
ข้อก ำหนดกำรใช้นิสสนัคอนเนกต์ ไลต์ (NissanConnect Lite) 

ก. เงื่อนไขทัว่ไป 
 

1. คู่สญัญำ บรษิทั นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัจ ำกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย มทีีอ่ยู่จด
ทะเบยีนตัง้อยู่เลขที ่74 หมู่ 2 ถ.บำงนำ-ตรำด (กม. 21) ศรีษะจรเขใ้หญ่ บำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
ประเทศไทย (“นิสสนั” หรอื “เรำ”) ด ำรงไว้ซึ่งกำรอนุญำต และสทิธทิี่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบั นิสสนัคอน
เนกต์ ไลต์ (NissanConnect Lite) (“แอปพลิเคชนั”) ที่ท ำให้ท่ำนในฐำนะผู้ใชบ้รกิำร (“ท่ำน”) สำมำรถใช้
ฟังกช์นัซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ และบรกิำรทีเ่ชื่อมโยงกบัรถยนต์ (“บริกำร”) 
 

2. ข้อก ำหนด ขอ้ก ำหนดกำรใชน้ี้ (“ข้อก ำหนด”) เป็นสญัญำระหว่ำงท่ำนกบันิสสนัเกี่ยวกบับรกิำร โดยท่ำน
จะสำมำรถใชบ้รกิำรไดภ้ำยหลงัจำกทีท่่ำนยอมรบัขอ้ก ำหนดนี้ดว้ยกำรกด “ยอมรบั” แลว้เท่ำนัน้ เมื่อไดท้ ำ
กำรยอมรบัแล้ว ท่ำนจะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดนี้ รวมถึงกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืกำรปรบัปรุงใด ๆ ของ
ขอ้ก ำหนดนี้ในภำยหลงั เรำสำมำรถแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดนี้ ณ เวลำใด ๆ หลงัจำกแจง้ใหท่้ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จะมผีลใชบ้งัคบัโดยทนัทหีลงัจำกกด “ยอมรบั” และจะไม่ใชบ้งัคบั
ย้อนหลัง ในกรณีที่ท่ำนยังเข้ำถึงหรือใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องภำยหลังจำกที่กำรแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดมผีลใชบ้งัคบัแลว้ ใหถ้อืว่ำท่ำนตกลงผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดทีถู่กแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ 
 

3. บริกำร ท่ำนยอมรบัและตกลงว่ำ บริกำรมีใว้ส ำหรบัเจ้ำของหรอืผู้ที่ได้รบัอนุญำตให้ใช้รถยนต์นิสสนัใน
ประเทศไทยและส ำหรบักำรใชร้ถยนต์ของท่ำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ หำกท่ำนดำวน์โหลดแอปพลเิคชนั
และยอมรบัขอ้ก ำหนดนี้ ให้ถือว่ำท่ำนได้ยนืยนัว่ำท่ำนเป็นเจ้ำของหรือผู้ที่ได้รบัอนุญำตให้ใช้รถยนต์  ซึ่ง
บริกำรจะสำมำรถใช้ได้กับรถยนต์เพียงคนัเดียวและไม่สำมำรถโอนให้กับรถยนต์คนัอื่นได้  ข้อมูลและ
รำยละเอยีดของบรกิำรจะก ำหนดไวใ้นเอกสำรคู่มอืกำรใชง้ำน (รวมเรยีกว่ำ “คู่มือผู้ใช้”) ตำมทีน่ิสสนัจะจดั
ให้ท่ำน คู่มือผู้ใช้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดนี้ เพื่อใช้บริกำรท่ำนต้องมีกล่องรบัส่งอุปกรณ์ข้อมูล
ทำงไกลทีไ่ดร้บัอนุญำต (authorized telematics control unit: TCU) (“กล่อง ทีซียู”) ซึ่งตดิตัง้อยู่ในรถยนต์
นิสสนัของท่ำน (“รถยนต์”) โดยรถยนต์ของท่ำนต้องมแีบตเตอรีซ่ึ่งมกี ำลงัไฟที่เพยีงพอเพื่อให้กล่อง ทซียีู
ท ำงำนได ้ กล่อง ทซียีู ประกอบดว้ยเทคโนโลยจีพีเีอส (GPS) และบนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัต ำแหน่งทีต่ัง้ของ
รถยนตแ์บบเรยีลไทม ์เลขระยะทำง และรปูแบบกำรขบัขีซ่ึง่ไม่จ ำกดัเพยีง ควำมเรว็ อตัรำเร่งหรอืกำรเบรก
กระทนัหนั นอกจำกนี้ กล่อง ทซียีู ยงัช่วยตรวจเชค็ควำมผดิปกตขิองรถยนต์โดยกำรแจง้เตอืน เมื่อเปิดใช้
บริกำรแล้ว บริกำรจะส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยกำรใช้โมดูลส ำหรบักำรเชื่อมต่อ 
(connectivity module) ในกล่อง ทีซียู  โดยกล่อง ทีซียูและแอปพลเิคชนัจะท ำกำรส่งขอ้มูลให้แก่และรบั



ขอ้มูลจำกนิสสนัหรอืผูค้ำ้ที่ไดร้บักำรอนุมตัิซึ่งท ำกำรในนำมของนิสสนั โทรศพัท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ตโฟน 
(smartphone) ของท่ำนจะต้องมีระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์  (Android OS) เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป หรือ 
ระบบปฏบิตัิกำรแอปเป้ิล ไอโอเอส (Apple iOS) เวอร์ชนั 12.0 ขึ้นไป เพื่อให้สำมำรถใช้แอปพลเิคชนัได้
อย่ำงเหมำะสม  
 

4. บริกำรและกล่อง ทซียีมูคีวำมเกี่ยวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ทีอ่ำจจ ำเป็นต้องท ำกำรอปัเดตหรอืเปลีย่นแปลงเป็น
ครัง้ครำว ท่ำนตกลงทีจ่ะอนุญำตใหเ้รำด ำเนินกำรดงักล่ำวผ่ำนระบบจำกระยะไกลไดโ้ดยไม่ต้องแจง้ใหท่้ำน
ทรำบ ท่ำนยอมรบัและตกลงว่ำ หำกท่ำนตดิตัง้แอปพลเิคชนัโดยไม่ไดต้ดิตัง้กล่อง ทซียีูในรถยนต์ จะส่งผล
ให้เรำไม่สำมำรถให้บรกิำรบำงอย่ำงของเรำซึ่งต้องอำศยักำรปฏบิตัิกำรร่วมกบักล่อง ทซีียูแก่ท่ำนได้ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีง บริกำรกำรระบุต ำแหน่งรถยนต์ของท่ำน เรำจะให้บริกำรท่ำนตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนดในขอ้ก ำหนดนี้และภำยใต้กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั ท่ำนรบัทรำบว่ำ เมื่อมกีำรดำวน์โหลดแอปพลเิคชนั 
ต ำแหน่งรถยนตข์องท่ำนจะถูกตดิตำมตลอดเวลำ เพื่อใหบ้รกิำรทีม่ำพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั สำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้  กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรลูกค้ำนิสสัน (Nissan Customer Care) ที่หมำยเลข
โทรศพัท์ 0 2401 9600 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ท่ำนประสงค์จะไม่รบับริกำรต่อไป อย่ำงไรก็ตำม
ต ำแหน่งรถยนต์ของท่ำนจะยงัคงถูกตดิตำมถงึแมว้่ำแอปพลเิคชนัจะถูกลบออกจำกโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบ
สมำรต์โฟนของท่ำนแลว้กต็ำม จนกว่ำบรกิำรจะสิน้สุดลง 
 

5. กำรอปัเดตแอปพลิเคชนั เรำอำจท ำกำรอปัเดตหรอืแก้ไขฟีเจอร์ กำรใช้งำน หรอืสิง่ที่น ำเสนอของแอป
พลเิคชนัหรอืส่วนใด ๆ ของบรกิำรเป็นครัง้ครำว แอปพลเิคชนัอำจดำวน์โหลดและติดตัง้กำรอปัเดตโดย
อตัโนมตัติำมกำรตัง้ค่ำของโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่บบสมำรต์โฟนของท่ำน กำรอปัเดตอำจอยู่ในรปูแบบของกำร
แก้ปัญหำ (bug fixes) ฟีเจอร์ใหม่ หรอื เวอร์ชนัใหม่ ท่ำนตกลงทีจ่ะรบักำรอปัเดตดงักล่ำวโดยถอืเป็นส่วน
หนึ่งของบรกิำร ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบักำรอปัเดตหรอืกำรเปลีย่นแปลง ท่ำนอำจจะไม่สำมำรถใชแ้อปพลเิคชนัหรอื
บริกำรจนกว่ำจะท ำกำรดำวน์โหลดหรือติดตัง้เวอร์ชันล่ำสุดของแอปพลิเคชัน บริกำร หรือ ฟีเจอร์  
บรำวเซอร์ หรอืส่วนประกอบอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น และยอมรบัขอ้ก ำหนดทีม่กีำรแก้ไข เรำขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิ
กำรน ำเสนอแอปพลเิคชนัในสว่นหนี่งสว่นใดหรอืทัง้หมด และ/หรอื บรกิำรในสว่นหนี่งสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมด 
ไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ 
 

