajal meie
käsutuses olnud kaardiandmetel, mis võivad olla ajal, kui asute neid kasutama, ebatäpsed või ebatäielikud.
Näiteks ei pruugi meie teekonnaandmed sisaldada teavet ühesuunaliste teede, pöördepiirangute,
ehitustööde, hooajaliste teede, ümbersõitude ja uute teede kohta. Need võivad suunata Teid teele, mis
on ehitustööde tõttu suletud või sooritama ristteel pöörde suunas, mis on liiklusmärkidega keelatud.
Lisaks võivad liiklusõnnetused, ilmastikutingimused ja muud sündmused muuta teel valitsevaid tingimusi.
Seetõttu tuleb alati kasutada kainet mõtlemist, järgida liikluseeskirju ja -juhiseid ning hinnata, kas
NissanConnecti teenuste või teie sõiduki navigatsioonisüsteemi juhiseid on antud liiklus-, ilmastiku- ja
muudel tingimustel ohutu järgida. Nissan ei taga, et teile edastatud kaardiandmed on täielikud ja täpsed,
välja arvatud kinnitus, et need põhinevad kõige uuematel kaardiandmetel, mis on meie käsutuses ajal, kui
tellite NissanConnecti teenused. Nissan ei vastuta teile edastatud kaardiandmete ebatäpsuse ja
ebatäielikkuse eest.
7.7. Geograafia ja keskkond. On ka teisi asjaolusid, mida me ei kontrolli ega saa kontrollida ja mis võivad
takistada teile NissanConnecti teenuste osutamist mis tahes kohas ja ajal või mõjutada NissanConnecti
teenuste kvaliteeti. Näiteks künkad, kõrghooned, tunnelid, ilmastikutingimused, teie sõiduki
elektrisüsteemi ülesehitus, teie sõiduki oluliste osade kahjustumine liiklusõnnetuses või mobiilsidevõrgu
ülekoormatus. Nissan ei vastuta, kui te ei saa NissanConnecti teenuseid kasutada eelnimetatud asjaolude
tõttu.
7.8. Meie kontrolli alt väljas. Me ei vastuta viivituste eest teenuste osutamisel ja teenuste osutamise
ebaõnnestumise eest, kui seda ei saa takistada mõistlike ettevaatusabinõudega. Lisaks ei vastuta me
viivituste eest teenuste osutamisel ja teenuste osutamise ebaõnnestumise eest, kui selle põhjuseks on
loodusõnnetus või muud asjaolud, mida me ei saa mõistlikult kontrollida. Need asjaolud on näiteks
elektrikatkestused, sõjategevus, valitsuse tegevus, terrorism, rahvarahutused, tööjõupuudus või tööjõuga
seotud probleemid (sõltumata põhjusest) või seadmete rikked, sh interneti-, arvuti-,
telekommunikatsiooni- ja muude seadmete rikked.
7.9. Olemasolev teave. NissanConnecti teenuste kasutamine võib olla piiratud teatud geograafiliste
aladega, kus kaardi andmed ja/või sisupakkujad on saadaval. Sellisel juhul on geograafiline katvus vähem
oluline kui muu, mis on tavapäraselt saadaval.
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7.10. Sõiduki seisukord ja teave. NissanConnecti teenuste kasutamiseks peab teie sõidukil olema toimiv
elektrisüsteem ja elektrisõiduki puhul piisava võimsusega aku. NissanConnecti teenused ei pruugi toimida,
kui püüate oma sõidukile lisada, sellega ühendada või muuta seadmeid või tarkvara (näiteks ühendada
seadmeid sõiduki elektrisüsteemiga või diagnostikaseadmega või muuta sõidukit muul viisil).
8. GARANTII JA VASTUTUS
8.1. Garantii puudub. Garantii on teatud lubadus. Teie sõiduki piiratud garantii või riistvara tootja piiratud
garantii (olemasolul) hõlmab teie sõidukis olevaid NissanConnecti teenuste seadmeid, KUID EI HÕLMA
NISSANCONNECTI TEENUSEID JA TRAADITA SIDETEENUSEID. . Meist mitteolenevatel põhjustel ei saa me
tagada katkematut ja probleemivaba teenust ega seda, et teile edastatavad andmed või teave on veatu.
9. Üldine
9.1. Kohalduv õigus. Seaduses lubatud ulatuses ja välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt keelatud,
kohaldatakse käesoleva lepingu ja kõikide lepingust tulenevate või sellega seotud vaidluste suhtes Eesti
Vabariigi õigust ja kõiki kehtivaid tariife, sõltumata sellest, kus vaidlus on esitatud lahendamiseks. Oleme
kokku leppinud, et kõikide käesolevast lepingust ja asjaolust, et kasutate NissanConnecti teenuseid,
tulenevate või seotud vaidluste lahendamise ainupädevus on Eesti Vabariigi kohtutel.
9.2. Meie võime neid kasutustingimusi loovutada. Võime siinse lepingu tervikuna või osaliselt üle anda
mis tahes meie valitud isikule. Teie ei või siinseid kasutustingimusi ega oma kohustusi kellelegi üle anda
Nissani eelneva loata.
9.3. See leping on tervikleping. See leping (käesolevad tingimused ja muud neile liidetud Nissani
dokumendid) on teie ja meie vahel sõlmitud tervikleping. See leping on ülimuslik kõikide teiste
meievaheliste suuliste ja kirjalike kokkulepete ja kinnituste suhtes, olgu need sõlmitud varem või praegu,
ja seda võib muuta ainult lepingus sätestatud tingimustel. Kui kohus või vahekohtunik leiab, et mõni
lepingu osa on kehtetu, jääb ülejäänud leping jõusse. Isegi pärast kasutustingimuste kehtivuse lõppemist
kohaldatakse neid kõigi kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste suhtes (välja
arvatud juhul, kui need on asendatud meievahelise uue lepinguga). Leping on siduv ka teie pärijate ja
õigusjärglaste suhtes ning meie õigusjärglaste suhtes. Lepingust tulenevast õigusest loobumine või
lepingu rikkumisele reageerimata jätmine ühel korral ei kohusta meid tegema sama ka tulevikus. TEATUD
OLUKORRAS VÕIME OSUTADA TEILE TEENUST VABATAHTLIKULT, ISEGI KUI TE TEENUSE SAAMISEKS EI
KVALIFITSEERU. SEE EI TÄHENDA ÕIGUSTEST LOOBUMIST EGA KOHUSTA MEID SEDA UUESTI TEGEMA.
NÕUSTUTE, ET ME EI VASTUTA TEENUSE SELLISEL VIISIL OSUTAMISE TAGAJÄRGEDE EEST.
Tingimuste LÕPP
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