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NissanConnect Services noteikumi un nosacījumi 

Spēkā no 2021. gada 1. augusta 

Ievads 

Tiek uzskatīts, ka šajā līgumā („Līgums”) izmantotie termini „Jūs”, „Jūsu” un „Abonents” attiecas uz Jums, 
Jūs pārstāvošu privātpersonu vai attiecīgā gadījumā personu, kura darbojas kā juridiskais pārstāvis 
uzņēmumam vai citai juridiskai personai, kura ir iegādājusies vai nomā Nissan transportlīdzekli, kas ir 
aprīkots ar NissanConnect Services („Transportlīdzeklis”). Tiek uzskatīts, ka šajā Līgumā lietotie termini 
„mēs”, „mūs”, „mūsu” un „Nissan” attiecas uz uzņēmumu NISSAN INTERNATIONAL SA, kas ir izveidots un 
darbojas saskaņā ar Šveices tiesību aktiem ar uzņēmuma reģistrācijas numuru CHE-112.991.451 un kura 
juridiskā adrese ir Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Šveice, un uzņēmumu NISSAN AUTOMOTIVE 
EUROPE, kas ir izveidots un darbojas saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ar uzņēmuma reģistrācijas 
numuru 443 089 990 un kura juridiskā adrese ir 8 rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
bretonneux, Francija. Turklāt ir paredzēts, ka šādas personas un uzņēmumi būs šī Līguma trešo personu 
patiesie labuma guvēji: (i) Nissan International SA meitasuzņēmumi, mātesuzņēmums, pēcteči un tiesību 
pārņēmēji; (ii) pakalpojumu sniedzēji un to meitasuzņēmumi, pēcteči un tiesību pārņēmēji; (iii) un jebkura 
iepriekšminētā darbinieki, direktori, amatpersonas, apakšuzņēmēji, pārstāvji un aģenti. 

Mūsu korespondences adrese ir Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce – Batiment 
B2, Route de l’Etraz 1180 Rolle, Šveice. Noteikti NissanConnect Services pakalpojumi un cita informācija, 
uz kuru ir norādīta atsauce šajā Līgumā, ir pieejami tiešsaistē. 

Atkarībā no specifikācijas Jūsu Transportlīdzeklis ir aprīkots ar NissanConnect telemātikas kontroles bloku 
un attiecīgā gadījumā ar vadības bloku un/vai navigācijas sistēmu, kurā var būt iestrādātas papildu 
komunikācijas saskarnes viedtālrunim vai citām ierīcēm. Šis aprīkojums var tikt izmantots plaša 
pakalpojumu spektra nodrošināšanai un tādu datu piegādei, kuri paredzēti Jūsu un citu Jūsu 
Transportlīdzekļa vadītāju vai pasažieru apkalpošanai un noteiktu datu vākšanai un izmantošanai ar 
nolūku nodrošināt Pakalpojumus („NissanConnect Services”), kuri ir pieejami šim nolūkam paredzētā 
Nissan platformā. Šādu data izmantošana ir plašāk paskaidrota tālāk, 4. sadaļā – Personas dati, datu 
aizsardzība. 

NissanConnect Services nodrošina Abonentam spēju mijiedarboties ar Transportlīdzekli un/vai izmantot 
daudz dažādas lietotnes („aplikācijas”) tiešā veidā, izmantojot Transportlīdzekļa aprīkojumu, vai netieši ar 
viedtālruņa, datora vai citas ierīces palīdzību, ja tā ir iespējota savienojuma veidošanai ar Transportlīdzekļa 
telemātikas kontroles bloku un Transportlīdzekļa sistēmām. NissanConnect telemātikas kontroles bloks 
nav savietojams ar visām viedtālruņu vai citu ierīču tehnoloģijām/pārdevējiem. Turklāt vecākas paaudzes 
viedtālruņi vai ierīces var netikt atbalstīti. 

Drošuma un regulēšanas apsvērumu dēļ daži pakalpojumi var tikt automātiski deaktivizēti automobiļa 
vadīšanas laikā. 

Mēs neesam atbildīgi un nesniedzam nekādas garantijas vai galvojumu attiecībā uz savietojamību, kas 
pašlaik pastāv starp Jūsu viedtālruni vai citām ierīcēm un NissanConnect Services, kā arī mēs neesam 
atbildīgi par izrietošo atbalsta trūkumu vai pakalpojumu zudumu. Līgums nosaka Jūsu un mūsu attiecības 
attiecībā uz NissanConnect Services izmantošanu. 
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Mēs sadarbojamies ar daudz dažādiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu Jums NissanConnect Services 
pakalpojumus. Šajā Līgumā „Pakalpojumu sniedzējs” nozīmē jebkuru personu, uzņēmumu, filiāli vai 
meitasuzņēmumu, vai organizāciju, kura nodrošina jebkuru pakalpojumu, aprīkojumu vai iekārtas saistībā 
ar NissanConnect Services, tostarp, bet ne tikai bezvadu pakalpojumu sniedzējus, piegādātājus, licences 
devējus, izplatītājus un dīlerus. 

Dažus vai visus pakalpojumus vai to saturu, kas tiek sniegti NissanConnect Services ietvaros, var nodrošināt 
trešo personu Pakalpojumu sniedzēji. Pakalpojumu sniedzēji drīkst izvirzīt papildu noteikumus un 
nosacījumus šāda satura un pakalpojumu sniegšanai. Izmantojot NissanConnect Services, Jūs piekrītat 
ievērot arī šos papildu noteikumus un nosacījumus. Nissan neko negarantē attiecībā uz jebkuras 
aplikācijas vai Jūsu izvēlētā satura NissanConnect Services izmantošanas laikā pieejamību, un tas nevar būt 
atbildīgs par aplikācijas vai Jums nodrošinātā satura pieejamību. 

LŪDZU, PILNĪBĀ IEPAZĪSTIETIES AR ŠO LĪGUMU PIRMS NISSANCONNECT SERVICES IZMANTOŠANAS UN 
SAGLABĀJIET TĀ EKSEMPLĀRU SAVOS DOKUMENTOS! IZLASIET UN SAGLABĀJIET JUMS IESNIEGTOS VAI 
NOSŪTĪTOS NISSANCONNECT SERVICES PAPILDU DOKUMENTUS! JEBKURI NISSANCONNECT SERVICES 
DOKUMENTI, KUROS IR NOTEIKTS, KA TIE KĻŪST PAR JŪSU NISSANCONNECT SERVICES LĪGUMA 
SASTĀVDAĻU, IR ŠĪ LĪGUMA SASTĀVDAĻA, JA JŪS AKCEPTĒJAT JEBKURU NO TAJOS APRAKSTĪTAJIEM 
PAKALPOJUMIEM. 

1. NISSANCONNECT SERVICES ABONĒŠANAS PROCESS 

1.1. Jūsu piekrišana. Noslēdzot šo Līgumu un/vai izmantojot NissanConnect Services, Jūs piekrītat Līgumā 
aprakstītajai praksei un procedūrām. 

1.2. NissanConnect Services aktivizēšana un Jūsu piekrišana. Jūs varat iegūt un izmantot NissanConnect 
Services pakalpojumus, akceptējot šo Līgumu un tā noteikumus ar NissanConnect Services viedtālruņa 
lietotnes („NissanConnect Services aplikācija”) palīdzību, nospiežot uz „Piekrītu” pakalpojumu 
abonēšanas procesā. 

Akceptējot Līgumu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis (-usi), akceptējis (-usi) un piekrītat izpildīt šī Līguma 
noteikumus un nosacījumus (un, ka Jūs jo īpaši piekrītat mūsu veiktai Jūsu personas datu vākšanai un 
apstrādei saskaņā ar šī Līguma noteikumiem). 

Jūs apzināties un piekrītat, ka NissanConnect Services abonements ir piesaistīts Jūsu Transportlīdzeklim, 
un Jūs nedrīkstat pārvietot NissanConnect Services uz citu transportlīdzekli. 

Ja izvēlēsieties neabonēt NissanConnect Services, Jūs nevarēsiet gūt labumu no NissanConnect Services 
pakalpojumiem. 

Jūsu pienākums ir informēt visus Transportlīdzekļa vadītājus un pasažierus, kuri vēlas izmantot 
NissanConnect Services, par šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, tostarp datu privātuma aspektiem. 

1.3. Piekļuve NissanConnect Services. NissanConnect Services var būt pieejami Transportlīdzeklī ar 
vadības bloka un/vai navigācijas sistēmas starpniecību vai arī attālināti, izmantojot internetam pieslēgtu 
datoru, viedtālruni vai citu ierīci un/vai lietotni, kas ir īpaši izstrādāta, lai nodrošinātu piekļuvi 
NissanConnect Services pakalpojumiem („NissanConnect Services aplikācija”). Nissan vai trešā persona 
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Nissan vārdā var nodrošināt piekļuvi šīm aplikācijām, un to lejupielādei vai lietošanai var piemērot papildu 
noteikumus un nosacījumus. 