6. ส่ิงท่ีรถยนต์จ ำเป็นต้องมี (Vehicle Requirements) รถยนต์ของท่ำนต้องมรีะบบไฟฟ้ำทีใ่ชง้ำนไดเ้พื่อให้
กล่อง ทซียีูสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม กล่อง ทซียีู จะท ำงำนเมื่อไดร้บักำรตดิตัง้และเชื่อมต่อเขำ้กบั
รถยนต ์และจะไม่ท ำงำนหำกไม่มกีระแสไฟฟ้ำและก ำลงัแบตเตอรีท่ีเ่พยีงพอ นอกจำกนี้ กล่อง ทซียี ูอำจไม่
สำมำรถใช้งำนได้เลยหำกท่ำนพยำยำมท ำกำรแก้ไขหรือติดตัง้อุปกรณ์หรอืซอฟต์แวร์ใด ๆ เพิม่เติมใน



รถยนต์ของท่ำน โดยไม่ไดร้บัอนุญำตอย่ำงชดัแจง้จำกเรำ หรอืเป็นอุปกรณ์หรอืซอฟต์แวร์ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้
ได้กบักล่อง ทซีียู รวมถึงอุปกรณ์และผลติภณัฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลติภณัฑ์แท้ของนิสสนั (aftermarket) กำร
ท ำงำนของกล่อง ทซียีูอำจแตกต่ำงกนัไปในรถยนตแ์ต่ละคนั ขึน้อยู่กบัระบบไฟฟ้ำของรถยนต์และเวอร์ชนั
ของระบบหรอืซอฟตแ์วรใ์นรถยนต์ 
 

7. บริกำรของบุคคลภำยนอก ท่ำนยอมรบัว่ำ กำรเขำ้ถึงหรอืกำรใช้บรกิำรของบุคคลภำยนอกที่มอียู่ผ่ำน
แอปพลเิคชนั อำจอยู่ภำยใต้ขอ้ตกลงกำรใช้บรกิำรเพิม่เติม ตำมที่ผู้ให้บรกิำรที่เป็นบุคคลภำยนอกนัน้ ๆ 
ก ำหนด 
 

8. เวบ็ไซต์ ผลิตภณัฑ ์บริกำร และ ลิงก ์(Links) ของบุคคลภำยนอก กำรตดิต่อ ควำมสมัพนัธ ์กำรใชง้ำน 
หรอืกำรเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสรมิกำรขำยที่จดัโดยเวบ็ไซต์อื่น หรอื บรกิำร หรอื ผู้โฆษณำใด ๆ ที่อยู่บน
หรอืผ่ำนทำงแอปพลเิคชนันัน้ เป็นเรื่องระหว่ำงท่ำนกบับุคคลภำยนอกดงักล่ำวโดยเป็นควำมเสีย่งภยัของ
ท่ำนเอง 
 

9. แผนกำรใช้งำนและค่ำบริกำร (Subscription Plan and Fees) นิสสนัได้จดัให้มกีำรบรกิำรรบัส่งขอ้มูล
ที่มำพร้อมกบับรกิำรเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกล่อง ทซีียูและบรกิำรแพลตฟอร์ม (service platform) 
เพื่อให้เรำสำมำรถให้บรกิำรฟีเจอร์ของแอปพลเิคชนัได้ กำรใช้งำนของท่ำนมรีะยะเวลำตำมที่ก ำหนดใน
แผนกำรใช้งำน (subscription plan) เว้นแต่ท่ำนได้ยกเลิกหรือเรำยกเลิกข้อก ำหนดนี้ ระยะเวลำตำม
แผนกำรใชง้ำนครัง้แรกของท่ำน คอื สองปี โดยไม่มค่ีำบรกิำร แต่ท่ำนมหีน้ำทีท่ีจ่ะต้องจ่ำยค่ำบรกิำรอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้มีกำรระบุโดยชัดแจ้งว่ำรวมอยู่ในบริกำรนี้  ให้แก่บุคคลภำยนอกที่ท่ำนได้ร ับ กำรบริกำรจำก
บุคคลภำยนอกนัน้โดยตรง 
 

ข. กำรใช้บริกำร 
 

10. สิทธิในทรพัย์สินทำงปัญญำ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น นิสสนัและบริษทัในเครือของนิสสนัเป็น
เจำ้ของหรอืไดร้บัอนุญำตใหใ้ชล้ขิสทิธิ ์ในทุกหน้ำของแอปพลเิคชนั ขอ้มูล และเอกสำรทัง้หมดทีอ่ยู่ในแอป
พลเิคชนั ห้ำมมใิห้แก้ไข เก็บไว้ในระบบที่สำมำรถน ำออกมำใช้ใหม่ ส่งขอ้มูล ท ำซ ้ำ แจกจ่ำย หรอืใช้ใน
รูปแบบอื่น ๆ โดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมล่วงหน้ำเป็นหนังสอืจำกเรำซึ่งส่วนใด ๆ ของแอปพลเิคชนั นิสสนั
และบรษิทัในเครอืของนิสสนัเป็นเจำ้ของ และ/หรอื ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ โลโก ้เครื่องหมำย
บรกิำร และชื่อทำงกำรคำ้ทีไ่ดต้พีมิพบ์นแอปพลเิคชนั และ ไม่อนุญำตใหใ้ช ้หรอืใหส้ทิธเิกี่ยวกบักำรใชซ้ึ่ง



เครื่องหมำยกำรคำ้ โลโก้ เครื่องหมำยบรกิำร และชื่อทำงกำรคำ้ดงักล่ำว เวน้แต่ในกรณีทีน่ิสสนัและบรษิทั
ในเครอืของนิสสนัไดใ้หค้วำมยนิยอมล่วงหน้ำเป็นหนังสอื 
 

11. ข้อตกลงของท่ำน กำรเขำ้ถงึหรอืใชบ้รกิำร ถอืว่ำท่ำนไดย้นืยนัว่ำ ท่ำนมอีำยุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ และท่ำน
สำมำรถเขำ้ท ำสญัญำซึ่งมีผลผูกพนัได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบั เพื่อที่จะเขำ้ถึงแอปพลเิคชนันี้ ท่ำนต้อง
สรำ้งบญัช ีลงชื่อเขำ้ใชบ้รกิำร (login) พรอ้มชื่อผูใ้ช้ (user ID) และรหสัผ่ำน (password) ทีถู่กต้อง ท่ำนตก
ลงว่ำ ท่ำนจะรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำรรกัษำควำมปลอดภยัซึง่รหสัผ่ำนของท่ำน ท่ำนไม่สำมำรถโอน
สทิธใินบรกิำรของท่ำนไปใหก้บัรถยนตค์นัอื่น หรอืบุคคลอื่น โดยทีไ่ม่ไดร้บักำรเหน็ชอบจำกเรำ ท่ำนไม่ควร
ใช้บรกิำรในรถยนต์หรอืกบัรถยนต์คนัใด ที่เรำไม่ได้รองรบั เรำจะให้บรกิำรบญัชทีี่ถูกสร้ำงขึ้นเพยีงหนึ่ง
บัญชีและเชื่อมต่อกับรถยนต์ที่ท่ำนเป็นเจ้ำของหรือผู้ใช้ที่ได้รบัอนุญำต นิสสนัไม่ประสงค์ที่จะให้หรือ
อนุญำตใหม้กีำรสรำ้งบญัชหีลำยบญัชพีรอ้มกนัเพื่อรบับรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งจำกนิสสนั กบัรถยนต์คนัเดยีวกนั 
กำรใชบ้รกิำรดงักล่ำวจะถอืว่ำไม่ถูกต้องและเป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดนี้ เรำจะไม่รบัผดิต่อกำรใชบ้รกิำรทีไ่ม่
ถูกตอ้งและไม่เหมำะสม ท่ำนรบัรองว่ำท่ำนเป็นเจำ้ของรถยนตท์ีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นผูท้ีร่บัผดิชอบรถยนต์นัน้
ในทะเบียนรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง (“เจ้ำของ”) หรือ ท่ำนได้รบัอนุญำตจำกเจ้ำของรถยนต์ให้ใช้รถยนต์และ
บรกิำรในรถยนตค์นัดงักล่ำว (เช่น ผูข้บัขีร่ถยนตข์องบรษิทั)  
 

12. กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล โดยกำรใชบ้รกิำร ท่ำนใหค้วำมยนิยอมแก่เรำในกำรเกบ็และใชข้อ้มูลสว่นบุคคลที่
เกี่ยวกบัท่ำน ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัพฤติกรรมกำรใชร้ถยนต์ของท่ำน ตลอดจนกำรใชบ้รกิำรและกำรใชร้ถยนต์
ของท่ำน และขอ้มลูทำงเทคนิคเกีย่วกบัรถยนตข์องท่ำนผ่ำนทำงกล่อง ทซียี ู(และซอฟตแ์วร ์ฮำรด์แวร ์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีท่่ำนใชเ้พื่อเขำ้ถงึหรอืใชแ้อปพลเิคชนัหรอืบรกิำร เพื่อใหเ้รำสำมำรถใหบ้รกิำร
ทีเ่กีย่วขอ้งแก่ท่ำนได ้เพื่อใหเ้รำปรบัปรุงบรกิำรและผลติภณัฑ ์และเพื่อใหเ้รำใหบ้รกิำรแก่ท่ำน 
 

13. กำรใช้งำน บรกิำรบำงส่วนทีป่รำกฎอยู่ในแอปพลเิคชนัจะใชข้อ้มูลและอำจอำศยัขอ้มูล ต ำแหน่งทีต่ัง้ที่ส่ง
จำกกล่อง ทซียี ูโดยกำรใชบ้รกิำร ท่ำนใหค้วำมยนิยอมแก่เรำ และบรษิทัในเครอืของเรำและผูไ้ดร้บัอนุญำต
จำกเรำในกำรส่ง รวบรวม จดัเก็บ ดูแล ประมวลผล และใช้ขอ้มูลสถำนที่ตัง้ของท่ำน เพื่อให้บรกิำรและ
พฒันำผลติภณัฑต์่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบัต ำแหน่งทีต่ัง้ และสภำพกำรจรำจรบนทอ้งถนน 
 

14. ข้อผิดพลำด ท่ำนตกลงจะแจง้ใหน้ิสสนัทรำบทนัททีีท่่ำนทรำบว่ำ มคีวำมขดัขอ้ง กำรท ำงำนทีผ่ดิปกต ิกำร
สญูหำย หรอืปัญหำอื่นใด ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำนของกล่อง ทซียี ูแอปพลเิคชนั หรอืบรกิำร 
 



15. กำรส่งข้อมูล ท่ำนยอมรบัและตกลงว่ำ กำรตดิต่อและกำรส่งขอ้มูลผ่ำนอนิเทอร์เน็ตนัน้ ไม่สำมำรถรกัษำ
ควำมปลอดภยัและควำมเป็นส่วนตวัได้อย่ำงสมบูรณ์ ขอ้มูลใด ๆ ที่ท่ำนส่งผ่ำนแอปพลเิคชนัอำจถูกอ่ำน
โดยหรอืเขำ้ถงึโดยบุคคลอื่น แมว้่ำกำรสง่ขอ้มลูดงักล่ำว จะมกีำรเขำ้รหสัแลว้กต็ำม 
 

16. ควำมรบัผิดชอบของท่ำน ท่ำนต้องรบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ใช้บังคบั
ทัง้หมด รวมถงึกฎหมำยเกีย่วกบักำรจรำจร แอปพลเิคชนัและบรกิำรทีเ่รำอนุญำตใหท่้ำนใชไ้ม่เป็นกำรปลด
เปลื้องท่ำนจำกหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบั  รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีง
กฎหมำยเกีย่วกบักำรจรำจร ท่ำนตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบต่อกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดซึง่เกีย่วขอ้งกบับญัชหีรอื
รหสัผ่ำนของท่ำน ท่ำนรบัรองว่ำขอ้มูลที่ท่ำนใหแ้ก่นิสสนัทัง้ในระหว่ำงกำรลงทะเบยีนและเวลำอื่นใด เป็น
ควำมจรงิ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนัและสมบูรณ์ ท่ำนตกลงจะแจ้งให้เรำทรำบถึงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มูลที่
ท่ำนเคยใหแ้ก่เรำไวโ้ดยทนัท ีกำรใชบ้รกิำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบสมำรต์โฟนของท่ำน ท่ำน
ตกลงว่ำ เรำอำจติดต่อสื่อสำรกับท่ำนในเรื่องเกี่ยวกับบริกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ตโฟนของท่ำนได้ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรให้บริกำรและกำรขอรบัข้อมูล
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรของท่ำน ในกรณีที่ท่ำนทรำบว่ำ มีกำรใช้บริกำรโดยละเมิดข้อก ำหนดนี้  หรือ
บุคคลภำยนอกทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตไดก้ระท ำกำรอนัโดยมชิอบดว้ยกฎหมำยบนเครอืขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนที ่ที่
มไีวส้ ำหรบับรกิำร ท่ำนตอ้งแจง้ใหน้ิสสนัทรำบถงึกรณีดงักล่ำวทนัท ีผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งทีน่ิสสนัได้
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ก่ท่ำน 
 

17. เครือข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) ของผู้ให้บริกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอก ท่ำน
ยอมรบัและตกลงว่ำ กล่อง ทซียีใูชเ้ครอืขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่ละเทคโนโลยจีพีเีอส (GPS) ทีจ่ดัเตรยีมโดย
ผูใ้หบ้รกิำรทีเ่ป็นบุคคลภำยนอกซึ่งอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเรำ นอกจำกนี้ท่ำนยอมรบัและตกลงด้วย
ว่ำ เรำไม่ได้ให้บรกิำรเครอืข่ำยโทรคมนำคม กำรให้บรกิำรทัง้หมดไม่สำมำรถครอบคลุมไดท้ัง้หมดในทุก
พืน้ที ่โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในพืน้ที่ห่ำงไกลหรอืพืน้ทีปิ่ดล้อมและไม่สำมำรถครอบคลุมรถยนต์ทุกคนัและไม่
สำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ บรกิำรจะไม่สำมำรถใชก้ำรได ้เวน้แต่รถยนตข์องท่ำนอยู่ในพืน้ทีใ่หบ้รกิำรของ
ผูใ้หบ้รกิำรโครงขำ่ยโทรคมนำคม 
 

18. กำรหยุดให้บริกำร ท่ำนตกลงว่ำและยอมรบัว่ำ ยงัมเีหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่เรำไม่สำมำรถควบคุมได้ ซึ่งอำจ
เป็นอุปสรรคท ำให้เรำไม่สำมำรถให้บรกิำรแก่ท่ำนได้ในเวลำใดเวลำหนึ่ง หรอื ณ สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่ง 
หรอือำจกระทบต่อคุณภำพของบรกิำร หรอืสภำพของเครอืขำ่ย โดยไม่ไดม้กีำรแจง้ ตวัอย่ำงของเหตุกำรณ์ 
รวมถงึ สภำพอำกำศทีไ่ม่เอื้ออ ำนวย ระบบจพีเีอส (GPS) ไม่ท ำงำน ควำมเสยีหำยในชิ้นส่วนทีส่ ำคญัของ
รถยนต์ของท่ำนหรอืกล่อง ทซียีู มปีรมิำณกำรใชง้ำนเครอืขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนทีเ่ป็นจ ำนวนมำก หรอืกำรที่



รถยนต์ของท่ำนหรือกล่อง ทีซียู อยู่ในต ำแหน่งที่ไม่เอื้ออ ำนวย (เช่น ภำยในหรอืภำยใต้อำคำร ใกล้กบั
สำยไฟแรงสูง หรอืในสภำพทีไ่ดร้บักำรแผ่รงัสจีำกดวงอำทติยใ์นปรมิำณมำก) ท่ำนตกลงว่ำ นิสสนัไม่ต้อง
รบัผดิชอบต่อควำมล่ำช้ำ หรอืควำมล้มเหลวของกำรปฏบิตัิกำรใด ๆ ซึ่งไม่สำมำรถป้องกนัไดด้้วยกำรใช้
ควำมระมดัระวงัตำมสมควร อนัมีสำเหตุมำจำกธรรมชำติ หรือสบืเนื่องมำจำกเหตุที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมตำมสมควรของเรำ เช่น ควำมขดัขอ้งของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงควำมขดัข้องที่มีผลกระทบต่อระบบ
อนิเทอร์เน็ต เครื่องคอมพวิเตอร์ ระบบโทรคมนำคม หรอืเทคโนโลยอีื่นใด เรำจะไม่รบัผดิต่อกำรกระท ำกำร 
หรอืกำรละเวน้กำรกระท ำกำรของผูใ้หบ้รกิำรรำยใด ๆ หรอืบุคคลภำยนอกใด ๆ ทีเ่รำตดิต่อดว้ยใหแ้ก่ท่ำน 
หรือที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของท่ำน อีกทัง้เรำไม่รบัผิดต่อท่ำนส ำหรบักนรณีที่เรำไม่สำมำรถติดต่อผู้
ใหบ้รกิำรหรอืบุคคลภำยนอกใด ๆ ไดใ้นสถำนกำรณ์ใด ๆ โดยเฉพำะ 
 

