
 

 

 NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة الشروط واألحكام الخاصة ب
 [ 1/11/2022]تاريخ النفاذ: 

 المقدمة 
اء  ، سو ليكإ  رة" لإلشاتركشم" وكلمة "الملكية المفردضمير  " و"ضمير المفرد المخاطب"(، نستخدم "االتفاقيةفي هذه االتفاقية )التي ُيشار إليها بـ"

نيسانب سيارات  إحدى  استئجار  أو  بشراء  قام  آخر  قانوني  كيان  أو  لشركة  قانوني  كممثل  أو  الشخصية    ات بخدمالمجهزة    إنفينيتي/صفتك 
ه  هذي  ونستخدم أيًضا ف  "(.السيارة )"  NissanConnect/InfinitiConnect Services(  إنفينيتي كونيكت/المركبات المتصلة )نيسان كونيكت

" اضمياالتفاقية  المتكلمر  و"لجمع  الفاعلين"  و"نا  الجمع"  الملكية  شركة  " إنفينيتيو"  "نيسانو"  "ضمير  إلى  األوسط   لإلشارة  الشرق  نيسان 
وفقًا    مسجلةشركة  وهي    ،نيسان الشرق األوسط )مؤسسة منطقة حرة(شركة    أقسام أحد    إنفينيتي الشرق األوسط،شركة  و   )مؤسسة منطقة حرة(

الدولة اإلن  نيلقوا الممارات  المسجل هو صندوق بريد  عربية  العربية 61111تحدة وعنوان مكتبها  الحرة لجبل علي، دبي، اإلمارات  المنطقة   ،
  لشركة   التابعةت  أطراف خارجية ومستفيدون بهذه االتفاقية: )أواًل( الجها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن األشخاص والكيانات التالي ذكرها هم  المتحدة

و وإنفينيتي  نساني لهم   شركةال،  التابعة  والجهات  الخدمات  مزودو  و)ثانًيا(  إليها؛  حقوقها  تحيل  التي  والشركات  لها  التابعة  والشركات  األم، 
 ينثلمقاولين من الباطن أو مموالشركات التابعة والشركات التي تحيل حقوقها إليها؛ و)ثالًثا( أي موظفين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين أو  

 ين آنًفا.  ر ذكو أو وكالء عن الم

كونيكت نيسان  تطبيق  خالل  من  ُبعد  عن  االتصال  خدمات  في  للتحكم  بوحدة  مجهزة  سيارتك  فإن  للمواصفات،  كونيكت /وفًقا    إنفينيتي 
NissanConnect/InfinitiConnect،  ،تصاالتا  اتجهوام قد يتضمن  هذا النظا  وربما تكون مجهزة أيًضا بوحدة رئيسية و/أو نظام مالحة 

لذكي أو األجهزة األخرى. ويمكن استخدام هذا الجهاز لتوفير العديد من الخدمات والمعلومات لخدمتك وخدمة أي سائق أو للهاتف ا إضافية  
 ( "كتإنفينيتي كوني"/ ")خدمات"نيسان كونيكتت  راكب آخر لسيارتك وتسهيل الحصول على بيانات محددة ومعالجتها واستخدامها لتوفير الخدما 

. وفيما يلي شرح تفصيلي حول استخدام هذه البيانات ، متجر نيسان/متجر إنفينيتيالمخصصة لهذا الغرض  إنفينيتي/صة نيسانالمتوفرة على من
 "البيانات الشخصية" و "حماية البيانات".  4القسم في 

المتصلة  تتيح   المركبات  ا  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات  الللمشتركين  مع  اسيارة  لتفاعل  مجموعة  و/أو  ستخدام 
إليها   التطبيقات )ُيشار  الهاتف  “  بـمتنوعة من  بالسيارة، أو بصورة غير مباشرة عن طريق  المتوفرة  التجهيزات  التطبيقات"( مباشرة عن طريق 

السيارة. ال تتوافق  ظمة  ُبعد للسيارات وأن  تحكم خدمات االتصال عن   ةحدبو االتصال  جهزة األخرى التي تتيح إمكانية  الذكي أو الكمبيوتر أو األ
ف ُبعد  عن  االتصال  خدمات  تحكم  األجهزة   مع  NissanConnect/InfinitiConnectي  وحدة  أو  الذكية  الهواتف  بائعي   / تقنيات  جميع 

ي ال  قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  القداألخرى.  أواألجهزة  الذكية  للهواتف  الدعم   ة. يمتوفر 
 

 . يجوز إلغاء تفعيل بعض الخدمات تلقائًيا أثناء القيادة  ية،ة والمسائل التنظيموألسباب تتعلق بالسالم

األخرى وخدمات األجهزة  أو  الذكي  هاتفك  بين  حالًيا  يوجد  الذي  التوافق  أي ضمان بخصوص  تقديم  أي مسؤولية عن  نتحمل    كبات المر  لن 
لدعم أو انقطاع الخدمات الذي قد ينتج  ا  قصا المسؤولية عن ن، ولن نتحمل أيًض NissanConnect/InfinitiConnect Services  المتصلة

المتصلة   المركبات  خدمات  باستخدام  يتعلق  فيما  وبيننا  بينك  العالقة  االتفاقية  توضح  ذلك.   NissanConnect/InfinitiConnectعن 
Services . 

 



 

 

العدنعمل م المر ع  لتزويدك بخدمات  الشركات  االتفاقية، NissanConnect/InfinitiConnect Services  المتصلة  اتكبيد من  . وفي هذه 
" أي شخص أو شركة أو شركات فرعية أو جهات تابعة أو كيان يقوم بتوفير أي خدمة أو أجهزة أو تسهيالت فيما يتعلق مزّود الخدمةُيقصد بـ "

و الخدمات  زود، مالمثال ال الحصري ذلك على سبيل  ، بما فNissanConnect/InfinitiConnect Servicesمتصلة  بخدمات المركبات ال
 الالسلكية والموردون وجهات الترخيص والموزعون والتجار. 

 
المتصلة   المركبات  خدمات  من  كجزء  الُمقّدم  المحتوى  أو  الخدمات  جميع  أو  بعض  توفير  يتم   NissanConnect/InfinitiConnectقد 

Services  ات فرض المزيد من الشروط واألحكام على توفير هذا  مديجوز لمزّودي الخ  للجهات الخارجية.  ينبعالتات  من خالل مزّودي الخدما
ام  ، فإنك توافق أيًضا على االلتز NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمحتوى والخدمات. وباستخدام خدمات المركبات المتصلة  

ق أو المحتوى الذي تحدده عند استخدام خدمات  بيتطيتعلق بتوفر أي    أي إقرارات فيما  إنفينيتي/اننيسفية. ال تقدم  بهذه الشروط واألحكام اإلضا
 ، وال تتحمل مسؤولية توفر التطبيق أو المحتوى الُمقّدم لك. NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة 

قراء هذُيرجى  صفحات  قبل  ة  كاملة  االتفاقية  خدماته  الملما  استخدام  كركبات  )"نيسان  كون/ونيكتتصلة  "(  يكتإنفينيتي 
NISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICES   مستندات قراءة  ينبغي  الحاجة.  عند  إليها  للرجوع  منها  بُنسخة  واالحتفاظ 

تفاظ حاالرسلة إليك، و اإلضافية الُمقدمة أو المُ   NISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICESخدمات المركبات المتصلة  
على    NISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICESالمركبات المتصلة  مات  لخد  تنص أي مستنداتة منها أيضًا.  بنسخ

هذه   وأنها ستكون جزًءا من  NISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICESأنها جزء من اتفاقية خدمات المركبات المتصلة  
 كورة بها. مذالا من الخدمات ة قبولك أيً االتفاقية في حال

 ة )"نيسان كونيكت"( المتصلركبات في خدمات الم. االشتراك 1

االتفاقية.  1.1 قبول  المتصلة  .  المركبات  خدمات  استخدام  و/أو  االتفاقية  هذه  في   NissanConnect/InfinitiConnectبالمشاركة 
Servicesيةاقالمنصوص عليها في هذه االتفممارسات واإلجراءات ، فإنك توافق على ال  . 