1.4. Noteiktu funkciju autentifikācija vai aktivizēšana Transportlīdzeklī. Papildus NissanConnect Services 
abonēšanai būtu nepieciešams autentificēt sevi Transportlīdzekļa sistēmās, ievadot lietotājvārdu, paroli 
vai citu informāciju. Turklāt noteiktām, ar datu vākšanu saistītām funkcijām pastāv nepieciešamība, lai Jūs 
un pārējie Jūsu Transportlīdzekļa lietotāji aktīvi apstiprinātu to, ka šīs funkcijas vajadzētu aktivizēt. 

Šim nolūkam vadības blokā vai navigācijas sistēmā vajadzētu būt redzamai pogai „Piekrītu” vai līdzīgai 
funkcijai, kas pieprasa Jūsu apstiprinājumu. Ja Jūs apstiprināt attiecīgās funkcijas izmantošanu, tā būs 
aktivizēta visa Jūsu brauciena laikā, un funkcijas darbībai nepieciešamie dati tiks nosūtīti Nissan. Ja Jūs 
neapstiprināt lietošanu, tā pagaidām paliks deaktivizēta līdz nākamajai reizei, kad varat sniegt savu 
piekrišanu, un attiecīgie dati netiks nosūtīti Nissan. NissanConnect Services ērtākai izmantošanai poga 
„Piekrītu” var nebūt redzama katrā Transportlīdzekļa iedarbināšanas reizē, bet gan pamatojoties uz 
lietošanas regularitāti un ņemot vērā to, ka Jūs nesen izlasījāt noteikumus un nosacījumus un sniedzāt 
savu piekrišanu. Jebkurā gadījumā, ja vēlaties deaktivizēt funkciju, Jūs to varat izdarīt ar izvēlnes 
„Privātums” palīdzību (poga „Privātuma režīms”). 

Lai gan piekrišana nav sniegta vai „Privātuma režīms” ir IESLĒGTS, noteiktas funkcijas joprojām būs aktīvas 
un datu pārsūtīšana būs atļauta. Tas īpaši attiecas uz noteikumos ietverto Ārkārtas zvana pakalpojumu (e-
zvans), kas pieejams lielākajā daļā Eiropas valstu. 

Nissan sistēmām, kas aprīkotas ar Transportlīdzekļa personīgā profila funkciju, Jūs varat izveidot drošu 
personīgo profilu. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana NissanConnect Services noteikumiem var tikt saglabāta 
Jūsu Profilā, un Jums netiks pieprasīta atkārtota piekrišana pirms katra jauna brauciena, kas veikts ar vienu 
un to pašu profilu. 

1.5. Izmaiņu veikšana Līgumā. Mēs drīkstam veikt izmaiņas Līgumā jebkurā laikā un ik pa laikam pēc mūsu 
ieskatiem. Paziņojumi par izmaiņām būs pieejami NissanConnect Services aplikācijā (vai attiecīgā gadījumā 
nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi), un izmaiņas stāsies spēkā to paziņošanas datumā. Lai Jūs varētu turpināt 
izmantot NissanConnect Services, Jums ir jāakceptē pārskatītie Līguma noteikumi. Jūs varat piekļūt spēkā 
esošajiem Līguma noteikumiem ar NissanConnect Services aplikācijas starpniecību jebkurā laikā. Mēs 
iesakām Jums ik pa laikam rūpīgi iepazīties ar spēkā esošajiem Līguma noteikumiem. 

Ja izmaiņas būtiski ietekmēs Jūsu tiesības saskaņā ar šo Līgumu vai ja tās būtiski un negatīvi ietekmēs Jūsu 
pakalpojumu, vai to rezultātā paaugstināsies Abonēšanas maksa, mēs nosūtīsim Jums paziņojumu par šīm 
izmaiņām pa e-pastu. PĒC MINĒTĀ PAZIŅOJUMA SAŅEMŠANAS JŪS DRĪKSTAT IZBEIGT LĪGUMU VAI 
PIEKRIST IZMAIŅĀM. JA JŪS NEIZBEIDZAT LĪGUMU 30 DIENU LAIKĀ NO PAZIŅOJUMA SAŅEMŠANAS, TIKS 
UZSKATĪTS, KA PIEKRĪTAT IZMAIŅĀM, UN TĀS KĻŪS PAR MŪSU NOSLĒGTĀ LĪGUMA SASTĀVDAĻU. Ar Jūsu 
NissanConnect Services aplikācijas starpniecību Jūs varat pieprasīt un saņemt Līguma atjauninātu 
eksemplāru, kurā ir ietverti visi tā pašreizējie noteikumi un nosacījumi. 

1.6. Abonenta konta informācijas atjaunināšana vai izmainīšana. Izmantojot NissanConnect Services 
aplikāciju, Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt, izmainīt, labot vai atjaunināt savu informāciju, kuru Jūs esat 
sniedzis (-gusi) mums. 
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2. NISSANCONNECT SERVICES PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS ILGUMS UN IZBEIGŠANA 

2.1. NissanConnect Services pakalpojumi. Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu sniegšana sākas, 
tiklīdz esat akceptējis (usi) Līguma noteikumus NissanConnect Services aplikācijā un esat veiksmīgi 
pabeidzis (-gusi) aktivizācijas procesu. 

Jūsu NissanConnect Services abonements ir piesaistīts Jūsu Transportlīdzeklim, un Jūs nedrīkstat pārvietot 
NissanConnect Services pakalpojumus uz citu transportlīdzekli. Ja neesat Transportlīdzekļa īpašnieks vai 
neizmantojat to minētajā Sākotnējā vai Pakalpojuma atjaunojuma periodā, mēs neapmaksāsim nevienu 
Jūsu Abonēšanas maksas daļu. 

NissanConnect Services pakalpojumi tiek sniegti pakalpojumu komplektos. Daži komplekti tiek piedāvāti 
bez maksas, bet citi ir maksas pakalpojumi. Šiem komplektiem ir derīguma termiņš, kas var atšķirties 
atkarībā no pakalpojuma, automobiļa modeļa, aprīkojuma līmeņa un valsts. Derīguma termiņš ir redzams 
NissanConnect Services aplikācijas pakalpojumos (sadaļā „Pakalpojumi”). Spēkā esamības termiņš sākas 
garantijas spēkā stāšanās dienā. 

Ja esat otrais vai turpmākais Transportlīdzekļa īpašnieks, tad sākotnēji bez maksas piedāvātie komplekti 
būs bez maksas atlikušo sākotnējo derīguma termiņa laiku, to aprēķinot no garantijas spēkā stāšanās 
dienas. 

Aptuveni vienu (1) mēnesi pirms Jūsu pakalpojumu komplekta sākotnējā abonēšanas perioda beigām Jūs 
tiksit par to informēts (-a) ar e-pasta ziņojumu un Jums tiks piedāvāta iespēja atjaunot savu abonementu 
NissanConnect Services aplikācijas pakalpojumu sadaļā, ievērojot tobrīd spēkā esošos noteikumus un 
nosacījumus. Abonementa atjaunošanas laikā vai abonējot jaunas pakotnes, Jums var lūgt iesniegt 
maksājuma formu. Ja abonēšanas pieprasījums attiecas uz maksas pakotni vai pakotnes, kuras bezmaksas 
periods ir beidzies, atjaunošanai tiks piemērota abonēšanas maksa pēc tajā brīdī spēkā esošās likmes 
(„Abonēšanas maksa”). Katru reizi, kad izlemsiet iegādāties vai atjaunot attiecīgās NissanConnect Services 
pakalpojumu pakotnes, no Jūsu maksājuma konta tiks atskaitīta maksa par tām. 

JA JŪS APSTIPRINĀJĀT SAVA ABONEMENTA ATJAUNOŠANU, JŪS VARĒSIET TURPINĀT IZMANTOT PAKALPOJUMUS 
ATJAUNOŠANAS PERIODA LAIKĀ. JA NEATJAUNOSIET SAVU ABONEMENTU PIRMS DERĪGUMA TERMIŅA BEIGU 
DATUMA, PERIODA BEIGĀS JŪS VAIRS NEVARĒSIET IZMANTOT PAKALPOJUMUS. 

Ja Jūs esat otrais vai nākamais Transportlīdzekļa īpašnieks, pakotnes, kas sākotnēji tika piedāvātas bez 
maksas, būs pieejamas atlikušo Sākotnējo abonēšanas perioda laiku. 