ค.  กำรจ ำกดัควำมรบัผิด กำรปฏิเสธควำมรบัผิดเก่ียวกบัค ำรบัรอง กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
 
19. ฟังกช์นัเฉพำะของบริกำร 

19.1  คะแนนกำรขบัข่ี 

19.1.1 หนึ่งในบรกิำรทีอ่ำจมกีำรใหบ้รกิำรผ่ำนแอปพลเิคชนัคอืฟีเจอร์ทีจ่ะเกบ็รวบรวมและวเิครำะห์
ขอ้มูลเทเลแมติกซ์ (พฤติกรรมกำรขบัขี ่รวมถึงสถำนที่ขบัขี่) ต ำแหน่งที่ท่ำนอยู่ และขอ้มูล
เกี่ยวกบัพฤติกรรมกำรขบัขีข่องท่ำน ที่รวบรวมมำจำกรถยนต์ของท่ำนและอำจถูกใช้โดย
บุคคลภำยนอกเพื่อค ำนวณคะแนนกำรขบัขี ่ (“คะแนนกำรขบัข่ี”) คะแนนกำรขบัขีอ่ำจถูก
น ำไปใชโ้ดยบุคคลภำยนอกในกำรน ำเสนอบรกิำรเสรมิ ทีท่่ำนสำมำรถเลอืกได้ ผ่ำนทำงแอป
พลเิคชนั ท่ำนยอมรบัว่ำ เรำอำจเก็บขอ้มูลที่ระบุตวัตนของท่ำน หรอืที่เกี่ยวกบัตวับุคคลที่
สำมำรถระบุตวัตนได ้หรอืทีส่ำมำรถระบุตวัตนผ่ำนอุปกรณ์พเิศษบำงอย่ำงได ้(“ข้อมูลส่วน
บุคคล”) เรำอำจเก็บรวมรวมข้อมูลที่ท่ำนให้โดยสมัครใจ  ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมำร์ตโฟนของท่ำน กำรใช้งำนแอปพลเิคชนัของท่ำน ผ่ำนกำรบรกิำรของบุคคลภำยนอก 
และ/หรอืผ่ำนกำรตดิต่อ เรำอำจท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเหล่ำนี้แก่ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็น
บุคคลภำยนอกตำมที่ ท่ำนได้ให้ควำมยินยอม ท่ำนยอมรับว่ำผู้ ให้บริกำรซึ่ ง เ ป็น
บุคคลภำยนอกทีท่่ำนสำมำรถเลอืกได ้อำจตอ้งกำรขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่เรำอำจไดเ้กบ็รวบรวม
ไวเ้พิม่เตมิ หรอืทีเ่รำอำจขอขอ้มลูเพิม่เตมิจำกท่ำนตำมควำมสมคัรใจ เพื่อใหท่้ำนสำมำรถใช้
บรกิำรทีเ่กี่ยวขอ้ง จุดประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวนัน้เป็นไปเพื่อให้
เรำสำมำรถใหบ้รกิำรกบัท่ำนได ้



19.1.2 ขอ้จ ำกดัเกี่ยวกบัคะแนนกำรขบัขี่ กำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบับุคคลอื่นกบัเรำ หรอืผู้
ใหบ้รกิำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกของเรำอนัเกี่ยวเนื่องกบับรกิำร ท่ำนรบัรองว่ำท่ำนมอี ำนำจ
ในกำรกระท ำกำรดังกล่ำว และในกำรอนุญำตให้เรำใช้ข้อมูลตำมข้อก ำหนดนี้  และตำม
กฎหมำยควำมเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้ง ฟีเจอรเ์กีย่วกบัคะแนนกำรขบัขีข่องบรกิำรนี้ อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกปัจจยัหลำยอย่ำง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีง ควำมครอบคลุมของเครือข่ำย 
ควำมสำมำรถของเครือข่ำย และกำรรบัเครือข่ำย และเรำไม่รบัรองถึงควำมแม่นย ำของ
คะแนนกำรขบัขีข่องท่ำนทีไ่ดม้ำจำกกำรใชบ้รกิำรไม่ว่ำจะเป็นในกรณีใด ๆ 

19.1.3  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและคะแนนกำรขบัขีท่ี่ได้รบัอนุญำต ท่ำนยอมรบัว่ำเรำอำจใช้
ขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 

19.1.3.1  พจิำรณำคุณสมบตัิของท่ำนเกี่ยวกบักำรน ำเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรประกนัภยั
จำกผูใ้หบ้รกิำรทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก 

19.1.3.2  พจิำรณำคุณสมบตัิของท่ำนส ำหรบัขอ้เสนอเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของนิส
สนัหรอืบุคคลภำยนอก 

19.1.3.3  ส่งขอ้มูลเกี่ยวกบักำรจดักำรให้ท่ำนภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ท่ำนยอมรบัว่ำ คะแนนกำร
ขบัขีข่องท่ำนทีไ่ดจ้ำกกำรใชบ้รกิำร ไม่ไดถ้อืเป็นกำรรบัประกนัว่ำท่ำนจะไดส้ว่นลด
เบี้ยประกนั หรอืผลประโยชน์ใด ๆ แมค้ะแนนกำรขบัขีข่องท่ำนนัน้แสดงว่ำท่ำนมี
นิสยักำรขบัขีท่ีด่ ี

19.1.3.4  เพื่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจของเรำ เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรตรวจสอบ กำร
ตดิตำมและกำรป้องกนักำรฉ้อโกง กำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ กำรยกระดบัปรบัปรุง 
หรอืแก้ไขบรกิำรของเรำ กำรวเิครำะห์รูปแบบกำรใชง้ำน กำรตดัสนิประสทิธภิำพ
ของโครงกำรส่งเสรมิกำรขำย และกำรปฏบิตัิกำรและกำรขยำยกจิกรรมทำงธุรกจิ
ของเรำ 

19.2  กำรติดต่อฉุกเฉิน เมื่อเรำไดร้บัสญัญำณฉุกเฉินทีม่ำจำกกำรท ำงำนของถุงลมนิรภยัจำกรถยนต์ของ
ท่ำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรกิำรของเรำ เรำจะพยำยำมตรวจสอบสถำนกำรณ์ฉุกเฉินของท่ำน และ
หำกเหน็สมควร เรำจะติดต่อหน่วยงำนฉุกเฉินที่เป็นบุคคลภำยนอก เพื่อท ำกำรช่วยเหลือท่ำนใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และอำจติดต่อไปยงัหมำยเลขติดต่อฉุกเฉินที่ท่ำนได้ให้ไว้ครัง้ล่ำสุด ท่ำนอำจ
เลอืกทีจ่ะรบัควำมช่วยเหลอืฉุกเฉินจำกหน่วยงำนฉุกเฉินทีเ่ป็นบุคคลภำยนอกดว้ยค่ำใชจ้่ำยของท่ำน
เอง ท่ำนตกลงว่ำนิสสนัไม่ให้กำรรบัประกนัเกี่ยวกบั  รูปแบบ ควำมรวดเร็ว หรือผลลพัธ์ของกำร
ตอบสนองของบุคคลภำยนอก หรอืกำรที่หน่วยงำนฉุกเฉินที่เป็นบุคคลภำยนอกนัน้ จะตอบสนอง
อย่ำงทนัท่วงทหีรอืไม่ตอบสนองกต็ำม 



19.3 กำรแจ้งเตือนโดยไฟแสดงกำรท ำงำนผิดปกติ (Mil On Notification) แอปพลิเคชัน ให้
แพลตฟอร์มส ำหรบัแจง้เตือนท่ำนเกี่ยวกบักำรท ำงำนของรถยนต์ที่เป็นปัจจุบนั เช่น แอปพลเิคชนั
อำจแจ้งเตือนเกี่ยวกบัถุงลมนิรภยั แรงดนัของน ้ำมนั สภำพเครื่องยนต์ ระบบกนัล้อล็อก หรอืแจ้ง
เตือนกำรเบรก ควำมดนัของยำง ฯลฯ ท่ำนยอมรบัว่ำ ขอ้ควำมกำรแจ้งเตือนนี้ มไีว้เพื่อเป็นขอ้มูล
เบื้องต้น และไม่สำมำรถใชเ้พื่อยนืยนัได้ถงึกำรตรวจสอบ กำรไม่มอียู่หรอืกำรมอียู่ซึ่งควำมช ำรุดใด 
ๆ ในรถยนต์ได้อย่ำงแม่นย ำ กำรไม่มีกำรแจ้งเตือนผ่ำนทำงแอปพลิเคชันไม่ได้หมำยควำมว่ำ 
ชิน้สว่นหรอืสว่นประกอบนัน้ ๆ ของรถยนตข์องท่ำนท ำงำนไดต้ำมปกติ 