الم1.2 خدمات  تفعيل  المتصلة  .  االتفاقية.  Nissan/InfinitiConnect Servicesركبات  خدمات    وقبول  على  الحصول  يمكنك  ال 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  وأح االتفاقية  هذه  قبول  بعد  إال  استخدامها  )"نيسان أو  تطبيق  خالل  من  كامها 

كونيكت /كونيكت )ُيشار   هاتفلل NissanConnect/InfinitiConnect "(  إنفينيتي  "  الذكي  بـ  المتصلة إليه  المركبات  خدمات   تطبيق 
NissanConnect/InfinitiConnect Services أوافق"، أثناء عمليه االشتراك في الخدمة. "( من خالل الضغط على" 

ك على جمع  وافقت خاصة فيما يتعلق بمهذه االتفاقية وشروطها )م  كافإنك تقر بأنك قد قرأت وقبلت ووافقت على التقّيد بأحاالتفاقية،  وبقبول هذه  
 ومعالجة بياناتك الشخصية من ِقبلنا وفًقا ألحكام هذه االتفاقية(.

مقتصر على سيارتك، وأنه    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالشتراك في خدمات المركبات المتصلة  تعرف وتوافق على أن ا
 أي سيارة أخرى.   إلى  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلةركبات لما ال يجوز نقل خدمات

ن يمكنك االستفادة من  فل،  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesفي خدمات المركبات المتصلة    االشتراكبعدم  إذا اتخذت قراًرا  
 هذه الخدمات.  



 

 

 NissanConnect/InfinitiConnectلمركبات المتصلة  غبون في استخدام خدمات اير ن  تتحمل مسؤولية إبالغ سائقي السيارة والركاب الذي
Services  ،بما في ذلك الفقرات المتعلقة بخصوصية البيانات.بأحكام وشروط االتفاقية 

ال.  NissanConnect/InfinitiConnect Services  تصلةلى خدمات المركبات الم. إمكانية الوصول إ1.3 ات  كبمر قد تتوفر خدمات 
من خالل وحدة رئيسية و/أو نظام المالحة أو عن ُبعد باستخدام جهاز   بالسيارة  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة  

باإلنترنت مزود  آخر  جهاز  أو  ذكي  هاتف  أو  المتصلة    كمبيوتر  المركبات  خدمات  إلى  للوصول  خصيًصا  ُمصمم  تطبيق  و/أو 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  ب إليه  الم"  ـ)ُيشار  خدمات   المتصلة ركبات  تطبيق 
NissanConnect/InfinitiConnect Services ة نيابة هذه التطبيقات، وربما توفرها إحدى الجهات الخارجي  إنفينيتي/"(. قد توفر نيسان

 .إضافية على تنزيلها أو استخدامها، وقد تنطبق شروط وأحكام إنفينيتي /عن نيسان

قت ومن وقت آلخر وفًقا لتقديرنا المطلق. وسيتم إخطارك عند إجراء أي تعديالت  قية في أي و هذه االتفا  ا تعديليحق لن  االتفاقية.. تعديل  1,4
)أو إخطارك بالبريد اإللكتروني، إن لزم األمر(     NissanConnect/InfinitiConnect Servicesعبر تطبيق خدمات المركبات المتصلة  

هذ اعاله  وستصبح  سارية  تاريتباًرا  تعديالت  يُ من  نشرها.  استخداخ  المتصلة  عتبر  المركبات  لخدمات  المستمر  مك 
NissanConnect/InfinitiConnect Services     االطالع على أحكام االتفاقية السارية في أي موافقة على تلك األحكام الُمعّدلة. ويمكنك 
المتصلة   المركبات  الدورية ألحكام بالمراج  . وننصحكNissanConnect/InfinitiConnect Servicesوقت عن طريق تطبيق خدمات  عة 

 االتفاقية السارية بعناية.

ه االتفاقية أو تأثير سلبي ملموس على خدماتك أو إذا كان ألي من هذه التعديالت تأثير جوهري على حقوقك التي حصلت عليها بموجب هذ
تالم ذلك اإلخطار، يحق لك إنهاء االتفاقية بعد اسبريد اإللكتروني. و بذلك التعديل عن طريق ال  كر طخراك، فسنأسفر عنها زيادة في رسوم االشت 

خطار، فسُيعتبر ذلك بمثابة موافقة منك وتصبح التعديالت  يوًما من تاريخ اإل  30أو الموافقة على التعديالت. فإن لم تقم بإنهاء االتفاقية خالل  
، يمكنك طلب  NissanConnect/InfinitiConnectمتصلة  خدمات المركبات ال  مة بيننا. ومن خالل تطبيق ر بملالمذكورة جزًءا من االتفاقية ا

 الحالية. ُنسخة محدثة من هذه االتفاقية والحصول عليها، بما في ذلك األحكام والشروط  

تغييرها.1.5 أو  المشترك  حساب  بيانات  تحديث  ا  .  المركبات  خدمات  تطبيق   NissanConnect/InfinitiConnectلمتصلة  باستخدام 
Services  ناتك التي قدمتها إلينا أو تعديلها أو تصحيحها أو تحديثها في أي وقت.راجعة بيا، يمكنك م 

   : المدة واإلنهاءSERVICES NFINITICONNECTI/NISSANCONNECT. خدمات المركبات المتصلة 2

ت المتصلة  المركباخدمات  المجاني في يبدأ اشتراكك .NissanConnect/InfinitiConnectServices. خدمات المركبات المتصلة 2.1
NissanConnect/InfinitiConnect    )الشراء،    )إن ُوجد ا  ومن تاريخ  البدء في  الخدميمكنك  بمجرد موافقتك على أحكام    اتستخدام هذه 

 . نشيط بنجاحوإكمال عملية الت NissanConnect/InfinitiConnect Servicesاالتفاقية من خالل تطبيق خدمات المركبات المتصلة 

اتتصل خ المتصلة  دمات  ال   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesلمركبات  نقل خدمات  يمكنك  المتصلة  بسيارتك، وال  مركبات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services   أو كنت ال تستخدمها خال لم تكن مالًكا لسيارتك  إذا  الخدمات ف  لإلى سيارة أخرى.  ترة 

 أي جزء من رسوم اشتراكك.لن نعّوضك عن دة، ف فترة التجديد المحداألولية أو 

المركبات خدمات  مجاًنا  باقاتعدة    ضمن   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة  تتوفر  تتوفر  الباقات  وبعض  لمدة . 



 

 

 يكون مدفوًعا.   وبعضها اآلخر،  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلةفي  التسجيلمحددة من وقت 

 NissanConnect/InfinitiConnect متصلة تروني أو عبر تطبيق خدمات المركبات الالخدمة، سيتم إخطارك عبر البريد اإللكبناء على مدة  
Services    االشتراك    30أو    15قبل فترة  نهاية  من  فرصة  وسُتتاحاألولية،  يومًا  ا جدت  لك  عن طر يد  تطبيشتراكك  خدماتيق  المركبات    ق 

نئٍذ. وفي وقت تجديد االشتراك أو االشتراك في لشروط النافذة حيوفًقا لألحكام وا    NissanConnect/InfinitiConnect Services  لمتصلةا
ية، فسيتم تطبيق  اقة انتهت فترتها المجان ب  يدباقات جديدة، قد ُيطلب منك إرسال نموذج الدفع. أما إذا كان طلب االشتراك يتعلق بباقة أو تجد

االرس حوم  المطبق  بالسعر  االشتراك"(شتراك  )"رسوم  اتخذت  .  ينئٍذ  بشراوإذا  المتصلة  قراًرا  المركبات  خدمات  باقات  ء 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  الصلة أو تجديدها، فسيتم الخصم من حسابك تلقائًيا.  ذات 

صحة   أكدت  اشتراككديتجإذا  االسد  فستواصل  الخدم،  من  طتفادة  انتهاوال  ات  تاريخ  قبل  اشتراكك  بتجديد  تقم  لم  إذا  أما  التجديد.  ء  فترة 
 الصالحية، فلن يحق لك االستفادة من الخدمات في نهاية الفترة. 

من    سوبةة األولية المحء فترة الصالحيحتى انتهاو   يةالمجان من بداإذا كنت المالك الثاني أو التالي للسيارة، فستبقى الباقات المعروضة متوفرة ب
 تاريخ بدء االشتراك. 