2.2. Jūsu tiesības lauzt Līgumu. Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu NissanConnect Services pakalpojumu 
komplekta abonementu vai nu NissanConnect Services aplikācijas pakalpojumu sadaļā, vai arī sazinoties 
ar mums.  
Ja atceļat abonementu pirms abonēšanas perioda beigām:  

 Bezmaksas pakotnes gadījumā Jūs nevarēsiet izmantot pakalpojumus uzreiz; 

 Maksas pakotnes gadījumā: 
o Atsaukšanas perioda vai bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā Jūs nevarēsiet izmantot 

pakalpojumus uzreiz. 
o Pēc atsaukšanas perioda atcelšana stāsies spēkā attiecīgā norēķinu perioda beigās, un 

Jūs varēsiet izmantot pakalpojumus līdz šī norēķinu perioda beigām. 
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2.3. Mūsu izbeigšanas un apturēšanas tiesības. 

Mēs drīkstam izbeigt Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā un bez iemesla, 
un šādā gadījumā mēs iesniegsim Jums paziņojumu 30 dienas pirms izbeigšanas spēkā stāšanās datuma, 
pēc kura Jūs vairs nesaņemsiet NissanConnect Services pakalpojumus. Tas nozīmē, ka mēs drīkstam 
pieņemt lēmumu par NissanConnect Services pakalpojumu sniegšanas Jums izbeigšanu jebkurā laikā un 
jebkura iemesla dēļ, pat tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Jums vai Jūsu kontu. Ja mēs izlemjam izbeigt 
NissanConnect Services pakalpojumu sniegšanu tādēļ, ka tiek izbeigts līgums starp mums un Pakalpojumu 
sniedzēju, no kura ir atkarīga mūsu veiktā NissanConnect Services pakalpojumu sniegšana, mēs darīsim 
visu iespējamo, lai iesniegtu Jums iepriekšminēto paziņojumu 30 dienas iepriekš.  

Mēs drīkstam apturēt NissanConnect Services pakalpojumu sniegšanu Jums arī, ja ir nepieciešams veikt 
tīkla vai sistēmas uzturēšanu vai uzlabojumus, ja ir tīkla pārslogojums vai ja mums ir aizdomas, ka Jūsu 
NissanConnect Services pakalpojumi tiek izmantoti jebkuriem nolūkiem, kas ļauj mums izbeigt to 
sniegšanu.  

Šādos gadījumos mēs, iespējams, atmaksāsim samaksāto abonēšanas maksu vai piešķirsim kredītu, sākot 
no šī Līguma izbeigšanas datuma, vai uz NissanConnect Services pakalpojumu pārtraukšanas laiku.  

Mēs varam nekavējoties pārtraukt sniegt Jums NissanConnect Services pakalpojumus, ja Jūs pārkāpjat šī 
Līguma būtiskus nosacījumus, ja traucējat mums sniegt NissanConnect Services pakalpojumus, ja traucējat 
mūsu uzņēmējdarbību vai arī izmantojat NissanConnect Services nelikumīgiem vai neparedzētiem 
nolūkiem. Jums nav nekādu tiesību uz atkārtotu NissanConnect Services pakalpojumu aktivizēšanu pat tanī 
gadījumā, ja novēršat šīs problēmas.  

Mēs arī paturam tiesības pēc savas izvēles pārtraukt piedāvāt NissanConnect Services pakalpojumus un 
turpmāk neapstiprināt Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu atjaunināšanu, neuzņemoties par to 
nekādu juridisku atbildību.  

2.4. Ja Jūs pārdodat savu Transportlīdzekli vai iegādājaties lietotu Transportlīdzekli.  

Jūsu rīcība. 

Ja Jūs pārdodat savu Transportlīdzekli vai izbeidzat tā nomāšanu, vai ja Transportlīdzeklis tiek nodots 
metāllūžņos vai iznīcināts laikā, kad esat NissanConnect Services reģistrētais lietotājs, mēs lūdzam Jūs 
paziņot par to mums, sazinoties ar Nissan klientu apkalpošanas dienestu vai anulējot Transportlīdzekli 
tiešā veidā no Jūsu NissanConnect Services aplikācijas. Ja mēs citā veidā esam atbilstīgi informēti par Jūsu 
Transportlīdzekļa pārdošanu vai nomas izbeigšanu, mēs paturam tiesības atcelt Transportlīdzekļa 
reģistrāciju Jūsu kontā un ļaut jaunajam īpašniekam vai nomniekam reģistrēt Transportlīdzekli viņa/viņas 
kontā. 

Ja pārdodat vai nododat Transportlīdzekli citam un nepaziņojat par to mums, mēs nezināsim, ka 
Transportlīdzeklis ir mainījis īpašnieku, un mēs turpināsim ievākt datus pārliecībā, ka šie dati attiecas uz 
Jums. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem saistībā ar privātumu, kas Jums vai turpmākajam 
īpašniekam var rasties, ja Jūs nepaziņojat mums par Transportlīdzekļa nomas izbeigšanu vai pārdošanu. 
Neatkarīgi no tā, vai Jūs paziņojat mums par Transportlīdzekļa nomas izbeigšanu vai pārdošanu, Jūs 
apņematies nepiekļūt un neizmantot vai necensties piekļūt vai izmantot NissanConnect Services 
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pakalpojumus vai jebkurus datus saistībā ar Transportlīdzekli pēc Transportlīdzekļa pārdošanas, 
nodošanas vai nomas izbeigšanas.  

Jūs apzināties un piekrītat, ka gadījumā, ja Jūs nepaziņojat mums un ja nākamais Transportlīdzekļa 
īpašnieks abonē NissanConnect Services pakalpojumus saistībā ar Transportlīdzekli, jaunā īpašnieka profils 
pārrakstīs Jūsu profilu, un Jūsu NissanConnect Services abonements automātiski izbeigsies.  

Jūs nevarat pārnest Jūsu NissanConnect Services pakalpojumus uz citu transportlīdzekli. NissanConnect 
Services pakalpojumi paliek pievienoti Transportlīdzeklim (līdzīgi kā garantija). Ja pārdodat 
Transportlīdzekli (vai atgriežat to nomas beigās), neatceļot savu abonementu, šis abonements var tikt 
automātiski pārnests uz jauno īpašnieku tik ilgi, kamēr jaunais īpašnieks apstiprinās savas īpašuma tiesības 
uz Transportlīdzekli, piezvanot uz Nissan klientu apkalpošanas dienestu vai reģistrējot Transportlīdzekli 
NissanConnect Services aplikācijā.  

Ja iegādājaties vai nomājat iepriekš īpašumā bijušu vai nomātu Transportlīdzekli, Jums ir jāreģistrējas kā 
jaunajam īpašniekam un jāabonē un jāaktivizē NissanConnect Services pakalpojumi, lai gūtu labumu no 
NissanConnect Services pakalpojumu piedāvājuma.  

3. NODEVU, MAKSĀJUMU, NORĒĶINU UN NODOKĻU POLITIKA  

NissanConnect Services pakalpojumi ir aprakstīti, sniedzot detalizētu informāciju un izskaidrojot 
bezmaksas perioda un abonēšanas prasības, 2.1. punktā.  

NissanConnect Services pakalpojumu maksājumu, norēķinu un nodokļu politika ir pieejama Nissan Store.    

Ja neesat Transportlīdzekļa pirmais īpašnieks, Jums vēl var būt iespēja izmantot NissanConnect Services 
pakalpojumu bezmaksas periodu, ja šis periods vēl nav beidzies Jūsu abonementa laikā.  

4. PERSONAS DATI UN DATU AIZSARDZĪBA 

4.1. Vispārīgi. Nissan respektē un atbalsta Jūsu tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Paziņojumā par datu vākšanas privātumu ir izklāstīts, kā mēs pārvaldām jebkuru no Jums iegūto personīgo 
informāciju. 

4.2. Personas datu izmantošana. Mēs apkoposim un izmantosim atsevišķus datus saistībā ar Jūsu 
Transportlīdzekļa un NissanConnect Services pakalpojumu izmantošanu, kas var ietvert personas datus. 
Abonējot un/vai izmantojot NissanConnect Services, Jūs sniedzat piekrišanu arī tam, ka mēs vācam un 
izmantojam personas datus šajā Līgumā izklāstītajiem nolūkiem. Mēs respektējam Jūsu un citu 
Transportlīdzekļa lietotāju privātumu.  