19.4  กำรแจ้งเตือน แอปพลิเคชนัจะอนุญำตให้ท่ำนตัง้ค่ำกำรแจ้งเตือนส ำหรบักำรออกนอกพื้นที่ ซึ่ง
จะแจ้งเตือนในกรณีที่รถยนต์ของท่ำนถูกน ำไปใช้นอกเขตพื้นที่ที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ท่ำนยัง
สำมำรถตัง้ค่ำกำรแจ้งเตือนควำมเร็วเพื่อให้แจ้งเตือนท่ำนในกรณีที่มีกำรขบัขี่เรว็กว่ำควำมเรว็ที่
ก ำหนดไว ้ทำ้ยทีสุ่ดนี้ แอปพลเิคชนัอนุญำตให้ท่ำนตัง้กำรแจ้งเตือนเคอร์ฟิวซึ่งจะแจ้งเตือนท่ำนใน
กรณีที่รถยนต์ถูกน ำไปใช้นอกเหนือเวลำที่ก ำหนด ท่ำนยอมรับว่ำ กำรแจ้งเตือนนี้  อำจไม่ได้
ปฏบิตังิำนไดค้รบตำมทีค่ำดหวงั และไม่สำมำรถพึง่พำไดท้ัง้หมด กำรใชร้ะบบแจง้เตอืนดงักล่ำวใน
แอปพลเิคชนัจะไม่ใชเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของท่ำนจำกหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด 

19.5  ควำมปลอดภยัและกำรรกัษำควำมปลอดภยั แอปพลเิคชนัมฟีีเจอร์บำงอย่ำงที่ถูกออกแบบมำ
เพื่อแจ้งท่ำนในกรณีที่มกีำรเคลื่อนย้ำย หรอืมกีำรรบกวนรถยนต์ของท่ำนในขณะที่ไม่ได้มีกำรติด
เครื่องยนต์ ท่ำนยอมรบัว่ำ ฟังก์ชนัเหล่ำนี้ไม่สำมำรถใชค้ำดกำรณ์อย่ำงแม่นย ำว่ำ รถยนต์ของท่ำน
นัน้ถูกขโมย ถูกลำก หรอืถูกรบกวน ท่ำนตกลงว่ำ ท่ำนจะไม่พึง่พำแอปพลเิคชนัแทนมำตรกำรอื่นที่
ท่ำนตอ้งปฏบิตัติำมอย่ำงเหมำะสมเพื่อหลกีเลีย่งกำรถูกขโมยทุกประกำร 

20. ปฏิเสธควำมรบัผิดชอบเก่ียวกบัค ำรบัรอง ยกเวน้ในกรณีทีม่กีำรใหค้ ำรบัรองโดยชดัแจง้ แอปพลเิคชนั
และบรกิำรนัน้ เป็นกำรใหบ้รกิำร “ตำมทีเ่ป็น (as is)” และ “ตำมทีม่ ี(as available)” และเรำปฏเิสธกำรให้
ค ำรบัรองทัง้หมดไม่ว่ำจะโดยชดัแจง้ โดยปรยิำย ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัไิว ้หรอือื่น ๆ ซึง่รวมถงึ ประโยชน์
ในเชงิพำณิชย ์สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค์เฉพำะ ควำมเป็นเจำ้ของ และกำรไม่ละเมดิสทิธขิองคน
อื่น และค ำรบัรองใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกควำมสมัพนัธ์ กำรใช ้และกำรปฏบิตัทิำงกำรคำ้ทัง้หมด เท่ำทีส่ำมำรถ
ท ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบั โดยไม่เป็นกำรจ ำกดัขอ้ควำมก่อนหน้ำ เรำไม่ให้ค ำรบัรองหรอืค ำมัน่ใด ๆ 
และไม่ใหก้ำรรบัรองขอ้เทจ็จรงิไม่ว่ำประเภทใด ๆ ว่ำ บรกิำร แอปพลเิคชนั หรอืบรกิำรของบุคคลภำยนอก
ใด ๆ จะตรงตำมควำมต้องกำรของท่ำน หรอืจะท ำให้เกดิผลส ำเรจ็ตำมที่คำดหมำยไว ้หรอืจะเขำ้กบัหรอื
ท ำงำนร่วมกบัซอฟต์แวร์ แอปพลเิคชนั ระบบ หรอืบรกิำรอื่น ๆ โดยไม่ติดขดั หรอืสำมำรถใชง้ำนไดแ้ละ
ท ำงำนได้ทุกพืน้ที่ หรอืตรงตำมมำตรฐำนของกำรปฏบิตัิงำนและควำมน่ำเชื่อถือ หรอืไม่มคีวำมผดิพลำด 
หรอืขอ้ผดิพลำดหรอืขอ้ช ำรุดใด ๆ นัน้สำมำรถแกไ้ขไดห้รอืจะถูกแกไ้ข 
 



21. กำรไม่พึ่งพำ (No Reliance) ท่ำนยอมรบัและตกลงโดยชดัแจ้งว่ำ กำรใช้หรอืกำรพึ่งพำขอ้มูลใด ๆ หรอื
เนื้อหำใด ๆ ทีผ่่ำนกำรใชบ้รกิำรของท่ำนนัน้ เป็นสิง่ทีท่่ำนต้องรบัควำมเสีย่งและรบัผดิชอบดว้ยตวัท่ำนเอง
แต่เพยีงผูเ้ดยีว และขอ้มูลหรอืเนื้อหำอำจไม่ถูกต้องเสมอไป ทัง้นี้ เป็นควำมรบัผดิชอบของท่ำนทัง้หมดที่
จะต้องใช้กำรตดัสนิใจที่ดแีละปฏบิตัิตำมกฎจรำจร และกฎหมำยและกฎระเบยีบใด ๆ ทัง้หมดที่ใช้บงัคบั 
เมื่อใช้รถยนต์ เขำ้ถึงและ/หรอืใช้บรกิำร หรอือนุญำตให้บุคคลอื่นใชร้ถยนต์ของท่ำน และ/หรอืประเมนิว่ำ 
กำรใชฟี้เจอร์ใด ๆ ของบรกิำรนัน้ ปลอดภยัและถูกกฎหมำยภำยใต้พฤตกิำรณ์นัน้ ๆ ฟีเจอร์คะแนนควำม
ปลอดภยั  ขอ้มูลกำรวเิครำะห์ และบรกิำรสำยด่วนตดิต่อช่ำงนัน้ มไีวส้ ำหรบัเป็นกำรใหข้อ้มูลเท่ำนัน้ และ
ถูกออกแบบมำเพื่อช่วยระบุส่วนที่น่ำจะเป็นต้นเหตุของปัญหำจำกรหัสกำรวิเครำะห์ และไม่ได้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ ำหน้ำทีแ่ทนกำรบรกิำรตรวจสอบวเิครำะหโ์ดยเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

22. กำรจ ำกดัควำมรบัผิด เรำจะไม่รบัผดิชอบต่อท่ำนส ำหรบัควำมเสยีหำยไม่ว่ำในรปูแบบใด ควำมเสยีหำยที่
เกิดกับบุคคลหรือทรพัย์สนิที่เกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้บริกำรหรือแอปพลิเคชนัของท่ำน ผู้
ครอบครองรถยนต์ หรอืรถยนต์ของท่ำน เรำจะไม่รบัผดิต่อควำมเสยีหำยใด ๆ ทีเ่กดิจำกควำมผดิของท่ำน 
เช่น กำรทีท่่ำนไม่ไดใ้หข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นกบัเรำ กำรทีท่่ำนไม่ไดแ้จง้ใหเ้รำทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู กำร
ทีท่่ำนใชบ้รกิำรไม่เป็นไปตำมกล่อง ทซียีูและคู่มอืผูใ้ชท้ีไ่ดใ้หไ้ว ้นอกจำกนัน้ นิสสนัไม่จ ำต้องรบัผดิชอบใน
กรณีทีก่ำรเชื่อมต่อโครงขำ่ยไม่สำมำรถใชง้ำนได้ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ นิสสนั หรอืบรษิทัในเครอืของนิสสนั ผู้
จ ำหน่ำยของนิสสนั ผู้รบัจ้ำงของนิสสนั พนักงำนของนิสสนั ตวัแทนของนิสสนั หรอืผู้ขำย พนัธมติร ผู้ให้
อนุญำตใช้สิทธิ หรือซัพพลำยเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกไม่จ ำต้องรบัผิดต่อค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เป็น
ค่ำเสียหำยพิเศษ ค่ำเสียหำยโดยอ้อม ควำมเสียหำยที่เกี่ยวเนื่อง ควำมเสียหำยที่เป็นผลสืบเนื่อง 
ค่ำเสยีหำยเชงิลงโทษ ค่ำเสยีหำยจำกกำรพึง่พำ หรอืค่ำเสยีหำยทีก่ ำหนดเพื่อเป็นเยีย่งอย่ำง ทีเ่กดิขึน้จำก
หรอืเกีย่วเนื่องกบัขอ้ก ำหนดนี้ หรอืเกดิขึน้จำกกำรใชห้รอืกำรไม่สำมำรถใชบ้รกิำร หรอืกำรมปีฏสิมัพนัธ์ใด 
ๆ กบันิสสนั 
 