في أي    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesركبات المتصلة  ك في باقة خدمات الميمكنك إنهاء اشتراك  . حقك في اإلنهاء.2.2
 ل بنا. أو من خالل االتصا NissanConnect/InfinitiConnect Servicesوقت من خالل تطبيق خدمات المركبات المتصلة 

  لخدمات وتعليقها.في إنهاء ا. حقنا 2.3

الحالة،    في أي وقت بدون أي سبب. وفي هذه  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesة  يحق لنا إنهاء خدمات المركبات المتصل
قبل   إخطاًرا  تنته  30سنرسل  حيث  للخدمات،  الفعلي  اإلنهاء  تاريخ  من  المتصلة  خدي  يوًما  المركبات  مات 

NissanConnect/InfinitiConnect Services   التو لنا  أنه يجوز  يعني  التاريخ. وهذا  المتصلة  بعد ذلك  المركبات  تقديم خدمات  قف عن 
NissanConnect/InfinitiConnect Services   إنهاء قررنا  وإذا  بحسابك.  متعلقة  غير  ذلك ألسباب  كان  وإن  أي وقت وألي سبب،   في 

المتصلةدمخ المركبات  بيننا وبين مزود خدمة   NissanConnect/InfinitiConnect Services  ات  اتفاقية  آخر نعتمد   في حالة إنهاء أي 
  30، فسنبذل قصارى جهدنا إلرسال إخطار قبل  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesتصلةالمعليه في توفير خدمات المركبات  

 فعلي المذكور أعاله.الء يوًما من تاريخ اإلنها 

ليجو  إيقاف  ز  أيًضا  المركبات  نا  أو    إلجراء   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesةالمتصلخدمات  للشبكة  تحسين  أو  صيانة 
 NissanConnect/InfinitiConnectللنظام، أو في حالة وجود ضغط على الشبكة، أو إذا ارتبنا في استخدام خدمات المركبات المتصلة  

Services نهائها.ألي غرض يخولنا بإ 

الفتك ألي جزء  على الفور في حالة مخ  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة    يًضا إنهاءيجوز لنا أ
أو تدخلك في    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  االتفاقية، أو تدخلك في جهودنا لتوفير  من هذه  

ئقة أو مخالفة  ألغراض غير ال  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesت المركبات المتصلة  ماخدحالة استخدامك ل   أعمالنا أو في
المتصلة  إعادة تفعيل    ن. وليس لديك أي حق في للقانو  ، حتى لو قمت NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات 



 

 

 لك المسائل.  ت منبتصحيح أي 

بالح لنحتفظ  وفًقا  تقديم  المطلق،  تقديرنا  ق،  المتصلة  في وقف  المركبات  للعمالء   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات 
 ورفض تجديدها دون تحمل أي مسؤولية.   جددال

 
   . في حالة بيع سيارتك أو شراء سيارة مستعملة2.4

 اإلجراء الذي تتخذه 

بيع   حالة  إنار سيفي  أو  أو  تك  إيجارها  خردهاء  إلى  أتحويلها  تة  لو  ُمسجاًل  مستخدًما  تكون  عندما  المتصلة  فكيكها  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Servicesأو إزالة سيارتك بشكل   إنفينيتي/، ُيرجى إخطارنا من خالل االتصال بخدمة عمالء نيسان

ت على بيع سيارتك أو أنهيت عقد ب بأنك أقدما بشكل مناسإبالغن  وإذا تم  .NissanConnect/InfinitiConnectمباشر من خالل تطبيق  
 .ل السيارة في حسابهأو المستأجر بتسجيمن حسابك والسماح للمالك الجديد ظ بالحق في إلغاء تسجيل السيارة اإليجار، فإننا نحتف

في جمع البيانات قناعة منا   نستمرد  قو قمت ببيع السيارة  نتمكن من معرفة أنك قد    لن ف   في حالة بيع السيارة أو نقل ملكيتها دون إخطارنا بذلك، 
أو المالك الالحق في حال عجزك عن إخطارنا   ق بالخصوصية قد تتكبدها أنتولن نتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار تتعلبأن هذه بياناتك.  

السيارة.ب بيع  أو  إيجار  ب  إنهاء  إخطاًرا  لنا  أرسلت  السيارةهاإنوسواء  بيع  أو  إيجار  توافق    ء  فإنك  لك أم ال،  أنه ال يجوز  إلى    على  الوصول 
أو استخدامها، أو محاولة الوصول إليها، أو محاولة الوصول    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  

 .هاار نات تخص سيارتك بعد بيعها أو نقل ملكيتها أو انتهاء إيجإلى أية بيا

ف  أنه  على  وتوافق  إخطتعرف  عن  عجزك  حالة  في  ارني  الالحق  السيارة  مالك  واشتراك  المتصلة ا،  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services   ويتم الشخصي  ملفك  محل  يحل  الجديد  للمالك  الشخصي  الملف  فإن  بالسيارة،  المتعلقة 

 قائي. ل تلبشك NissanConnect/InfinitiConnect Services لةخدمات المركبات المتصإنهاء اشتراكك في 

نقل   يمكنك  المتصلة  ال  المركبات  س  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات  أإلى  وتبقى  خر يارة  المركبات  ى.  خدمات 
)أو أقدمت على بيع السيارة    ذاوإ مرتبطة وملحقة بالسيارة )على غرار الضمان(.    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة  

الك الجديد ملكية السيارة من أثبت المة عقد اإليجار( دون إلغاء اشتراكك، فسيتم نقل هذا االشتراك تلقائًيا إلى المالك الجديد إذا  اينهإعادتها عند  
  .NissanConnect/InfinitiConnectخالل االتصال بخدمة عمالء نيسان أو تسجيل السيارة على تطبيق 

 خدماتجرة من قبل، فيتعّين عليك التسجيل بصفتك المالك الجديد للسيارة وتفعيل االشتراك في  مستأر سيارة مملوكة أو  في حالة شراء أو استئجا
المتصلة  كباالمر  المتصلة    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesت  المركبات  خدمات  عروض  من  من  لالستفادة  المقدمة 

 . يإنفينيت/نيسان

 

 



 

 

  ئبع والفواتير والضرا. سياسة الرسوم والدف 3

والفترة المجانية ومتطلبات االشتراك موضحة في القسم    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  تفاصيل  
2.1  . 

المتعلقة ب الدفع والفواتير والضرائب  المتصلة  تتوفر سياسة  المركبات  على تطبيق   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات 
   .يتيفينإن/نيسان

فت من  االستفادة  بإمكانك  فسيبقى  للسيارة،  األول  المالك  تكن  لم  المتصلة  رة  إذا  المركبات   NissanConnect/InfinitiConnectخدمات 
Services  .المجانية إذا لم تنتِه هذه الفترة في وقت اشتراكك 

  ا تهاي. البيانات الشخصية وحم4

عام.  4.1 نيسا.  الوتساند    إنفينيتي/نتحترم  موظف  حقوقك  أي  تعامل  طريقة  القانون  ويحدد  به.  المعمول  القانون  يكفلها  المعلومات تي  مع 
 الخاصة التي يحصل عليها منك. 

الشخصية.4.2 البيانات  استخدام  و   .  للسيارة  باستخدامك  المتعلقة  البيانات  بعض  ونستخدم  المركسنجمع    المتصلة ت  با خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  استخدام االشتراك و/أو  الشخصية. ومن خالل  البيانات  ذلك  في  بما  كبات المر   خدمات، 

لألغراض  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة   الشخصية  المعلومات  تلك  واستخدام  بجمع  قيامنا  على  توافق  فإنك   ،
 صوصية الركاب اآلخرين للسيارة.وكذلك خ خصوصيتك ننا سنحترمتفاقية. ومن جانبنا، فإاالي  المنصوص عليها ف

ن4.3 التي  الشخصية  المعلومات  فئات  و جمعها.  .  السيارة  على مواصفات  نجمعها  التي  الشخصية  المعلومات  أنواع  المركبات  تعتمد  خدمات 
تزودنا بها بخصوص   جمع المعلومات التيا واستخدامك لها. ونفيه  كتتر التي اش  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة  

، باإلضافة إلى بيانات االشتراك ومعلومات العقد  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  االشتراك في  
. ويحق لنا  ةاسي أو مالك السيار الخاصة بالسائق األسصال  تاال وبيانات  ورقم هيكل السيارة واالسم والعنوان ومعّرفات المستخدم وكلمات المرور  