4.3. Mūsu vāktās personīgās informācijas kategorijas. Mūsu vāktās personīgās informācijas veidi ir 
atkarīgi no Transportlīdzekļa, tā specifikācijas un Jūsu abonētajiem NissanConnect Services 
pakalpojumiem un Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu izmantošanas. Mēs vācam datus, kurus Jūs 
sniedzat saistībā ar Jūsu NissanConnect Services abonementu, tostarp abonēšanas datus un līguma 
informāciju, Transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), vārdu, uzvārdu, adresi, lietotāja ID, paroles un 
galvenā autovadītāja vai automobiļa īpašnieka kontaktinformāciju. Mēs drīkstam (attiecīgā gadījumā) 
tostarp arī vākt datus saistībā ar Transportlīdzekļa stāvokli, Transportlīdzekļa nepareizu darbību, tehniskās 
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apkopes informāciju, tā ierīču un sistēmas informāciju, tostarp navigācijas sistēmas ID, iegultās SIM kartes 
ID, darbības vēsturi un Transportlīdzekļa sistēmu un daļu diagnostiskos datus, un, ja tas ir elektriskais 
transportlīdzeklis, elektrības patēriņu, akumulatora stāvokli un uzlādēšanas vēsturi. NissanConnect 
Services pakalpojumu sniegšanas un statistikas nolūkiem mēs drīkstam vākt datus par to, kā Jūs lietojat 
NissanConnect Services pakalpojumus, tostarp datus par navigācijas sistēmas darbību un parametriem un 
noteiktus atrašanās vietas datus, piemēram, brauciena sākuma un beigu vietas, uzlādes vietas. Turklāt 
mēs vācam (attiecīgā gadījumā) norēķinu, maksājumu un pretenziju pārvaldības datus saistībā ar 
NissanConnect Services pakalpojumiem. 

4.4. Personas datu apstrādes nolūki. 

Saistībā ar līgumu, kuru Jūs esat noslēdzis (-gusi) ar mums NissanConnect Services pakalpojumu 
abonēšanai, mēs izmantosim personas datus, lai: 

 sniegtu Jums NissanConnect Services pakalpojumus; 
 pārvaldītu Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu abonementu un Jūsu abonementa kontu; 
 dotu Jums iespēju izmantot saziņas un ziņojumapmaiņas pakalpojumus;  
 nodrošinātu Jūs ar attālinātām transportlīdzekļa kontroles iespējām; 
 uzrādot transportlīdzeklī paziņojumus, piemēram, brīdinājumus par tehnisko apkopi, integrētas 

drošības un drošuma funkcijas, piemēram, e-zvanu vai avārijas zvanu funkcionalitāti;  
 nodrošinātu palīdzību ceļu satiksmes negadījumos;  
 palīdzētu Jums ietaupīt enerģiju; 
 sniegt Jums nepieciešamo informāciju par Jūsu abonementu. 

Turklāt mūsu likumīgajās interesēs uzlabot pakalpojumus un produktus, kurus mēs Jums sniedzam, mēs 
apstrādājam Jūsu personas datus arī šādiem nolūkiem:  

 informācijas sniegšanai par mūsu produktiem un pakalpojumiem un par noteikumiem un 
piedāvājumiem saistībā ar NissanConnect Services pakalpojumiem;  

 lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un izskatītu Jūsu sūdzības;  
 novērtējuma un statistikas nolūkiem un tirgus izpētes un citiem izpētes un attīstības nolūkiem; 
 infrastruktūras plānošanai (piemēram, uzlādes stacijas); 
 lai atklātu vai novērstu to, ka Jūs, citi Transportlīdzekļa lietotāji vai trešās personas ļaunprātīgi 

izmanto NissanConnect Services pakalpojumus; 
 lai garantētu NissanConnect Services pakalpojumu infrastruktūras drošību.  

Saskaņā ar Jūsu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu mēs apstrādājam personas datus, kas iegūti 
NissanConnect Services pakalpojumu izmantošanas laikā, šādiem nolūkiem:  

 lai nosūtītu Jums reklāmu pa e-pastu, pastu, izmantojot tālruni vai citu elektroniskās saziņas veidu; 
 lai nosūtītu informāciju par īpašām atlaidēm vai pievienotiem pakalpojumiem vai funkcijām;  
 lai veicinātu un personalizētu saziņu starp Jums, mums un Nissan tirdzniecības uzņēmumiem;  
 lai pielāgotu NissanConnect Services pakalpojumus individuāliem abonentiem vai abonentu 

grupām; 
 lai plānotu braucienu pēc Jūsu pieprasījuma; 
 ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu iepriekš nenoteiktus NissanConnect Services pakalpojumus, 

pamatojoties uz Transportlīdzekļa atrašanās vietu. 
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Mēs arī drīkstam apstrādāt personas datus, kas ir iegūti Transportlīdzekļa un, jo sevišķi, NissanConnect 
Services pakalpojumu izmantošanas laikā, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības šādiem nolūkiem: 

 e-zvana nodrošināšanai (automātisks ārkārtas zvans, ja ir noticis nopietns ceļu satiksmes 
negadījums, apstrādājot informāciju par atrašanās vietu); 

 lai ievērotu atbilstību specifiskajiem tiesību aktiem, kas ir spēkā NissanConnect Services 
pakalpojumu izmantošanas valstī. 

Ja Jūs piekļūstat trešo personu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem (piem., sociālo tīklu kontiem, 
mediju saturam un informācijai par trešo personu pakalpojumiem) ar NissanConnect Services 
pakalpojumu vai to funkcionalitātes vai aplikāciju starpniecību, mēs drīkstam saņemt, apstrādāt, izmantot 
un pārsūtīt šādus datus saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu. Turklāt uz šādiem trešo personu 
pakalpojumiem, kuriem tiek piekļūts ar NissanConnect Services pakalpojumu starpniecību, var attiekties 
papildu noteikumi un nosacījumi, kas regulē Jūsu personas datu izmantošanu. Nissan nekontrolē šādus 
neatkarīgu pakalpojumu noteikumus un nosacījumus un neuzņemas nekādu atbildību vai saistības šajā 
ziņā, kā arī mēs neesam atbildīgi par Jūsu personīgās informācijas izmantošanu, kas tiek iegūta un 
apstrādāta trešo personu pakalpojumu izmantošanas rezultātā. 

MĒS NEVIENAM NEPĀRDODAM, NEIZĪRĒJAM UN NEDALĀMIES AR ABONENTU INFORMĀCIJU. 

4.5. Personīgas informācijas izpaušana. Mēs sadarbojamies ar daudz dažādiem uzņēmumiem, lai sniegtu 
Jums NissanConnect Services pakalpojumus. Tā rezultātā mēs dalāmies ar Jūsu informāciju īpaši ar mobilo 
tīklu operatoriem, interneta piekļuves un savienojamības nodrošinātājiem, abonementu pārvaldības 
nodrošinātājiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, satura nodrošinātājiem, piegādātājiem, licences 
devējiem, līzinga partneriem, ārkārtas izsaukumu centrāli, neatliekamās palīdzības dienestiem (policiju, 
ātro medicīnisko palīdzību), palīdzības sniedzējiem ceļu satiksmes negadījumos, izplatītājiem, dīleriem un 
autorizētajiem servisiem tikai Abonenta vai citu Abonenta Transportlīdzekļa lietotāju pieprasīto 
NissanConnect Services pakalpojumu sniegšanas nolūkiem. 

Ja tas ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mums var nākties izpaust personīgu 
informāciju, lai ievērotu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem vai saistošiem vai izpildāmiem valsts 
iestāžu vai tiesu rīkojumiem vai lai izpildītu vai piemērotu šī Līguma noteikumus.  

Mēs drīkstam koplietot Jūsu personīgo informāciju ar visiem Nissan saistītajiem uzņēmumiem. Gadījumā, 
ja notiek apvienošana, reorganizācija, iegūšana, kopuzņēmuma izveide, tiesību pēctecība, jaunu 
uzņēmumu izdalīšana no jau esošiem uzņēmumiem, tiesību nodošana vai visas komercdarbības vai tās 
daļas pārdošana vai pārdošanas darījums, tostarp saistībā ar bankrota vai līdzīgu tiesvedību, mēs drīkstam 
nodot jebkuru un visu personīgo informāciju attiecīgajai trešajai personai. Saņemot šādus datus, katrai 
saņemošajai iestādei ir pienākums iegūt derīgu, nepārprotamu Jūsu piekrišanu datu turpmākai apstrādei, 
ko tā var uzņemties veikt.  