23. กำรจ ำกดัควำมรบัผิดเพ่ิมเติม ท่ำนยอมรบัว่ำบรกิำรและแอปพลเิคชนัไม่ไดถู้กพฒันำมำเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรสว่นบุคคลของท่ำน จงึเป็นควำมรบัผดิชอบของท่ำนทีจ่ะตอ้งท ำใหฟี้เจอรแ์ละฟังกช์นัเหล่ำนัน้
ตรงตำมควำมต้องกำรของท่ำน เรำจะไม่รบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีท่่ำนสำมำรถหลกีเลีย่งไดโ้ดยกำรปฏบิตัิ
ตำมค ำแนะน ำของเรำทีใ่หท้ ำกำรอปัเดททีม่ใีหท่้ำนฟรีโดยไม่คดิค่ำบรกิำร หรอืต่อค่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำร
ทีท่่ำนไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ใด ๆ ของเรำ หรอืไม่จดัใหม้รีะบบตำมควำมตอ้งกำรขัน้ต ่ำตำมทีเ่รำแนะน ำ 
 

24. กำรไม่รบัผิดส ำหรบับริกำรของบุคคลภำยนอก เรำจะไม่รบัผดิชอบต่อท่ำนส ำหรบัควำมสูญเสยีหรือ
ควำมเสยีหำยทีท่่ำนไดร้บัจำกกำรใชบ้รกิำรของบุคคลภำยนอก ในกรณีทีท่่ำนไดร้บัควำมสญูเสยีหรอืควำม



เสยีหำยอนัเกดิจำกกำรใชบ้รกิำรของบุคคลภำยนอกจะต้องอ้ำงถงึขอ้ตกลงกำรใชบ้รกิำรของผูใ้หบ้ริกำรที่
เป็นบุคคลภำยนอกนัน้ 
 

25. กำรรบัผิดชดใช้ค่ำเสียหำย ท่ำนตกลงว่ำท่ำนจะรบัผดิชดใช ้ต่อสู ้และปกป้องนิสสนัจำกจ ำนวนเงนิใด ๆ 
ทัง้หมดทีบุ่คคลอื่นใดเรยีกรอ้งต่อเรำ รวมทัง้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ทัง้หมดทีอ่ำจเกดิขึน้กบัเรำ  
(รวมถึงค่ำทนำยควำม) อนัเนื่องมำจำกกำรเรยีกร้อง กำรทวงถำม หรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่อ้ำงควำม
สูญเสยี ค่ำใชจ้่ำย รำยจ่ำย ค่ำเสยีหำย หรอืควำมเสยีหำย ซึ่งเกดิขึน้จำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบั (1) กำรใช ้กำร
ไม่ได้ใช้ หรือกำรไม่สำมำรถใช้บริกำรโดยท่ำน ผู้ครอบครองรถยนต์ของท่ำน พนักงำนของท่ำน หรือ
บุคคลภำยนอก เว้นแต่กำรเรยีกร้องนัน้มสีำเหตุมำจำกควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรอืกำรจงใจ
ประพฤติผดิโดยนิสสนั (2) กำรใช้หรอืกำรครอบครองข้อมูลหรือสำรสนเทศที่ให้โดยเกี่ยวข้องกบับริกำร 
หรอื (3) กำรเรยีกรอ้งส ำหรบักำรหมิน่ประมำท กำรใส่รำ้ย หรอืควำมเสยีหำยแก่ทรพัยส์นิ กำรบำดเจบ็เสยี
ของบุคคล หรอืกำรเสยีชวีิต ซึ่งเกดิขึ้นจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดนี้โดยประกำรใด ๆ ไม่ว่ำโดยตรง
หรอืโดยออ้ม 

ง. สิทธิและหน้ำท่ีเพ่ิมเติม  

26. กำรอนุญำต เรำอนุญำตให้สทิธใินกำรใช้แก่ท่ำน ซึ่งเป็นกำรอนุญำตให้ใช้สทิธิที่เฉพำะตวั ในขอบเขต
จ ำกดั ที่ไม่ผูกขำด และไม่สำมำรถโอนได้ เพื่อกำรดำวน์โหลด ติดตัง้ และใช้แอปพลเิคชนัในกำรเขำ้ถึง
บรกิำรบนโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ตโฟนของท่ำน เพื่อกำรใช้ส่วนตวัที่มใิช่กำรใช้ในเชงิพำณิชย์ตำม
ขอ้ก ำหนดนี้ กำรอนุญำตนี้อยู่ภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ท่ำนยอมรบัขอ้ก ำหนดนี้ และ ขอ้ก ำหนด เงื่อนไข และค ำ
บอกกล่ำวทัง้หมดทีม่ำพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั และ/หรอืเนื้อหำของแอปพลเิคชนั ซึง่เป็นทรพัยส์นิของนิสสนั 
หรอืไดร้บักำรอนุญำตจำกนิสสนั กำรอนุญำตในย่อหน้ำนี้รวมถงึสทิธใินกำรใชส้ิง่ต่อไปนี้ 

26.1  ฮำร์ดแวร์ใด ๆ ที่เป็นของกล่อง ทซีียู และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวขอ้ง ข้อมูลที่ป้อนให้ซอฟต์แวร์ และอปั
เดตหรอืสว่นเพิม่เตมิของซอฟตแ์วร์ 

26.2  ซอฟตแ์วรข์องแอปพลเิคชนั ขอ้มลูทีถู่กป้อนใหซ้อฟตแ์วร ์อปัเดตหรอืสว่นเพิม่เตมิของซอฟตแ์วร์ 

26.3  เอกสำรส ำหรบัแอปพลเิคชนัทีเ่กีย่วขอ้ง (“เอกสำร”)  

26.4  รปูภำพและวดีโีอ ไฟลเ์สยีง ไฟลข์อ้มลู ภำพเคลื่อนไหว และขอ้ควำมทีจ่ดัหำใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิำรหรอืผู้
ไดร้บัอนุญำตใด ๆ 

27. ข้อผกูพนั ท่ำนใหค้ ำมัน่ดงัต่อไปนี้ 



27.1  จะไม่แปล ควบรวม ดดัแปลง ท ำใหแ้ตกต่ำง ปรบัเปลีย่น หรอืปรบัแต่ง ทัง้หมดหรอืส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของแอปพลเิคชนั เอกสำร หรอืบรกิำร หรอือนุญำตใหแ้อปพลเิคชนั หรอืบรกิำร หรอืส่วนใด ๆ ของ
ทัง้สองอย่ำง ถูกรวมเขำ้กบัหรอืกลำยเป็นสว่นหนึ่งในโปรแกรมอื่น เวน้แต่จ ำเป็นเพื่อกำรใชง้ำนแอป
พลเิคชนัและบรกิำรบนอุปกรณ์ตำมทีอ่นุญำตไว ้ณ ทีน่ี้ 

27.2  จะไม่ถอดแยกชิ้นส่วน แยกส่วนประกอบ ถอดแบบย้อนกลับ  (reverse engineer) หรือสร้ำงงำน
ดัดแปลง (derivative work) โดยใช้แอปพลิเคชันทัง้หมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือพยำยำมที่จะ
กระท ำกำรดงักล่ำว 

27.3  จะปฏิบัติตำมกฎหมำยทัง้หมดที่ใช้บังคบัที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรและแอปพลิเคชนั รวมถึง
กฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบักำรควบคุมเทคโนโลยหีรอืกำรสง่ออกทีใ่ชบ้งัคบั 