ال المعلومات  على  فقط  تقتصر  ال  بيانات  جمع  االقتضاء(  )حسب  وأجهزتها كذلك  الصيانة  ومعلومات  السيارة  وأعطال  بالسيارة  المتعلقة  فنية 
لسيارة االتشخيصية ألنظمة    ل التشغيل والبياناتوسج  جةدر تصال المئح االومعلومات النظام، باإلضافة إلى معّرف نظام المالحة ومعّرفات شرا

الب حالة  إدراج  فسيتم  بالكهرباء،  تعمل  السيارة  كانت  وإذا  ولتوفير  وأجزائها،  الشحن.  وسجل  المتصلة  طارية  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  ة  خدمات المركبات المتصل ل  مكداقة باستخواألغراض اإلحصائية، قد نجمع البيانات المتعل
NissanConnect/InfinitiConnect Services  ،المحدد باإلضافة إلى    الموقع  وبيانات، بما في ذلك سلوك نظام المالحة وبيانات المعلمات

الفواتير ال  توقف الرحلة وموقع البدء، ومواقع الشحن. كما يمكننا جمع )حسب االقتضاء( بيانات  خدمات المركبات ب  صةخاوالدفع والمطالبات 
 .     NissanConnect/InfinitiConnect Servicesة المتصل

 

 



 

 

 صية. . أغراض معالجة البيانات الشخ4.4

في   االشتراك  عند  معنا  أبرمته  الذي  العقد  المركبات  بموجب   ، NissanConnect/InfinitiConnect Services  المتصلةخدمات 
 : يةاللألغراض التسنستخدم البيانات الشخصية 

 لك؛ NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة المركبات  خدمات توفير ▪
 وحساب اشتراكك؛  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesمات المركبات المتصلة دخإدارة اشتراكك في  ▪
 تمكينك من استخدام خدمات اإلخطارات والرسائل؛   ▪
 ؛تزويدك بعناصر للتحكم عن ُبعد في السيارة ▪
 ؛ خصائص األمان والسالمة المتكاملةو  الصيانةيارة، مثل تنبيهات إرسال إخطارات متعلقة بالس ▪
ب ▪ يتعلق  فيما  ومطالبات  مشكالت  وجود  حالة  في  العمالء  مساعدة  خدمة  المتصلة  توفير  المركبات  خدمات 

NissanConnect/InfinitiConnect Services؛ 

يًضا بياناتك الشخصية لألغراض  إننا نعالج أنقدمها لك، فالتي    منتجاتتحسين الخدمات والل  عةمن أجل مصلحتنا المشرو باإلضافة إلى ذلك،  
 التالية: 

ب ▪ المتعلقة  والعروض  والشروط  وخدماتنا  بمنتجاتنا  المتعلقة  المعلومات  المتصلة  توفير  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services؛ 

 ي شكوى تقدمها؛ أ فيعلى  أسئلتك  والنظر  اإلجابة ▪
 لسوقي وألغراض البحث والتطوير األخرى؛ ة، والبحث ااض اإلحصائيواألغر  التقييم ▪
من   من جانبك أو  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  الكتشاف أو منع إساءة استخدام   ▪

 جانب أي راكب آخر للسيارة أو أي أطراف خارجية؛
 . NissanConnect/InfinitiConnect Servicesت المتصلة خدمات المركبال التحتية يةبنلضمان أمن ال ▪

استخدام   عند  جمعها  جرى  التي  الشخصية  البيانات  سنعالج  المسبقة،  الصريحة  موافقتك  على  المتصلة المر   خدماتبناًء  كبات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  :لألغراض التالية 

اإللكترونية بهدف التسويق   إرسال أي نوع آخر من المراسالتأو    معك  إجراء اتصاالت  ل إلكترونية أوة أو رسائديريإرسال رسائل ب ▪
 والترويج لمنتجاتنا؛

 الخدمات أو الوظائف المضافة؛ إرسال المعلومات المتعلقة بالخصومات الخاصة أو  ▪
 ؛إنفينيتي /تعزيز وتخصيص التواصل بينك وبيننا وبين وكالء نيسان ▪
المتصصيص  خت ▪ المركبات  من   للمشتركين  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesلة  خدمات  مجموعات  أو  الفرديين 

 المشتركين؛ 
 التخطيط لرحلة بناًء على طلبك؛  ▪
ي لتالتي تستند إلى موقع السيارة وا NissanConnect/InfinitiConnect Servicesكبات المتصلة المر  خدماتبالقدر الالزم لتقديم  ▪

 لم ُتحدد أعاله 



 

 

لنا م  يجوز  البيأيًضا  الشخصعالجة  وخاصة  انات  السيارة  استخدام  عند  جمعها  جرى  التي  المتصلة  ية  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services نا القانونية لألغراض التالية: بالتزامات، للوفاء 

▪ eCall  ت مثل الموقع( علوماريق، مع معالجة الموجود حادث خطير على الط لةحافي  الطارئ التصال التلقائي )ا مفعاًل إن كان 
 NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة االمتثال لقوانين محددة في بلدان تستخدم  ▪

أو  تماعي أو محتوى الوسائط  جاالعند الوصول إلى خدمات مزودي الخدمات للجهات الخارجية )على سبيل المثال لحسابات وسائل التواصل  
أو أي من وظائفها   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  لخارجية( عن طريق  جهة ا معلومات خدمة ال

يجوز إلحدى الجهات  ،  لكلقى هذه البيانات ونعالجها ونستخدمها وننقلها فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمات. وباإلضافة إلى ذ تطبيقاتها، فقد نتأو  
للخدمة الخار  المقدمة  إليها من خالل  والت  جية  الوصول  المركباتي يتم  أن تستخدم شروًطا    NissanConnect Servicesالمتصلة    خدمات 

المقدمة  ت  مافي أي من هذه الشروط واألحكام الخاصة بالخد  إنفينيتي/دام بياناتك الشخصية. ال تتحكم شركة نيسانإضافية تنظم استخ  وأحكاًما
ؤولية أو التزام في هذا الصدد، ولن نتحمل أي مسؤولية عن أي استخدام لمعلوماتك الشخصية كما مس  أي  وتخلي نفسها من  من جهات مستقلة،
 تخدامك للخدمات التي تقدمها أي من الجهات الخارجية.  الجتها كنتيجة السجرى جمعها ومع

  مات المشترك مع اآلخرين.لو معال يجوز لنا بيع أو تأجير أو المتاجرة في 

عن  4.5 اإلفصاح  الشخصي.  ب  ة.المعلومات  لتزويدك  الشركات  من  العديد  مع  المتصلة  نعمل  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Servicesيجًة لذلك، فإننا نشارك معلوماتك الشخصية بوجه خاص مع مزودي شبكات الهاتف  . ونت

ومزودي خدمات الدفع ومزودي المحتوى   إدارة االشتراك  دماتومزودي خ  ت االتصالوصول إلى اإلنترنت وخدما الت  المحمول، ومقدمي خدما
الرد  التأجير ونقاط  الترخيص وشركاء  العامة والمستجيبين في حاالت الطوارئ )الشرطة وهيئة اإلسعاف   والموردين وجهات  الخاصة بالسالمة 

المساعدة عوغير ذلك( العمل، ويقتصوو   جارلطريق والموزعين والتا   لى، ومقدمي خدمة  المركبات  ديم  ض تقر كل ذلك على غر رش  خدمات 
المشتر   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة   يطلبها  اآلخرون التي  الركاب  أو  المشترك.   ك  سيارة   في 

 

رارات ملزمة أو ق  ًما بأي قانون سارٍ المعلومات الشخصية التزان  ع  ومتى ما لزم األمر، ووفًقا للقانون الواجب التطبيق، فإننا قد نضطر للكشف
 نافذة صادرة من السلطات الحكومية أو المحاكم ولغرض تنفيذ وتطبيق أحكام هذه االتفاقية. أو

التابعة لنا أيًضا مشاركة معلوماتك الشخصية مع جميع الشركات  الت  انيسان/إنفينيتي  يجوز  أو االستحواذ أو    يمنظفي حالة االندماج أو إعادة 
التنازل أو االنفصال  يعالمشار  البيع أو التصرف في جميع أعمالنا أو أي جزء منها، بما في ذلك ما يتعلق بأي    أو  المشتركة أو  التحويل أو 