Mēs drīkstam izvēlēties, vai koplietot Jūsu personīgo informāciju ar pakalpojumu sniegšanas partneriem, 
kuri nodrošina pakalpojumus, funkcijas vai iespējas saistībā ar NissanConnect Services pakalpojumiem. Šie 
pakalpojumu sniegšanas partneri drīkst būt līgumiskās attiecībās ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai 
sniegtu specifiskus pakalpojumus (piem., tādus pakalpojumus pēc pieprasījuma kā lietošanas 
apdrošināšanu, degvielas uzpildi pēc pieprasījuma, viedā elektromobiļa uzlādēšanu u. c.), ko pieprasāt Jūs 
vai Transportlīdzekļa lietotājs (-i). Datus, tostarp Jūsu personīgo informāciju, kas ir nepieciešami Jūsu 
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pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt šādiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, un šis 
Līgums neattiecas uz minētajiem pakalpojumu sniedzējiem. Saņemot piekļuvi šiem specifiskajiem 
pakalpojumiem, Jūs apņematies ievērot atbilstību to papildu noteikumiem un nosacījumiem. Ar mūsu 
pakalpojumu partneriem koplietotie dati tiks anonimizēti, ciktāl tas ir tehniski iespējams, un mūsu 
pakalpojumu partneriem tiks noteikts anonimizēt datus, ciktāl tas ir tehniski iespējams, pirms datu 
koplietošanas ar pakalpojumu sniedzējiem pieprasīto pakalpojumu sniegšanai. 

4.6. Datu nosūtīšana ārpus Eiropas Savienības (ES)/Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).  

Iepriekšminēto nolūku dēļ Jūsu personīgo informāciju nosūtīs un apstrādās Nissan International SA 
meitasuzņēmumi un to Pakalpojumu sniedzēji ne tikai ES/EEZ teritorijā, bet arī ārpus tās. Tas ietver jo 
īpaši (bez ierobežojuma) personas datu apstrādi, ko veic Nissan Motor Co., Ltd Japānā un tā 
Pakalpojumu sniedzēji Japānā un/vai citās valstīs ārpus ES/EEZ. Šādu trešo valstu datu aizsardzības 
tiesību aktos var nebūt noteikts tāds pats datu aizsardzības līmenis kā Eiropas Savienībā vai Eiropas 
Ekonomikas zonā. Tomēr šādas nosūtīšanas gadījumā mēs veiksim piemērotus pasākumus, lai 
nodrošinātu personas datu apstrādi saskaņā ar standartiem, kas ir noteikti piemērojamos tiesību aktos 
par datu aizsardzību. Ja mūsu iegūtos un apstrādātos personas datus apstrādās Pakalpojumu sniedzēji 
ārpus ES/EEZ, tie apstrādās šos datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un iepriekš aprakstītajos 
nolūkos, kā arī saskaņā ar striktiem datu drošības pasākumiem.  

4.7. Drošība. Mēs paši veiksim un pieprasīsim mūsu Pakalpojumu sniedzējiem veikt atbilstīgus tehniskos, 
fiziskos un administratīvos datu drošības pasākumus, lai pasargātu mūsu pārziņā esošos personas datus 
no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nesankcionētas piekļuves un izmainīšanas. Piemēram, 
atkarībā no lietotnēm mēs izmantojam šifrēšanas tehnoloģijas un lietotāju autentifikācijas sistēmas, 
piemēram, paroles un personīgos identifikācijas numurus. Visa informācija tiek uzglabāta saskaņā ar 
komerciāli saprātīgiem drošības pasākumiem, ierobežojot piekļuvi līdz Nissan pilnvarotajiem darbiniekiem 
vai pārstāvjiem, Nissan meitasuzņēmumiem un to Pakalpojumu sniedzējiem. Mēs īstenojam nozares 
standarta praksi, lai aizsargātu Abonentu informācijas privātumu.  

Ja Jūs nepaziņojat mums par Transportlīdzekļa pārdošanu vai nodošanu, mēs varam turpināt sūtīt noteiktu 
abonenta informāciju vai citu informāciju par Jūsu kontu uz adresi, kura pašlaik ir reģistrēta mūsu 
dokumentos. Šajā gadījumā mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, kas Jums var rasties saistībā ar 
privātumu.  

4.8. Uzglabāšanas laiks.  

Vispārīgais uzglabāšanas laiks. 

Mēs glabāsim visu personīgo informāciju tikai tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantosiet NissanConnect Services. 

Lietošanas dati. 

Kā izņēmums iepriekšminētajam uzglabāšanas laikam lietošanas dati netiek uzglabāti ilgāk kā 3 gadus pēc 
tam, kad Jūs pēdējo reizi izmantojāt NissanConnect Services.  
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Atrašanās vietas dati. 

Tāda informācija kā Transportlīdzekļa ātrums, Transportlīdzekļa vadīšanas virziens un noteikti atrašanās 
vietas dati (tālvadības pieprasījuma, piem., Geofence vai MyCarFinder, ietvaros) tiks izdzēsta pēc tam, kad 
beidzas tās apstrādes nolūks, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 7 dienas pēc tās saņemšanas attiecīgajā 
Nissan datu centrā. 

Noteikti atrašanās vietas dati (apstrādāti ārpus tālvadības pakalpojumiem) tiks uzglabāti līdz 3 mēnešiem 
atkarībā no tās valsts tiesiskā regulējuma, kurā NissanConnect Services pakalpojumi tiek izmantoti, vai arī 
ar NissanConnect Services pakalpojumiem saistītā prasījuma ietvaros. 

Datu dzēšana. 

Pēc iepriekšminētā datu glabāšanas laika beigām personīgā informācija tiks izdzēsta vai anonimizēta 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.  

Jebkurā gadījumā, kā norādīts tālāk tekstā, Jums ir iespēja jebkurā laikā izdzēst visus Jūsu transportlīdzeklī 
glabātos lietošanas datus, izņemot tos datus, kas ir nepieciešami pienācīgai Transportlīdzekļa darbībai vai 
Jūsu vēl joprojām izmantoto pakalpojumu sniegšanai vai kuri ir obligāti (piem., e-zvans). 

 
4.9. Piekļuves un labošanas tiesības. Jūs varat piekļūt, labot atsevišķus datus, izdzēst un/vai bloķēt 
personas datus saskaņā ar vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Jums ir arī tiesības iebilst pret Jūsu 
personas datu apstrādi vai pieprasīt apstrādes ierobežošanu. Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu 
personas datus strukturētā un standarta formātā.  

Šo tiesību īstenošanas nolūkos Jūs varat rediģēt savu kontu NissanConnect Services aplikācijā vai, 
sazinoties ar Nissan vietējo kontaktpunktu.  

Alternatīvi Jūs varat rakstīt mūsu datu aizsardzības inspektoram uz šādu e-pasta adresi: dpo@nissan-
europe.com.  

Jebkurā gadījumā Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei. 

5. ĪPAŠA INFORMĀCIJA PAR PAKALPOJUMU UN SISTĒMAS IEROBEŽOJUMIEM  

5.1. Tehnoloģiju īpašumtiesības. Nissan un tā Pakalpojumu sniedzējiem pieder un vienmēr piederēs visas 
tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības attiecībā uz (i) jebkuru un visu aparatūru, programmatūru un 
saistītām tehnoloģijām, kuras Nissan izmanto kā daļu no NissanConnect Services pakalpojumiem vai kopā 
ar tiem, un (ii) visām intelektuālajām un citām īpašumtiesībām, tostarp bez ierobežojuma visiem 
patentiem, autortiesībām, tirdzniecības zīmēm un komercnoslēpuma tiesībām. Jums ir aizliegts, un Jūs 
apņematies nepavairot, nedekompilēt, neizjaukt, neveikt dekonstruēšanu, neveikt atvasinājumus un 
nemanipulēt nevienu tehnoloģiju vai datus, vai saturu, kas tiek uzglabāts vai ir iestrādāts aprīkojumā, kurš 
tiek izmantots NissanConnect Services pakalpojumu saņemšanai vai izmantošanai (kopā “Aprīkojuma 
tehnoloģija”), vai citādi izmainīt vai viltot šādu aprīkojumu. Tāpat Jūs apņematies neveikt augšupielādi, 
nenosūtīt, nepārraidīt vai citādi nepadarīt pieejamu nevienu materiālu, kas satur programmatūras vīrusus 
vai citus datora kodus, failus vai programmas, kas ir izstrādātas NissanConnect Services pakalpojumu 
funkcionalitātes pārtraukšanai, atspējošanai vai ierobežošanai. Jebkura un visa Jūsu Transportlīdzeklī 
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esošā programmatūra ir licencēta tikai lietošanai kopā ar NissanConnect Services pakalpojumiem. Turklāt 
visus NissanConnect Services pakalpojuma datus un citu saturu aizsargā autortiesību un citu intelektuālo 
īpašumtiesību tiesību akti, un visas īpašumtiesības patur Nissan un tā Pakalpojumu sniedzēji. Jūs drīkstat 
izmantot Aprīkojuma tehnoloģiju tikai personīgai, nekomerciāla rakstura lietošanai saistībā ar 
NissanConnect Services pakalpojumiem.  