27.4  จะไม่ใชซ้มิทีอ่ยู่ในกล่อง ทซียีู ส ำหรบัวตัถุประสงค์ทีผ่ดิกฎหมำยหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เช่น กำร
มสีว่นร่วมในกำรก่อกำรรำ้ย 

27.5  จะรกัษำรหสัผ่ำนส ำหรบักำรใช้งำนแอปพลิเคชันให้ปลอดภัยและจะเก็บรกัษำรหสัผ่ำนนัน้เป็น
ควำมลบั 

27.6  จะรบัผดิชอบเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ต หรอืกำรเขำ้ถงึเครอืขำ่ย หรอืค่ำใชจ้่ำยจำกผูใ้หบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต
หรือเครือข่ำย หรือโครงข่ำยมือถือ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้งำนแอปพลิเคชันหรือบริกำรบน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบสมำรต์โฟนของท่ำน 

28. กำรบริกำรลูกค้ำ ส ำหรบัควำมช่วยเหลอืในกำรตอบค ำถำมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดนี้ ท่ำนสำมำรถ
อ้ำงอิงจำกข้อก ำหนดเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือของแอปพลิเคชันเอง ก่อนที่จะติดต่อเรำทำงอีเมลที่ 
info@nissan.co.th หรือทำงโทรศัพท์ที่ ศูนย์บริกำรลูกค้ำนิสสนั (Nissan Customer Care) ที่หมำยเลข
โทรศพัท ์0 2401 9600 
 

29. กำรตัง้ค่ำกำรแจ้งเตือนเร่ิมต้น เรำอำจตัง้ค่ำเริม่ต้นส ำหรบักำรแจ้งเตือน (default feature notification 
preferences) ไว ้และท่ำนอำจเปลีย่นแปลงค่ำตวัเลอืกส ำหรบักำรแจง้เตอืนเหล่ำนี้ได้ 
 

30. กำรยกเลิก ท่ำนอำจยกเลกิกำรเขำ้ถงึแอปพลเิคชนันี้ และ/หรอืขอยกเลกิกำรใชบ้รกิำรของท่ำน ณ เวลำใด
กไ็ด ้ท่ำนยอมรบัและตกลงว่ำ กำรยกเลกิกำรเขำ้ถงึ กำรปิดกำรใชง้ำน หรอืกำรลบแอปพลเิคชนัไม่ใช่กำร
ยกเลกิกำรใช้บรกิำรของท่ำน กำรยกเลกิบรกิำรจะต้องกระท ำโดยติดต่อศูนย์บรกิำรลูกค้ำนิสสนั (Nissan 
Customer Care) ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 0 2401 9600 หรอืผ่ำนช่องทำงอื่นใดที่ทำงนิสสนัได้จดัเตรียมไว้
ให้แก่ท่ำน ท่ำนยอมรบัและตกลงว่ำ เมื่อท่ำนได้ส่งค ำขอยกเลิกบริกำร นิสสนัจะใช้เวลำพิจำรณำและ
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ด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่มีกำรส่งค ำขอ เมื่อใดก็ตำมที่เรำตกลงที่จะเลิกให้บริกำรตำม
ขอ้ก ำหนดนี้ สทิธขิองท่ำนทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัและบรกิำรจะสิน้สุดลงและไม่สำมำรถเปิดใชบ้รกิำรไดอ้กี 
 

31. กำรระงบับริกำรชัว่ครำว นิสสนัอำจระงบับรกิำรชัว่ครำว พกักำรให้บรกิำร หรอืยกเลกิกำรให้บรกิำรใน
ส่วนใด ๆ หรอืบอกเลกิขอ้ก ำหนดนี้ ณ เวลำใด ๆ โดยใหค้ ำบอกกล่ำวและเป็นไปตำมกฎหมำยทีใ่ช้บงัคบั 
เมื่อมกีำรยกเลกิ สทิธขิองท่ำนทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนันี้จะสิน้สุดลง ท่ำนยอมรบัและตกลงว่ำ กำรยกเลกิบรกิำร
ไม่ถอืเป็นกำรปลดเปลือ้งควำมรบัผดิของคู่สญัญำทีม่อียู่ ณ ขณะยกเลกิ หรอืทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรกระท ำใด 
ๆ ก่อนกำรยกเลกิ หรอืจำกหน้ำที่ใด ๆ ที่มผีลต่อเนื่องภำยหลงักำรยกเลกิ เรำอำจจะระงบัหรอืหยุดกำร
ให้บริกำรบำงฟีเจอร์หำกกำรอนุญำตที่เรำได้รบัมำจำกบุคคลภำยนอกส ำหรบักำรให้บริกำรดัง กล่ำว
หมดอำยุหรอืสิน้สุดลง ทัง้นี้เท่ำทีก่ฎหมำยอนุญำต 
 

32. กำรโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ ท่ำนตกลงทีจ่ะแจง้ใหน้ิสสนัทรำบ ถ้ำท่ำนโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนต์ หรอืท่ำน
ไม่มีสทิธิในกำรใช้รถยนต์อีกต่อไป หรือรถยนต์ถูกท ำลำย โดยติดต่อศูนย์บริกำรลูกค้ำนิสสนั (Nissan 
Customer Care) ที่หมำยเลขโทรศพัท์ 0 2401 9600 หรอืผ่ำนช่องทำงอื่นใดที่นิสสนัไดจ้ดัเตรยีมไว้ใหแ้ก่
ท่ำน ในกรณีดงักล่ำว ท่ำนต้องหยุดกำรใชบ้รกิำรและนิสสนัจะยกเลกิกำรใชบ้รกิำรของท่ำน เมื่อมกีำรโอน
กรรมสทิธิข์องรถยนต์หรอืท่ำนไม่มสีทิธทิี่จะใช้รถยนต์อกีต่อไป ท่ำนตกลงที่จะไม่เขำ้ถึง ใช้ หรอืดูขอ้มูล
เกี่ยวกบัวธิกีำรและช่วงเวลำของกำรขบัขีร่ถยนต์ซึ่งไดโ้อนไปแลว้นัน้ รวมถงึ ควำมเรว็ เลขระยะทำง เวลำ
ของวนั กำรเร่งควำมเร็วโดยฉับพลนั และกำรเบรกโดยกระทนัหนั และ /หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบั
รถยนต์ ท่ำนเขำ้ใจว่ำกำรละเมดิเงื่อนไขเช่นว่ำนี้จะมผีลเป็นกำรท ำผดิขอ้ก ำหนดนี้ และอำจะมผีลเป็นกำร
ละเมดิกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัดว้ย กรณีทีท่่ำนไม่ไดแ้จง้เรำ หรอืเจำ้ของใหม่ไดแ้จง้ใหเ้รำทรำบว่ำท่ำนไม่มสีทิธิ
ทีจ่ะใชร้ถยนต์อกีต่อไป นิสสนัมสีทิธทิีจ่ะตดักำรเชื่อมต่อของท่ำนกบับรกิำรโดยไม่ต้องมีกำรแจง้เตอืนหรอื
ควำมรบัผดิ และอำจแจง้ท่ำนว่ำไดม้กีำรตดักำรเชื่อมต่อแลว้ หำกท่ำนไม่ปฏบิตัติำมขัน้ตอนทีน่ิสสนัเตรยีม
ไว้ให้ นิสสนัจะไม่ต้องรบัผดิต่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยบุคคลอื่นผู้มสีทิธใินกำรใชร้ถยนต์ 
เช่น ผูท้ีไ่ดร้บักรรมสทิธิร์ถยนตห์รอืผูย้มื 
 

33. กำรใช้รถยนต ์ถำ้ท่ำนอนุญำตใหผู้ข้บัขีร่ำยอื่นใชร้ถยนต ์หรอืในกรณีทีท่่ำนโอนกรรมสทิธิใ์นรถยนต์ใหแ้ก่
บุคคลอื่น ท่ำนต้องแจง้ใหผู้ข้บัขีร่ำยดงักล่ำว หรอืผูร้บัโอนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี ทรำบเกี่ยวกบับรกิำร และ
กำรรวบรวม กำรใช ้กำรประมวลผล กำรเปิดเผย และกำรสง่หรอืโอนไปยงัต่ำงประเทศซึง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

34. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและเขตอ ำนำจศำล ขอ้ก ำหนดนี้อยู่ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยไทย และขอ้พพิำทใด 
ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก ำหนดนี้ ใหต้ดัสนิโดยศำลในประเทศไทยเท่ำนัน้ 



 
35. เงื่อนไขโดยทัว่ไป ถ้ำบทบญัญตัใิดในขอ้ก ำหนดนี้พบว่ำหรอืถอืว่ำไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ไม่สมบูรณ์หรอืใช้