ه  إجراء من إجراءات اإلفالس أو إجراءات مماثلة، يجوز لنا نقل أي وجميع المعلومات الشخصية إلى الجهة الخارجية ذات الصلة. عند تلقي هذ 
 ل على موافقتك الصريحة والصحيحة على أي معالجة أخرى قد يقررون إجراءها.سيتحمل كل كيان مستفيد مسؤولية الحصو البيانات، 

أو التسهيالت فيما يتعلق بيجوز لنا أن نشا خدمات المركبات رك معلوماتك الشخصية مع شركاء الخدمة الذين يقدمون الخدمات أو الميزات 
من    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة   غيرهم  مع  تعاقدية  عالقة  في  هؤالء  الخدمة  شركاء  يكون  وقد  غيرها.  أو 

التأمين على أساس االستخدام   مزودي الخدمات اآلخرين لتقديم خدمات محددة )على سبيل المثال الخدمات التي ُتستخدم حسب الطلب مثل 
الكهربائية   السيارة  وشحن  الطلب  حسب  بالوقود  ذلك(  والتزويد  وغير  )ركاب(  الذكية  راكب   / )مستخدمو(  مستخدم  يطلبها  أو  بنفسك  تطلبها 

اتك الشخصية، الالزمة لتوفير أي من الخدمات التي قد تطلبها لمقدمي الخدمات من الجهات السيارة. قد يتم توفير البيانات، بما في ذلك معلوم



 

 

الخدمات المحددة، فإنك توافق على االمتثال ألي شروط وأحكام  ل الوصول إلى هذه الخارجية ولن تحكم هذه االتفاقية هؤالء المزودين. ومن خال
ي مشاركتها مع شركائنا في الخدمة ستكون مجهولة المصدر قدر اإلمكان من الناحية التقنية، إضافية تفرضها هذه األحكام. والبيانات التي يجر 

قدر   البيانات  هوية  إخفاء  الخدمة  في  الناحيوسُيطلب من شركائنا  الخدمات اإلمكان من  لتقديم  الخدمات  مزودي  مع  قبل مشاركتها  التقنية  ة 
 المطلوبة.

 ية المتحدة. نقل البيانات خارج اإلمارات العرب4.6

ية  بمهمة معالجة معلوماتك الشخص  املهومزودي الخدمات التابعين    إنفينيتي/نيسانلوتبًعا لألغراض المذكورة أعاله، ستضطلع الشركات التابعة  
داخل   ليس  المتحدة  ونقلها  العربية  الاإلمارات  المثال ال  الخصوص )على سبيل  أيًضا. وهذا يشمل على وجه  (  حصرفحسب، ولكن خارجها 

اليابان و/ التابعين لها في  اليابان ومقدمي الخدمات  البيانات الشخصية من خالل شركة نيسان موتور ليمتد في  أو دول أخرى خارج معالجة 
بية  لعر عربية المتحدة. وقد ال تمنح قوانين حماية البيانات في أي دولة أخرى نفس مستوى حماية البيانات كما هو الحال في اإلمارات ااإلمارات ال

معاييرالمنصوص عليها في  المتحدة. ومع ذلك، في حالة حدوث هذا النقل، سنتخذ اإلجراءات المناسبة لضمان معالجة البيانات الشخصية وفًقا لل
مزودو  ها  يعات المعمول بها والمتعلقة بحماية البيانات. وفي حال البيانات الشخصية التي جرى جمعها ومعالجتها من جانبنا، والتي يعالجالتشر 

اإلماراتالخدمات   و   خارج  لتعليماتنا  وفًقا  إال  الشخصية  المعلومات  تلك  معالجة  لهم  يحق  فلن  المتحدة،  أعاله،  العربية  الموضحة  لألغراض 
 للتدابير الصارمة الخاصة بأمن البيانات. وتخضع 

البيانات التقنية والمادية واإلدارية ومواصلة تنفيذها  ألمنسنحمي أنفسنا ونطلب من مزودي الخدمات لدينا تطبيق إجراءات مناسبة  . األمن. 4.7
به والتغيير. وعلى سبيل المثال، وبناًء   االستخدام والوصول غير المصرح  من أجل حماية أي بيانات شخصية تحت سيطرتنا من الضياع وسوء

المستخدم ومنها كلما التشفير وأنظمة مصادقة  فإننا نستخدم تقنيات  التطبيقات،  العلى  الشخصية. ويتم تخزين جميع ت  التعريف  مرور وأرقام 
الناحية التجارية، حيث ي  إنفينيتي /ن المفّوضين أو ممثلي نيسانقتصر الوصول إليها على الموظفيالمعلومات وفًقا إلجراءات آمنة معقولة من 

 ة خصوصية معلومات المشترك. موذجية لحماي. ونستخدم معايير الصناعة الناملديهومزودي الخدمات  املهوالشركات التابعة 

التي تخص حسابك إرسال بعض معلومات المشترك أو المعلومات األخرى  وإذا لم تقم بإخطارنا ببيع أو نقل ملكية سيارتك، فإننا قد نستمر في  
أية عن  مسؤولية  أي  نتحمل  لن  الحالة،  هذه  وفي  لدينا.  المحفوظ  الملف  في  حالًيا  المسجل  العنوان  تت  إلى  قد  يتعلق أضرار  فيما  كبدها 

 بالخصوصية. 

  . فترة االحتفاظ بالمعلومات. 4.8

 ات.الفترة العامة لالحتفاظ بالمعلوم

 .NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة ستخدم سوف نحتفظ بكل البيانات الشخصية طالما أنك ت

 استخدام البيانات. 

التخز  لفترة  المذكورة  كاستثناء  عن  ين  تزيد  لمدة  االستخدام  بيانات  تخزين  يتم  لن  ل  3أعاله،  لك  استخدام  آخر  بعد  المركبات  سنوات  خدمات 
 . NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة 



 

 

 بيانات الموقع. 

إطار   )في  الموقع  بيانات  وبعض  السيارة  قيادة  واتجاه  السيارة  سرعة  مثل  معلومات  السُتحذف  ُبعدطلب  عن  مثل  تحكم   ،Geofence    أو
MyCarFinder  )ذو   أيام بعد أن يتلقاها مركز البيانات  7ولكن في موعد ال يتجاوز    وذلك بعد انتهاء الغرض الذي جرى معالجتها من أجله

 . إنفينيتي/الصلة الذي تستخدمه نيسان

أشهر اعتماًدا على اإلطار القانوني   3تصل إلى    ن ُبعد( لمدة سيتم تخزين بعض بيانات الموقع )التي يجري معالجتها خارج خدمات التحكم ع
خدمات إطار مطالبات تتعلق ب، أو في  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesكبات المتصلة  خدمات المر للبلد الذي ُتستخدم فيه  

 .NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة 

 حذف البيانات.

 ها وفًقا للقانون المعمول به. فاظ بالبيانات المذكورة أعاله، سُتحذف المعلومات الشخصية أو ال يتم الكشف عن هويتفترات االحت بعد انتهاء

أدناه أي حال، وكما هو موضح  الالزمة على  البيانات  باستثناء  سيارتك  على  الُمخّزنة  االستخدام  بيانات  وقت حذف جميع  أي  في  يمكنك   ،
)مثل مكالمات الطوارئ إن كانت هذه  الالزمة لتوفير الخدمات التي ربما ال تزال تستخدمها، أو التي تكون إلزامية لسيارتك، أو للتشغيل المناسب 

 علة(.الخدمة من الخدمات المتوفرة والمف
 

لشخصية  ي البيانات ايمكنك الوصول إلى بعض البيانات وتعديلها وحذف و/أو منع الوصول إل.  . حق الوصول إلى البيانات وتصحيحها4.9
االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية أو طلب تقييدها. باإلضافة إلى ذلك، يحق وفًقا للتشريعات المحلية لحماية البيانات. ويجوز لك أيًضا  

 لك طلب تلقي بياناتك الشخصية بتنسيق منّظم وموّحد.
 