5.2. Tirdzniecības zīmes. NissanConnect un Nissan logotips ir Nissan Motor Co. Ltd. tirdzniecības zīmes. 
Citas tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, grafika, logotipi un domēnu nosaukumi kā daļa no 
saistītajām tīmekļa vietnēm var būt trešo personu tirdzniecības zīmes. Nedz Jūsu piekļuve NissanConnect 
Services pakalpojumiem vai šādām tīmekļa vietnēm un to izmantošana, nedz šis Līgums nepiešķir Jums 
tiesības, īpašumtiesības vai priekšrocības, vai licenci atveidot vai citādi izmantot tirdzniecības zīmes vai 
jebkuru trešo personu tirdzniecības zīmes, grafiku, logotipus vai domēnu nosaukumus. Jebkura 
tirdzniecības zīmes vērtība, kas ir radusies Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu lietošanas rezultātā, 
dos mums labumu.  

5.3. Globālā pozicionēšanas sistēma. Jūsu NissanConnect Services pakalpojumi darbojas, izmantojot 
bezvadu komunikāciju tīklus un Globālās pozicionēšanas sistēmas („GPS”) satelīta tīklu. VISI 
NISSANCONNECT SERVICES PAKALPOJUMI NAV PIEEJAMI VISUR, JO ĪPAŠI, ATTĀLĀS UN NOSLĒGTĀS 
ZONĀS, KĀ ARĪ NE VISOS AUTOMOBIĻOS UN NE VIENMĒR. Vieta, kur Jūs vadāt automobili var ietekmēt 
mūsu sniegtā pakalpojuma izmantošanu, tostarp, bet ne tikai maršruta pakalpojumu. Turklāt pakalpojumi 
nav pieejami, ja nedarbojas GPS sistēma. Noteikti GPS sistēmas programmēšanas ierobežojumi var traucēt 
mums noteikt Jūsu Transportlīdzekļa precīzu atrašanās vietu.  

5.4. Drošs attālinātās vadības PIN kods. Kā papildu drošības līdzeklis tiek pieprasīts Personīgais 
identifikatora numurs („PIN”) pirms, bet neaprobežojoties ar Attālinātā durvju aizslēgšanas/atslēgšanas 
funkciju izmantošanas. Šis PIN kods tiek piešķirts, reģistrējoties NissanConnect Services pakalpojumiem 
vai pirmo reizi izmantojot attālinātu darbību. Ja nepieciešams atiestatīt Jūsu PIN kodu, tas iespējams 
NissanConnect Services aplikācijas iestatījumu izvēlnē. 
 
5.5. Google Home/Google Voice Assistant. Ja Jūsu Transportlīdzeklis atbalsta Google Home tehnoloģiju, 
ieteicams izmantot NissanConnect Services Action tikai drošā un privātā vietā. Lūdzu, ievērojiet, ka Action 
izmantošana ļauj Jums kontrolēt atsevišķas Transportlīdzekļa funkcijas, izmantojot Google Assistant, tāpēc 
Action nav paredzēta izmantošanai bērniem vai jebkurai personai, kurai nav atļauta piekļuve Jūsu 
Transportlīdzeklim (atkarībā no gadījuma). Visa balss saziņa ar Google Home ierīci tiek uzglabāta Jūsu 
Google Assistant vēsturē, kas pieejama sadaļā „Manas darbības” Google Assistant aplikācijā. Darījumu 
vēsture ir pieejama ikvienam, kam ir piekļuve Jūsu Google kontam. Ieteicams nekopīgot Jūsu Google konta 
pieteikšanās informāciju ar personām, kurām nevēlaties sniegt piekļuvi šai darījumu vēsturei. Jūs varat 
izdzēst atsevišķu balss saziņu, kas saistīta ar Jūsu kontu sadaļā „Manas darbības” Google Assistant 
aplikācijā, meklējot atsevišķu ierakstu un pieskaroties pogai „dzēst”. Tāpat Jūs varat izdzēst visus ar Jūsu 
kontu saistītos balss ierakstus katrā no Jūsu produktiem, kuros iespējots Google Assistant, atlasot attiecīgo 
produktu sadaļā „Dzēst aktivitāti pēc” vietnē myactivity.google.com vai sazinoties ar Google Assistant 
klientu servisu.  
 
Izmantojot Google Voice Assistant, un atkarībā no balss komandas NissanConnect Services Action rīkojuma 
izpildes nodrošināšanai var izmantot šādus datus: Transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), GPS 
koordinātas, pieprasīto galamērķa adresi, mājas vai darba adreses, ja tās saglabātas Jūsu NissanConnect 
Services pakalpojumu profilā. Dati, kas izmantoti NissanConnect Services pakalpojumu darbībā, tiek 
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izmantoti tikai Google Voice Assistant kontekstā, un tie tiek dzēsti pēc 20 minūtēm un netiek kopīgoti ar 
trešajām personām.  
 
Šim pakalpojumam nepieciešams aktīvs NissanConnect Services pakalpojumu abonements.  
 
5.6. Amazon Alexa. Ja Jūsu Transportlīdzeklis atbalsta Amazon Alexa tehnoloģiju, ieteicams izmantot 
NissanConnect Services Skill tikai drošā un privātā vietā. Lūdzu, ievērojiet, ka šīs Skill izmantošana ļauj Jums 
kontrolēt atsevišķas Transportlīdzekļa funkcijas, izmantojot Amazon Alexa, tāpēc Skill nav paredzēta 
izmantošanai bērniem vai jebkurai personai, kurai nav atļauta piekļuve Jūsu Transportlīdzeklim. Visa balss 
saziņa ar Amazon Alexa ierīci tiek glabāta sadaļā „Alexa ierīces vēsture”, kas pieejama sadaļā „Iestatījumi” 
Alexa aplikācijā. Darījumu vēsture ir pieejama ikvienam, kam ir piekļuve Jūsu Amazon kontam. Ieteicams 
nekopīgot Jūsu Amazon konta pieteikšanās informāciju ar personām, kurām nevēlaties sniegt piekļuvi šai 
darījumu vēsturei. Jūs varat izdzēst atsevišķu balss saziņu, kas saistīta ar Jūsu kontu sadaļā „Vēsture” Alexa 
viedtālruņa aplikācijas „Iestatījumos”, meklējot atsevišķu ierakstu un pieskaroties pogai „dzēst”. Tāpat Jūs 
varat izdzēst visus ar Jūsu kontu balss ierakstus katrā no Jūsu produktiem, kuros iespējots Alexa, atlasot 
attiecīgo produktu sadaļā “Pārvaldīt savu saturu” un ierīces vietnē www.amazon.com/mycd vai sazinoties 
ar Amazon Alexa klientu servisu. 
 
Izmantojot Amazon Alexa Voice Assistant, un atkarībā no balss komandas NissanConnect Services Skill 
rīkojuma izpildes nodrošināšanai var izmantot šādus datus: Transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), 
GPS koordinātas, pieprasīto galamērķa adresi, mājas vai darba adreses, ja tās saglabātas Jūsu 
NissanConnect Services pakalpojumu profilā. Dati, kas izmantoti NissanConnect Services Skill, tiek 
izmantoti tikai Amazon Alexa Voice Assistant kontekstā, un tie tiek dzēsti pēc 20 minūtēm un netiek 
kopīgoti ar trešajām personām.  
 
Šim pakalpojumam nepieciešams aktīvs NissanConnect Services pakalpojumu abonements.  
 
5.7. Bezvadu internets transportlīdzeklī. Jūsu Transportlīdzeklis ir aprīkots ar iebūvētu WiFi čipu un 
atkarībā no gadījuma var nodrošināt Transportlīdzeklī bezvadu interneta pieslēgumu, sniedzot pieslēgtām 
pārnēsājamām ierīcēm piekļuvi internetam (maksimums 7 ierīces).  
 
Piekļuvei internetam nepieciešams aktivizēt NissanConnect Services pakalpojumu, kā arī abonēt datu 
pakotnes, ko nodrošina izvēlētais tīkla operators. Pieņemot, ka interneta savienojums ir drošs, mēs 
neiesakām kopīgot bezvadu interneta pieteikšanās informāciju, kas pieejama NissanConnect iekārtā. 