 NissanConnect/InfinitiConnect Servicesلة  لمركبات المتصخدمات ا  تطبيقعلى  ولممارسة هذه الحقوق، يمكنك تعديل حسابك  
 أو االتصال بمركز اتصال نيسان المحلي.  

 eme.a-.dpo@nissanNMEF: التاليتروني على عنوان البريد اإللك مع مسؤول حماية البيانات وبداًل من ذلك، يمكنك التواصل

 لك أيًضا تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات المختصة.   قيحوفي أي من األحوال، 
   وقيود النظام . المعلومات الخاصة المتعلقة بالخدمات5

هة المالكة  في جميع األوقات أن يكونوا بمثابة الج  املهومقدمي الخدمات التابعين    إنفينيتي/على شركة نيسانيجب  . ملكية التكنولوجيا.  5.1
، أو جزء منها، إنفينيتي/ية والمصلحة في و)أواًل( جميع األجهزة والبرامج والتكنولوجيا ذات الصلة، التي تستخدمها نيسانلجميع الحقوق والملك
من   جزًءا  المتصلة    خدماتباعتبارها  جميع    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات  )ثانًيا(  معها،  بالتعاون  حقوق  أو 

حقوق الملكية األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، جميع حقوق براءات االختراع وحقوق الطبع والنشر   الملكية الفكرية وغيرها من
الهندسة    خ أو تفكيك أو فك تجميع أو إجراء أعمالرية الواردة فيها. يحظر، وتوافق على أنه ال يجوز لك نسوالعالمات التجارية واألسرار التجا

أ  أي  إنشاء  أو  أو  العكسية  لتلقي    أيب  التالعبعمال مشتقة  ُتستخدم  أجهزة  أي  في  مدمج  أو  أو محتوى مخّزن  بيانات  أو  خدمات  تكنولوجيا 

mailto:dpo@nissan-europe.com


 

 

 إجراء تعديلا مجتمعة بـ "تكنولوجيا األجهزة"(، أو  أو تشغيلها )ُيشار إليه  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة  
بث بها بأي طريقة أخرى. كما توافق أيًضا على عدم تحميل أي مادة أو نشرها أو إرسالها أو توفيرها والتي أي من هذه األجهزة أو الع   على

خدمات المركبات المتصلة  ة لوقف وظائف  ى من شفرات الحاسوب أو ملفات أو برامج ُمصممتحتوي على فيروسات برمجية أو أي شفرة أخر 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  تعطيلها أو تقييدها. تم ترخيص أي وجميع البرامج المضمنة في سيارتك لالستخدام فقط    أو

المتصلة    باالقتران مع المركبات  البيانات والمحتويات .  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات  إلى ذلك، فكل  وباإلضافة 
، أو جزء منها، محمية بموجب حقوق الطبع NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات المركبات المتصلة  المتعلقة ب  األخرى 

جميع حقوق الملكية على الدوام. ال   املهالخدمة التابعون    ومقدمو  إنفينيتي/النشر وغيرها من قوانين الملكية الفكرية األخرى وتتحمل شركة نيسان
ا لك  التجايجوز  غير  الشخصي  الستخدامك  إال  األجهزة  تكنولوجيا  بستخدام  يتعلق  فيما  المتصلة ري  المركبات  خدمات 

NissanConnect/InfinitiConnect Services.  

التجارية.  .  5.2 كونيكتالعالمات  )"نيسان  كونيك /ُتعد  نيسان   NissanConnect/InfinitiConnect"(تإنفينيتي  ين عالمت   إنفينيتي/وشعار 
رى  وعالمات الخدمة والرسومات والشعارات وأسماء المجاالت التي تظهر كجزء  تجاريتين لشركة نيسان موتور ليمتد والعالمات التجارية األخ

خارجي لجهات  تجارية  عالمات  تكون  قد  عليه  تظهر  أو  صلة  ذات  ويب  مواقع  إلى  من  وصولك  يمنحك  ال  المتصلة  ة.  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  التطبيق أو المواق ع اإللكترونية أو هذه االتفاقية أي حق أو ملكية أو  واستخدامها أو هذا 

و شعارات أو أسماء نطاقات خاصة بجهة  مصلحة أو ترخيص إلعادة إنتاج أو استخدام العالمات التجارية أو أي عالمات تجارية أو رسومات أ
أي   وجود  إن  لنوايا  خارجية.  استخدامك  عن  الناتجة  التجارية  العالمات  في  المركبحسنة  المتصلة  خدمات  ات 

NissanConnect/InfinitiConnect Services .ستصب في مصلحتنا 

العالمي.  5.3 المواقع  المتصلة  تعمل  . نظام تحديد  المركبات  باستخدام شبكات   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات 
ا )"لالسلكاالتصال  العالمي  المواقع  تحديد  لنظام  الصناعية  األقمار  وشبكة  المتصلة (  "GPSي  المركبات  خدمات  جميع  تتوفر  ال 

NISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICES     جميع في  أو  المغلقة،  أو  النائية  المناطق  وبخاصة  مكان،  كل  في 
ال الحصر    ى الخدمة التي يمكننا تقديمها لك، بما في ذلك على سبيل المثالالسيارات، في جميع األوقات. قد تؤثر المنطقة التي تقود فيها عل

ال يعمل. قد تؤدي بعض أوجه القصور  "(  GPSالعالمي )"  تحديد المواقع خدمة التوجيه. باإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر الخدمات إذا كان نظام  
 إعاقة قدرتنا على تحديد الموقع الدقيق لسيارتك.إلى "( GPSالعالمي )" تحديد المواقعبرمجة نظام  في

 دون  ولكن ،("PIN") الشخصي   التعريف رقم استخدام  يلزم  إضافية،  أمنية كإجراءات.  "( عن ُبعدPINصي )". تأمين رقم التعريف الشخ5.4
خدمات المركبات المتصلة   في  جيلالتس عند هذا  الشخصي التعريف رقم إنشاء ويجري  .دُبع عن  الباب فتح/قفل  ميزات استخدام قبل  حصر،

NissanConnect/InfinitiConnect Services   الشخصي، التعريف  رقم  ضبط إعادة أردت وإذا  .مرة ألول ُبعد عن إجراء استخدام عند  أو 
 .NissanConnect/InfinitiConnect Servicesلمتصلة  خدمات المركبات ا تطبيق في اإلعدادات قائمة إلى االنتقال فيمكنك

  . مسؤولياتك6

االحتفاظ بحسابك.6.1 الحصول على    .  المخدمات  يتوقف  تفعيل   NissanConnect/InfinitiConnect Services  تصلةالمركبات  على 
مدة   باقة الخدمة بعد انتهاء فترة الخدمات األولية أوتلك الخدمات كما هو مذكور أعاله. وتتحمل مسؤولية االحتفاظ بنموذج دفع ال يزال سارًيا ل

ُيرج الحساب،  إدارة  بشأن  إضافية  معلومات  أية  على  وللحصول  الخدمة.  تطبيق  تجديد  إلى  الرجوع  المتصلة خدمات  ى    المركبات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services . 



 

 

)التي ُتقدم في التوكيل أثناء   لية كاملة عن حماية كلمة المرور ومعّرف المستخدمتتعهد بتحمل المسؤو  . كلمات المرور / معّرف المستخدم.6.2
خدمات  ة المرور ومعّرف المستخدم الدخول إلى  لعملية التفعيل(. ويمكن ألي شخص على علم بكلمالتسليم أو ُتتاح لك أو تعّينها بنفسك وفًقا  

المتصلة التزامNissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات  أي  خدمات  مزود  أي  على  أو  علينا  وليس  عن    ،  باالستفسار 
مع أي  أو  المستخدم  ومعّرف  المرور  كلمة  يستخدم  شخص  أي  لطلبصالحيات  حسابك  لتعريف  استخدامها  يمكن  أخرى  الخدمات   لومات 

 لسيارتك. 