6. JŪSU PIENĀKUMI  

6.1. Jūsu konta uzturēšana. Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu saņemšana ir atkarīga no tā, kā Jūs 
veicat iepriekš aprakstīto NissanConnect Services pakalpojumu aktivizāciju. Jums ir pienākums nodrošināt 
maksājumu derīgā formā par Jūsu pakalpojumu pakotni pēc Sākotnējā pakalpojuma perioda vai 
Pakalpojuma atjaunojuma perioda beigām. Lai uzzinātu vairāk par konta pārvaldību, lūdzam skatīt 
NissanConnect Services aplikāciju.  

6.2. Paroles/lietotāja ID. Jūs apņematies būt pilnībā atbildīgs (-a) par Jūsu paroles un lietotāja ID 
aizsardzību (kas ir sniegts Jums tirdzniecības uzņēmumā piegādes laikā vai citādi darīts Jums pieejams, vai 
kuru Jūs iestatījāt aktivizācijas procesa laikā). Ikviens, kuram ir Jūsu parole vai lietotāja ID, var piekļūt 
NissanConnect Services pakalpojumiem, un ne mums, ne Pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma jautāt 
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par personas, kura izmanto Jūsu paroli un lietotāja ID vai citu informāciju, kuru var izmantot Jūsu konta 
identificēšanai, pieprasot pakalpojumus Jūsu Transportlīdzeklim, pilnvarojumu.  

6.3. Pakalpojumu atbilstīga izmantošana. Jūs apņematies neizmantot NissanConnect Services 
pakalpojumus nekādiem krāpnieciskiem, nelikumīgiem vai ļaunprātīgiem nolūkiem vai veidā, kas traucē 
mums sniegt pakalpojumus citiem mūsu klientiem. Jūs apņematies neizmantot ļaunprātīgi un nedarīt 
neko, kas varētu kaitēt mūsu vai Pakalpojumu sniedzēju uzņēmuma darbībai, pakalpojumiem, reputācijai, 
darbiniekiem vai iekārtām. Ja Jūs tomēr neievērojat iepriekšminēto, Jūs uzņematies atbildību par jebkuras 
summas, ko cita persona pieprasa no mums, un jebkuru izdevumu, kas izriet pilnībā vai daļēji no šādas 
Jūsu rīcības, segšanu.  

Jūs nedrīkstat tālāk pārdot, pavairot, uzglabāt, atveidot, izplatīt, izmainīt, izlikt apskatei, publicēt, izpildīt, 
pārsūtīt, pārraidīt vai veidot atvasinājumus no satura, kuru Jūs saņemat ar NissanConnect Services 
pakalpojumu starpniecību, un Jūs nedrīkstat izmantot saturu, kuru Jūs saņemat ar NissanConnect Services 
pakalpojumu starpniecību, komerciālos nolūkos.  

6.4. Citas informācijas aizsardzība un izmantošana. Noteikta informācija, kuru Jūs saņemat ar 
NissanConnect Services pakalpojumu starpniecību, pieder mums, Pakalpojumu sniedzējiem vai citām 
trešajām personām, kuras sniedz to ar mūsu starpniecību. Uz to var attiekties viena vai vairākas 
autortiesības, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, patenti vai cita juridiska aizsardzība. Jūs 
apņematies neizmantot nekādu saturu, ko saņemat ar NissanConnect Services pakalpojumu starpniecību, 
izņemot gadījumos, kad mēs vai mūsu Pakalpojumu sniedzējs to nepārprotami atļauj. Jūs nedrīkstat to 
pārdot tālāk vai izmantot komerciāliem nolūkiem. Jūs nedrīkstat to pavairot, uzglabāt, atveidot, izplatīt, 
izmainīt, izlikt apskatei, publicēt, izpildīt, nosūtīt, pārraidīt vai radīt tā atvasinājumus.  

6.5. Citi Jūsu Transportlīdzekļa lietotāji vai nomnieki. TIKAI JŪS ESAT ATBILDĪGS (-A) PAR JEBKURU 
NISSANCONNECT SERVICES PAKALPOJUMU LIETOŠANU JŪSU TRANSPORTLĪDZEKLĪ, PAT JA JŪS TO 
NEIZMANTOJAT UN JA VĒLĀK APGALVOJAT, KA IZMANTOŠANA BIJA NESANKCIONĒTA. TĀPAT TIKAI JŪS 
ESAT ATBILDĪGS (-A) PAR JŪSU VAI JŪSU TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOTĀJA PIEPRASĪTAJIEM 
PAKALPOJUMIEM AR NISSANCONNECT SERVICES STARPNIECĪBU. Jūs apņematies apmācīt un informēt 
visus Jūsu Transportlīdzekļa lietotājus un nomniekus par NissanConnect Services pakalpojumiem un 
sistēmas funkcijām un ierobežojumiem, kā arī Līguma noteikumiem. Ne Pakalpojumu sniedzējam, ne 
mums nav pienākuma veikt iztaujāšanu par Transportlīdzekli izmantojošās personas pilnvarām. Ja Jūs 
izmantojat NissanConnect Services pakalpojumus nozieguma veikšanai vai citiem nelikumīgiem nolūkiem, 
Jūs esat atbildīgs par zaudējumiem, kas mums var rasties šādas izmantošanas rezultātā.  

7. ĪPAŠI PAZIŅOJUMI  

7.1. Programmatūras, aparatūras un aprīkojuma atjaunināšana. NissanConnect Services pakalpojumos 
ietilpst programmatūra (tostarp Transportlīdzekļa programmatūra un programmatūra, kuru izmanto 
telemātikas kontroles blokā, vadības blokā vai navigācijas sistēmā) vai saturs, kuru mums ir nepieciešams 
vai mēs vēlamies izmainīt ik pa laikam. Mēs drīkstam darīt to attālināti bez iepriekšēja paziņojuma Jums. 
Šādas izmaiņas var ietekmēt vai izdzēst datus, kurus Jūs esat glabājis NissanConnect Services sistēmā Jūsu 
Transportlīdzeklī. Mēs neesam atbildīgi par zudušajiem datiem. Jums nepieder NissanConnect Services 
pakalpojumu programmatūra, un Jums nav tiesību patstāvīgi izmantot vai pārveidot NissanConnect 
programmatūru. Jūsu Transportlīdzekļa sistēmās atrodas arī programmatūra, kuru mums var būt 
nepieciešams mainīt ik pa laikam. Jūs piekrītat, ka mēs varam palīdzēt Pakalpojumu sniedzējiem darīt to 
attālināti.  
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7.2. Mobilo tīklu pakalpojumi. Jums nav nekādu tiesību izmantot mobilā tālruņa numuru (-s), kas ir 
piešķirts (-i) Jūsu Transportlīdzekļa telemātikas vadības blokam, citiem, ar NissanConnect Services 
pakalpojumiem nesaistītiem nolūkiem.  

7.3. Tehnoloģijas un komunikācijas. NissanConnect Services pakalpojumi nedarbojas, ja Jūsu 
Transportlīdzeklis neatrodas vietā, kur ir mūsu mobilā tīkla operatora pārklājums. NissanConnect Services 
pakalpojumi, kuros ietilpst atrašanās vietas informācija par Jūsu Transportlīdzekli, darbojas tikai tad, ja 
GPS satelīta signāli nav traucēti, ir pieejami atrašanās vietā un ir savietojami arī ar NissanConnect Services 
pakalpojumu aparatūru.  

7.4. Telekomunikāciju/GPS izmaiņas. NissanConnect Services pakalpojumu sistēma tiek izmantota 
digitālā bezvadu telekomunikāciju tehnoloģija un GPS tehnoloģija, kas ir ārpus mūsu kontroles. Ir zināms, 
ka telekomunikāciju tehnoloģijas laika gaitā mainās, no kā izriet noteiktu telekomunikāciju tīklu 
novecošana. Ja NissanConnect Services pakalpojumu sistēmai nepieciešamā telekomunikāciju 
infrastruktūra, publiskais internets vai GPS tehnoloģija tiek izmainīta tā, ka šīs tehnoloģijas nav vairs 
savietojamas ar NissanConnect Services pakalpojumu sistēmu, tad NissanConnect Services pakalpojumi 
var nedarboties un mums nāksies izbeigt Jūsu NissanConnect Services pakalpojumu sniegšanu. Ja tā notiks, 
mēs Jūs informēsim par izbeigšanas spēkā stāšanās datumu un aprakstīsim mūsu tiesības un pienākumus. 
Mēs neesam atbildīgi un nesniedzam nekādas garantijas vai galvojumu attiecībā uz telekomunikāciju 
tehnoloģiju un GPS, kas tiek izmantoti NissanConnect Services pakalpojumu atbalstam. Mēs neesam 
atbildīgi par jebkurām izmaiņām, kuras veic šo tehnoloģiju nodrošinātāji, un to rezultātā radušos 
pakalpojumu zudumu.  