في    NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات المتصلةخدمات  تتعهد بعدم استخدام    . االستخدام الصحيح للخدمات.6.3
د بعدم مع توفير الخدمات إلى عمالئنا اآلخرين. وتتعهطة احتيالية أو منافية للقانون أو مخلة باآلداب العامة أو بأي طريقة تتعارض  أية أنش

مرافقها أو تلك الخاصة بمزودي الخدمات. استغالل أو القيام بأي شيء آخر من شأنه أن يضر بعمليات الشركة وخدماتها وسمعتها وموظفيها و 
لى أية مصاريف تنشأ بشكل كامل أو جزئي من  قيامك بأي مما سبق، توافق على تحمل أي مبلغ قد يطالبنا به أي شخص، إضافًة إ  وفي حالة 

 أو من تصرفاتك. ذلك

إنشاء أية أعمال    أو  إذاعة  و تنفيذ أو تحويل أوال يحق لك إعادة بيع أو تصوير أو تخزين أو نسخ أو توزيع أو تعديل أو عرض أو نشر أ
وال يجوز لك    NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات المتصلة خدمات  شتقة من أي محتوى تحصلون عليه من خالل  م

 اض تجارية.ألي أغر  NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات المتصلةخدمات استخدام أي محتوى تحصل عليه من 

اآلخرين6.4 معلومات  واستخدام  حماية  خالل    ..  من  عليها  تحصل  التي  المعلومات  بعض  ملكية  إلينا  اخدمات  تؤول    لمتصلة المركبات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services    لألطراف األخرى الذين يقدمون تلك الخدمات من خاللنا. وقد تكون أو    لمقدمي الخدمةأو

 رية أو عالمات الخدمة أو براءات االختراع أو حقوق الحماية القانونية األخرى.ات مشمولة بحقوق الطبع والنشر أو العالمات التجاهذه المعلوم
من   عليها  تحصل  التي  المعلومات  تلك  من  أي  استخدام  بعدم  المتصلةخدمات  وتتعهد   NissanConnect/InfinitiConnect  المركبات 

Servicesإعادة بيع أي من تلك المعلومات أو استخدامها ألية أغراض صراحة. وال يجوز لك    أو ما يسمح به مقدم الخدمة  ، عدا ما نسمح به
أو تحويل أو إذاعة أو إنشاء أي أعمال مشتقة   تصوير أو تخزين أو نسخ أو توزيع أو تعديل أو عرض أو نشر أو تنفيذ  لكتجارية. وال يجوز  

 من تلك المعلومات. 

المستخد6.5 سيارتك..  ركاب  أو  اآلخرون  المس  مون  وحدك  لخدمات  تتحمل  استخدام  أي  عن  المتصلة ؤولية    المركبات 
NISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICES    في سيارتك، حتى لو كان هناك من يستخدمها غيرك، حتى لو زعمت فيما

ل خدمات  ا أو يطلبها أي شخص آخر يستخدم سيارتك، من خالبعد أنك لم تسمح بذلك. كما تتحمل وحدك المسؤولية عن الخدمات التي تطلبه
بالغ جميع المستخدمين والركاب عن  ريف وإ. وتتعهد بتعNISSANCONNECT/INFINITICONNECT SERVICES المركبات المتصلة

المتصلة خدمات   النظام والقيود وأحكام االتفاقي  NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات  ة. ولن يقع علينا أو  وخصائص 
الت أي  خدمة  مزود  أي  تستخدم  على  كنت  وإذا  سيارتك.  يستخدم  شخص  أي  صالحية  عن  باالستفسار    المتصلة ت  المركباخدمات  زام 

NissanConnect/InfinitiConnect Services    المسؤولية فستتحمل  قانونية،  أخرى غير  أعمال  أو ألية  أية أضرار  الرتكاب جريمة  عن 
 .جة لذلكنتكبدها نتي

   . اإلخطارات الخاصة7

البرامج 7.1 األجهزة.  .  وتحديثات  المتصلة  تتضمن    واألجهزة  المركبات  برنامًجا    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesخدمات 
محتوى قد يتعين علينا أو    )بما في ذلك برنامج السيارة والبرامج التي تستخدمها وحدة التحكم عن ُبعد أو الوحدة الرئيسية أو نظام المالحة( أو 



 

 

التغييرات البيانات الُمخّزنة على    لكوقت آلخر. ويمكننا القيام بذلك عن ُبعد من دون إخطارك بذلك. وقد تؤثر أو تحذف تنرغب في تغييره من  
فقدان البيانات.   في سيارتك. وال نتحمل أي مسؤولية عن  NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات المتصلةخدمات  نظام  

استخدام أو  ك  ، وال يحق لNissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات المتصلةخدمات  امج  وليس لك أي حق ملكية في برن
برنامج   المتصلةخدمات  تعديل  سيارتك    NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات  أنظمة  تتضمن  كما  نفسك.  تلقاء  من 

 قد نساعد مقدمي الخدمات للقيام بذلك عن ُبعد. يلزمنا تغييره من وقت آلخر. وتوافق على أننا برنامًجا قد

ليس لك أي حق في رقم )أرقام( الهاتف الجوال المخصص لوحدة التحكم عن ُبعد في سيارتك بخالف   خدمات شبكة الهاتف الجوال..  7.2
 .NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة الستخدام فيما يتعلق بخدمات ا

ما لم تكن    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة  ال يمكن أن تعمل خدمات    . التكنولوجيا واالتصاالت.7.3
تصل   مكان  في  خدمات    تغطيةإليه  سيارتك  تعمل  وال  تتبعونه.  الذي  المشغل  الهاتف  المتصلةشبكة   المركبات 

NissanConnect/InfinitiConnect Services    التي تتضمن معلومات عن موقع سيارتك في حال التشويش على إشارات القمر الصناعي
 NissanConnect/InfinitiConnect  المركبات المتصلةخدمات  المتوفر في هذا المكان والمالئم لجهاز    GPS  العالمي اقعلنظام تحديد المو 

Services  .كذلك 

االت7.4 تغيير  العالمي    /صاالت  .  المواقع  تحديد  نظام    .GPSنظام  المتصلة  خدمات  يستخدم  المركبات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  االتصاالت الالسلكية الرقمية ونظام تحديد المواقع العالمي    تقنيةGPS  ، وهما من األنظمة

مدار الوقت، ما قد يؤدي إلى تقادم بعض شبكات االتصاالت. ر على  الخارجة عن نطاق سيطرتنا. ومن المعروف أن تقنيات االتصال تتغي
خدمات   نظامفي  المستخَدم    GPSالعام أو تقنية نظام تحديد المواقع العالمي  ترنت  وفي حال حدوث تغيير في البنية التحتية لالتصاالت أو اإلن

المركبات خدمات    نظاممع  عدم توافق هذه التقنيات  إلى    بطريقة تؤدي  NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة  
 NissanConnect/InfinitiConnectبات المتصلة  المركخدمات  ولن تعمل    ،NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة  

Services    المركبات المتصلة  خدمات  حينئٍذ وقد نضطر إلنهاءNissanConnect/InfinitiConnect Services  .  حال حدوث ذلك،  وفي
أي مسؤولية ع نتحمل  اإلنهاء وبيان حقوقك والتزاماتك. ولن  بتاريخ سريان  بإخطارك  تقديم أي ضمان بخصو سنقوم  االتصاالت  ن  تقنية  ص 

العالمي   المواقع  لدعم    GPSونظام تحديد  المتصلة  خدمات  المستخَدم  . كذلك، NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات 
 . من ذلك أو أي فقدان للخدمة ينتج  نتحمل المسؤولية عن أية تعديالت يجريها القائمون على توفير تلك التقنياتنا الفإن

هناك بعض مزودي الخدمات الذين يفرضون أحكاًما وشروًطا أخرى على توفير الخدمات )على سبيل المثال، شروط   المحتوى.. مزودو  7.5
نظا تشمل  التي  النهائي  الالمستخدم  استخدام  م  خالل  ومن  الموقع(.  وبيانات  المتصلة  مالحة  المركبات  خدمات 

NissanConnect/InfinitiConnect Servicesأي إقرارات    إنفينيتي/تلك األحكام والشروط اإلضافية. ال تقدم نيسانلتزام ب، توافق على اال
استخدام   عند  تحدده  الذي  المحتوى  أو  تطبيقات  أي  بتوفر  يتعلق  اخدمفيما  المتصلة  ات   NissanConnect/InfinitiConnectلمركبات 

Services  .وال تتحمل مسؤولية توفر التطبيق أو المحتوى الُمقدم لك 

التصنيع،  الخرائط والمالحة..  7.6 أثناء عملية  إلينا  الحالية المتاحة  الخرائط  التي نوفرها لك على معلومات  التوجيه  بيانات  قد   تعتمد  ولكنها 
تشمل بيانات التوجيه لدينا معلومات عن الطرق ذات االتجاه   ال  أو كاملة عند استخدامها ألول مرة. وعلى سبيل المثال، قد  قيقةتكون غير د