7.5. Satura nodrošinātāji. Noteikti Pakalpojumu sniedzēji izvirza papildu noteikumus un nosacījumus 
pakalpojumu sniegšanai (piem., galalietotāja noteikumus par navigāciju un atrašanās vietas datiem). 
Izmantojot NissanConnect Services pakalpojumus, Jūs piekrītat ievērot arī šos papildu noteikumus un 
nosacījumus. Nissan neko negarantē attiecībā uz jebkuras aplikācijas vai Jūsu izvēlētā satura 
NissanConnect Services pakalpojumu izmantošanas laikā pieejamību, un tas nevar būt atbildīgs par 
aplikācijas vai Jums nodrošinātā satura pieejamību.  

7.6. Kartes un navigācija. Mēs sniedzam Jums maršrutēšanas datus, pamatojoties uz informāciju kartēs, 
kuras mums ir pieejamas ražošanas procesā, bet tie var būt neprecīzi vai nepilnīgi pirmajā lietošanas reizē. 
Piemēram, mūsu maršrutēšanas datos var nebūt informācijas par vienvirziena ceļiem, ierobežojumiem 
pagriezienos, būvniecības projektiem, sezonālajiem ceļiem, apkārtceļiem vai jauniem ceļiem. Tajos var būt 
ieteikumi izmantot ceļu, kas pašlaik ir slēgts remontdarbiem, vai pagriezienu, kas krustojumā ir aizliegts 
ar ceļazīmēm. Turklāt satiksme, laika apstākļi vai citi notikumi var izraisīt apstākļus uz ceļa, kas atšķiras no 
ģenerētajiem rezultātiem. Tādēļ Jums vienmēr jāvadās pēc saprātīgiem apsvērumiem, jāievēro satiksmes 
un ceļu noteikumi un norādes un jāizvērtē, vai, ņemot vērā pašreizējo satiksmi, laika apstākļus un citus 
nosacījumus, ir droši un likumīgi sekot NissanConnect Services pakalpojumu laikā sniegtajām norādēm vai 
Jūsu Transportlīdzekļa navigācijas sistēmai. Nissan negarantē Jums sniegtās karšu informācijas pilnīgumu 
vai precizitāti, izņemot faktu, ka tās pamatā ir visjaunākā karšu informācija, kas mums ir pieejama laikā, 
kad Jūs abonējat NissanConnect Services pakalpojumus. Nissan nav atbildīgs par jebkurām Jums sniegto 
karšu datu neprecizitātēm vai nepilnībām.  

7.7. Ģeogrāfija un vide. Pastāv citi apstākļi, kurus mēs nekontrolējam un nevaram kontrolēt un kuri neļauj 
mums sniegt NissanConnect Services pakalpojumus Jums konkrētā laikā vai vietā, vai kuri pasliktina 
sniegto NissanConnect Services pakalpojumu kvalitāti. Daži no piemēriem ir pakalni, augstceltnes, tuneļi, 
laikapstākļi, Jūsu Transportlīdzekļa elektriskās sistēmas plānojums un arhitektūra, ceļu satiksmes 
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negadījumā gūtie Jūsu Transportlīdzekļa svarīgu daļu bojājumi vai bezvadu sakaru tīkla pārblīve. Nissan 
nav atbildīgs, un tam nav saistību attiecībā uz nespēju izmantot NissanConnect Services pakalpojumus 
kāda no iepriekšminēto apstākļu dēļ.  

7.8. Ārpus mūsu kontroles. Mēs neesam atbildīgi par pakalpojumu sniegšanas kavējumu vai neizpildi, ja 
šādu kavējumu vai neizpildi nevarēja novērst ar saprātīgiem piesardzības pasākumiem. Turklāt mēs 
neesam atbildīgi par šādu neizpildi vai kavējumu, ja to izraisa dabas katastrofas vai spēki vai iemesli ārpus 
mūsu saprātīgas kontroles. Kā piemērus var minēt komunālo pakalpojumu elektrības atteici, karadarbību, 
valdības rīcību, terora aktus, civilos nemierus, darbaspēka trūkumu vai problēmas (neatkarīgi no iemesla) 
vai aprīkojuma atteici, tostarp interneta, datora, telekomunikāciju un cita aprīkojuma atteici.  

7.9. Pieejamā informācija. NissanConnect Services pakalpojumi var būt pieejami tikai ierobežotās 
ģeogrāfiskajās vietās, kur pieejami kartes dati un/vai satura nodrošinātāji. Šādā gadījumā ģeogrāfiskais 
segums var būt mazāk būtisks nekā tas, kas citādi ir pieejams.  

7.10. Transportlīdzekļa integritāte un informācija. NissanConnect Services pakalpojumu izmantošanai 
Jūsu Transportlīdzeklī jābūt elektrības sistēmai darba kārtībā, tostarp elektromobiļa gadījumā adekvātai 
akumulatora jaudai. NissanConnect Services pakalpojumi var nedarboties, ja Jūs mēģināt pievienot, 
savienot vai izmainīt jebkuru aprīkojumu vai programmatūru Transportlīdzeklī (piem., savienotājierīces 
Transportlīdzekļa elektrības sistēmā vai diagnostiskajā pieslēgvietā vai citādi pārveidojot 
Transportlīdzekli). 

8. GARANTIJAS UN SAISTĪBAS  

8.1. Bez garantijām. Garantijas ir īpaši solījumu veidi. Jūsu Transportlīdzekļa ierobežotā garantija vai 
aparatūras ražotāja ierobežotā garantija (attiecīgā gadījumā) ietver NissanConnect pakalpojumu 
aprīkojumu Jūsu Transportlīdzeklī, BET TĀ NEATTIECAS UZ NISSANCONNECT SERVICES PAKALPOJUMIEM 
VAI BEZVADU PAKALPOJUMIEM. Ņemot vērā apstākļus, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram 
garantēt Jums nepārtrauktus pakalpojumus bez problēmām un nevaram garantēt, ka dati vai Jums sniegtā 
informācija būs bez kļūdām.  

9. VISPĀRĪGI  

9.1. Piemērojamie tiesību akti. Ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos un izņemot citādi nepārprotami noteikto, 
šo Līgumu un jebkurus strīdus saistībā ar to regulē Latvijas Republikas tiesību akti, neņemot vērā kolīziju 
normas, atbilstoši pieteikuma iesniegšanas vietā spēkā esošajām izmaksām.  

Jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Komisijas tiešsaistes ārpustiesas strīdu risināšanas platformai, bet mēs 
neapņemamies un mums nav pienākuma risināt strīdus nevienā alternatīvajā strīdu risināšanas iestādē.  

9.2. Mēs drīkstam piešķirt šos Izmantošanas noteikumus. Mēs drīkstam piešķirt šo Līgumu pilnībā vai 
daļēji jebkuram pēc mūsu izvēles. Jūs nedrīkstat piešķirt šos Izmantošanas noteikumus vai savus 
pienākumus nevienai citai personai bez Nissan iepriekšējas piekrišanas.  

9.3. Šis Līgums kopumā. Šis Līgums (šie noteikumi un nosacījumi un citi tajos iestrādātie Nissan 
dokumenti) veido visu vienošanos starp Jums un mums. Tas aizstāj visas citas vienošanās vai 
apliecinājumus, kas starp mums noformulēti mutvārdos vai rakstiski pagātnē vai tagadnē, un tajā nedrīkst 



16 | 16 

veikt grozījumus, izņemot šajā Līgumā noteikto. Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis atzīst kādu Līguma daļu par 
spēkā neesošu, pārējā Līguma daļa paliek spēkā. Pat tad, kad šie Lietošanas noteikumi vairs nebūs spēkā, 
to nosacījumi regulēs visus ar Līgumu saistītos strīdus (ja vien starp mums nebūs noslēgts jauns līgums). 
Tas būs saistošs arī Jūsu pēctečiem un tiesību pārņēmējiem, kā arī mūsu tiesību pārņēmējiem. Nekāda 
atteikšanās no šī Līguma daļas vai tā pārkāpums jebkurā instancē nevar likt mums atcelt citu instanci vai 
pārkāpumu. ZINĀMOS APSTĀKĻOS VARAM IZLEMT BRĪVPRĀTĪGI SNIEGT JUMS PAKALPOJUMUS, PAT TAD, 
JA CITĀDI JUMS TAS NEPIENĀKTOS. TĀ NEBŪS NEDZ ATTEIKŠANĀS, NEDZ APŅEMŠANĀS RĪKOTIES TĀ 
VĒLREIZ. JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR ŠĀDA PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS SEKĀM.  

Noteikumu un nosacījumu BEIGAS.  