لًيا أمام  واحد أو قيود الدوران أو مشاريع اإلنشاء أو الطرق الموسمية أو الطرق االلتفافية أو الطرق الجديدة. وقد تقترح استخدام طريق مغلق حاال
المرور والطقس والحوادث  مال  أع قد تسبب حوادث  التقاطع. وعالوة على ذلك،  المرور عند  اإلنشاء أو دوران ممنوع حسب لوحات وإشارات 



 

 

  ن دائًما استخدام القرار الجيد وااللتزام بقوانين المرور والطرق والتعليمات والتأكد م  عليكققة. ولذا، يتعين  ألخرى ظروًفا تختلف عن النتائج المحا
من   الُمقدمة  التوجيهات  اتباع  في  األخرى،  والظروف  والطقس  المرور  حالة  على  بناًء  القانون،  مع  والتوافق  األمان  المر مدى  كبات  خدمات 

تقدم    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمتصلة   وال  سيارتك.  في  المالحة  نظام  مدى    نيسان/إنفينيتيأو  بشأن  إقرارات  أي 
المركبات  خدمات  معلومات الخرائط المقدمة لك بخالف أنها تستند إلى أحدث معلومات الخرائط المتاحة لنا عند االشتراك في  أو دقة  اكتمال  
المسؤولية عن أي أخطاء أو عدم اكتمال في بيانات   نيسان/إنفينيتي. لن تتحمل  NissanConnect/InfinitiConnect Services  المتصلة

 دمة لك. الخرائط الُمق

والبيئة..  7.7 توفير    الجغرافيا  دون  تحول  قد  والتي  عليها  السيطرة  يمكننا  ال  التي  اإلشكاليات  بعض  المتصلة   خدماتهناك  المركبات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services    جودة من  تقلل  أو  مكان  أو  وقت  أي  في  المتصلة  إليك  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  ، النظام وتصميم  والطقس  واألنفاق  الشاهقة  واألبنية  المرتفعات  المثال  سبيل  على  ومنها 

ق بأجزاء هامة في السيارة نتيجة حادث أو ضغط على شبكة الهواتف الالسلكية. لن تكون نيسان لسيارة والضرر الذي يلحالكهربائي وهندسة ا 
بسبب أي من اإلشكاليات   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesبات المتصلة  خدمات المركمسؤولة عن أي عجز عن استخدام  

 المذكورة أعاله.

حمل أي مسؤولية عن أي تأخير أو عجز عن التنفيذ إذا عجزنا عن منع هذا العطل أو  لن نت  عن نطاق سيطرتنا.. األحداث الخارجة  7.8
تحمل المسؤولية إن كان هذا التأخير أو العجز ُيعزى ألسباب تتعلق بالطبيعة إلى ذلك، لن نالتأخير بعد اتخاذ االحتياطات المعقولة. وباإلضافة  

خارجة  تكون  أسباب  أو  قوى  المعقولة.    أو  سيطرتنا  الحكومية عن  واألعمال  والحروب  الكهرباء  مرافق  تعطل  المثال  سبيل  على  ذلك  ومن 
ا( أو تعطل األجهزة بما في ذلك اإلنترنت والكمبيوتر واالتصاالت )أيا كان سببهواإلرهاب واالضطرابات األهلية ونقص العمالة أو الصعوبات  

 أو تعطل األجهزة األخرى.  

المتاحة..  7.9 المتصلة  خدستقتصر    المعلومات  المركبات  المناطق   NissanConnect/InfinitiConnect Servicesمات  بعض  على 
مما هو متاح بشكل   أقل  أهميةوفي هذه الحالة، قد تمثل التغطية الجغرافية    ودي المحتوى. الجغرافية التي تتوفر فيها بيانات الخرائط و/أو مز 

 عام.  

سالمة  7.10 والمعلومات.  إلى  السيارة  بالنسبة  المتصلة  خدمات  استخدام  .  ، NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات 
في بما  يعمل،  كهربائي  نظام  على  سيارتك  تحتوي  أن  بطارية  ذلك  يجب  كهربائية  كافية  بطاقة  سيارة  وجود  حالة  تعمل    .في  ال  خدمات  قد 

إضافة أو توصيل أو تعديل أي أجهزة أو برامج في سيارتك إذا حاولت    NissanConnect/InfinitiConnect Servicesالمركبات المتصلة  
 .أخرى( ، أو تعديل السيارة بطريقةمنفذ التشخيص )مثل توصيل األجهزة بالنظام الكهربائي للسيارة أو

   . الضمانات والمسؤوليات8

ضمانات.8.1 وجود  عدم  ضما  .  ويشتمل  التعهدات.  من  خاصة  أنواع  عن  عبارة  االضمانات  السيارة  األجهزة  ن  مصّنع  ضمان  أو  لمحدود 
المتصلةخدمات  المحدود )إن أمكن( على أجهزة   ولكنه ال الموجودة بسيارتك،    NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات 

ادتنا،  أو الخدمة الالسلكية. وبسبب ظروف خارجة عن إر   NissanConnect/InfinitiConnect Services  المركبات المتصلة خدمات  يشمل  
 دمة إليك خالية من األخطاء.ال نتعهد بتوفير خدمات دون انقطاع أو خالية من المشاكل، أو أن تكون البيانات أو المعلومات الُمق

 



 

 

  . عام9

عنها  هذه االتفاقية وأي نزاعات تنشأ  تخضع. إلى القدر الذي يسمح به القانون، وعدا ما ينص على خالف ذلك صراحة، . القانون الساري 9.1
تعريفات مطبقة، أينما كانت. وتوافق   أيو اص بها،  دون النظر إلى تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الخ  إنجلترا لقوانين  أو فيما يتعلق بها  

استخدام  ويو  أو  باالتفاقية  يتعلق  فيما  أو  عن  تنشأ  نزاعات  أي  تخضع  أن  على  منا  كل  المتصلة  افق  المركبات  خدمات 
NissanConnect/InfinitiConnect Services  االخت لمحاكم  إلى  الحصري  القضائي  العالميصاص  المالي  دبي  اإلمارات  مركز  دبي،   ،

 العربية المتحدة.

يمكننا التنازل عن هذه االتفاقية كلًيا أو جزئًيا ألي شخص نختاره. وال يجوز لك التنازل عن    وط االستخدام هذه.. إمكانية التنازل عن شر 9.2
 .  إنفينيتي/من نيسان مسبقة هذه أو التزاماتك ألي شخص آخر دون الحصول على موافقة شروط االستخدام

تتضمنها( ُمجمل االتفاق   إنفينيتي/مستندات أخرى لدى نيسان  روط واألحكام وأية تشّكل هذه االتفاقية )هذه الش. هذه هي االتفاقية بالكامل.  9.3
جوز تعديلها  ات أو اإلقرارات األخرى، الشفهية أو المكتوبة، بيننا، في الماضي أو الحاضر، وال يبيننا وبينك. وهذه االتفاقية تبطل جميع االتفاقي

النحو المنصوص عليه في هذه االتفاقية. إذ المإال على  حاكم أو أي محكم أي جزء من هذه االتفاقية باطاًل وغير صحيح، ا اعتبرت إحدى 
بها )ما لم    بعد انتهاء شروط االستخدام هذه، فإن أحكامها تنّظم أي نزاعات تنشأ عنها أو تتعلق  فسيبقى الجزء اآلخر منها قاباًل للتنفيذ. وحتى

ائك وخلفائنا. ولن يتطلب أي تنازل عن أي جزء من هذه االتفاقية، أو عن أي  ملزمة لورثتك وخلفيتم استبدالها باتفاقية جديدة بيننا(. كما ستكون  
ا حتى إذا لم  ل عن أي حالة أو خرق آخر. وفي بعض الحاالت، يجوز لنا أن نقرر تقديم الخدمة لك طوعً خرق لها، في إحدى الحاالت، التناز 

لقيام بذلك مرة أخرى. وتوافق على أننا لن نتحمل المسؤولية عن أي شيء زل أو يتطلب منا اتكن مؤهاًل بخالف ذلك. ولن يكون هذا بمثابة تنا
 ينتج عن توفيرنا لهذه الخدمة. 

 يزي هو النص السائد. في حال حدوث تعارض بين النص اإلنجليزي والنص العربي فإن النص اإلنجل لغة السائدة.. ال9.4
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