บงัคบัไม่ได ้ควำมชอบดว้ยกฎหมำย ควำมสมบูรณ์ และกำรใชบ้งัคบัไดข้องสว่นทีเ่หลอืของขอ้ก ำหนดนี้จะ
ไม่ได้รบัผลกระทบ และจะยงัคงมผีลบงัคบัอย่ำงสมบูรณ์ ท่ำนตกลงว่ำนิสสนัอำจแก้ไขเพิม่เติมส่วนของ
ข้อก ำหนดนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ โดยที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้จะต้อง
สะทอ้นถงึเจตนำรมณ์ทีแ่สดงอยู่โดยขอ้ก ำหนดนี้เพยีงเท่ำที่กฎหมำยให้อนุญำต กำรทีน่ิสสนัไม่ใช้หรือไม่
บงัคบัสทิธหิรอืบทบญัญตัใิดของขอ้ก ำหนดนี้ มใิหถ้อืว่ำเป็นกำรสละซึง่สทิธหิรอืบทบญัญตัดิงักล่ำว กำรสละ
สทิธใินบทบญัญตัใิดของขอ้ก ำหนดนี้ จะมผีลบงัคบักต็่อเมื่อ ไดท้ ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและลงนำมโดยนิส
สนั ห้ำมมใิห้ท่ำนโอนขอ้ก ำหนดนี้ หรอืสทิธหิรอืหน้ำที่ใดตำมขอ้ก ำหนดนี้ เว้นแต่ได้รบัควำมยนิยอมเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัแจ้งจำกนิสสนัก่อน นิสสันอำจโอนข้อก ำหนดโดยทัว่ไปนี้ ไม่ว่ำบำงส่วนหรือ
ทัง้หมด หรอืสทิธหิรอืหน้ำทีใ่ดตำมขอ้ก ำหนดนี้ได ้ท่ำนตกลงทีจ่ะใหค้วำมยนิยอมต่อกำรโอนดงักล่ำว และ
จะให้ควำมช่วยเหลอืและกำรสนับสนุนที่จ ำเป็นทัง้ปวง รวมถึงกำรลงนำมในเอกสำรทัง้หลำยเท่ำทีจ่ ำเป็น
เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกนิสสนั  
 

36. เหตุสุดวิสยั นิสสนัไม่ตอ้งรบัผดิต่อควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรกระท ำ เหตุกำรณ์ หรอื
สำเหตุ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมตำมสมควรและท ำให้นิสสันไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่ภำยใต้
ขอ้ก ำหนดนี้ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีง สงครำม จลำจล กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำด  ควำมวุ่นวำยใน
บ้ำนเมอืง (civil commotion) อคัคภียั แผ่นดนิไหว พำยุ น ้ำท่วม ควำมล้มเหลวของบรกิำรสำธำรณูปโภค
หรอืผูป้ระกอบกำรขนสง่ ขอ้พพิำทแรงงำน กำรหยุดงำนประทว้ง กำรปิดโรงงำนโดยเจำ้ของกจิกำรในช่วงที่
มกีำรประทว้ง และขอ้จ ำกดัใด ๆ ทีถู่กก ำหนดโดยกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบ 
 

37. กำรแจ้งเตือน ท่ำนตกลงและให้ควำมยนิยอมกบันิสสนัและบรษิทัในเครอืของนิสสนัส ำหรบักำรส่งขอ้มูล
เชงิกำรคำ้ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบันิสสนัและบรษิทัในเครอืของนิสสนั รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง ขอ้มลู
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร ขอ้มูลทำงกำรเงนิและกำรตลำด และกำรส่งเสรมิกำรขำย ใหแ้ก่ท่ำนผ่ำนแอปพลเิค
ชนันี้ ทัง้นี้ ท่ำนอำจยกเลกิหรอืปฏเิสธกำรสง่ขอ้มลูทำงกำรคำ้ดงักล่ำวไดต้ำมช่องทำงทีก่ ำหนดไวโ้ดยนิสสนั 
 

□ ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจเนื้อหำของเงื่อนไขกำรใชง้ำน หลกักำรควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและหนังสอืยนิยอม 
และไดล้งนำมดว้ยควำมสมคัรใจในกำรยอมรบัเงือ่นไขและหลกักำรดงักล่ำว ในกำรสมคัรเขำ้ใชบ้รกิำรของนิสสนั 

  



นโยบำยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เก่ียวกบันโยบำย 

ภำยใตพ้นัธสญัญำในกำรด ำเนินธุรกจิของนิสสนั ทีใ่หลู้กคำ้เป็นศูนยก์ลำงในทุกสิง่ทีเ่รำท ำ นิสสนัเชื่อมัน่ว่ำ กำร
ด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสเป็นสิง่ส ำคญัส ำหรบัควำมสมัพนัธทุ์กรปูแบบ ดว้ยเหตุนี้ นสิสนัจงึใหค้วำมส ำคญัต่อกำร
มมีำตรกำรป้องกนัขอ้มลูสว่นบุคคลทีด่แีละกำรแสดงรำยละเอยีดถงึวธิกีำรใชง้ำนขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยควำมซื่อตรง
และเปิดเผย    

นโยบำยขอ้มูลสว่นบุคคลนี้มขีึน้เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำ นิสสนัจะจดักำรกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม 
ซึ่งนโยบำยนี้จะใชก้บัทุกๆ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีน่ิสสนัไดจ้ดัเกบ็ไว ้โดยนโยบำยจะแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีำรจดัเกบ็ขอ้มลู 
วธิกีำรใชข้อ้มลู วธิกีำรดแูลรกัษำและมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลูสว่นบุคคล 

วิธีกำรเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

นิสสนัอำจเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มจำก: 

• เจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
• พนัธมติรทำงธุรกจิ เช่น ผูจ้ ำหน่ำยนิสสนั ผูใ้หบ้รกิำร ผูร้บัจำ้ง ผูผ้ลติชิน้สว่น และคู่สญัญำ 
• บรษิทัในเครอืและในกลุ่มนสิสนั และ 
• องค์กรของรฐัหรอืหน่วยงำนรำชกำร 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีนิสสนัจดัเกบ็ 

นิสสนัอำจท ำกำรจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวำมหลำกหลำย โดยพจิำรณำจำกวตัถุประสงคข์องกำรน ำไปใชแ้ละกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องผูป้ฏบิตังิำน ซึง่ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ ไดแ้ก่: 

• ขอ้มลูทีส่ำมำรถระบุตวัตนได ้เช่น วนัเกดิ รำยละเอยีดในบตัรประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำง บตัรประจ ำตวั
ขำ้รำชกำร หรอืใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต์ 

• ชื่อ ทีอ่ยู่และขอ้มลูอื่นทีส่ำมำรถตดิต่อได ้เช่น เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล ์โทรสำร 
• ขอ้มลูทัว่ไป เช่น อำยุ เพศ สถำนภำพสมรสและอำชพี 
• ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เช่น เงนิเดอืน บญัชธีนำคำร ขอ้มลูทำงธุรกจิหรอืผลประโยชน์ทำงธุรกจิอื่น 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัควำมพงึพอใจในสนิคำ้และบรกิำรของนิสสนั 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัอำชพี ในกรณีทีท่่ำนสมคัรงำนกบันิสสนั 



• ขอ้มลูเกีย่วกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมทีท่่ำนใชเ้พื่อเขำ้ใชง้ำนต่ำงๆ รวมถงึไอพแีอดเดรส 
ประเภทของบรำวเซอร ์ภำษำ ระบบปฏบิตักิำร แอพพลเิคชัน่ ปรมิำณและประวตักิำรใชง้ำนเวบ็ไซตต์่ำงๆ 
และขอ้มลูเกีย่วกบัคุกกี้ 

ระยะเวลำในกำรจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

นิสสนัจะกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลในระยะเวลำทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรใชง้ำนตำมวตัถุประสงคท์ี่เกีย่วขอ้งไม่ว่ำจะ
เป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ทำงธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมำย และเพื่อป้องกนั
อนัตรำย รวมถงึเพื่อกำรด ำเนนิกำรทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้วธิกีำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

กำรใช้งำนหรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

นิสสนัอำจใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตำมเหตุดงัต่อไปนี้ 

• เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำไม่ว่ำจะเป็นหน้ำทโีดยตรงหรอืโดยออ้ม 
• เพื่อน ำเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำร เชน่ กจิกรรมทำงกำรตลำดและกำรขำย โปรโมชัน่ แคมเปญ

กจิกรรมหลงักำรขำยหรอืกำรรบัประกนั และขำ่วสำรอื่นๆ 
• เพื่อกำรปรบัปรุง พฒันำและเพื่อคงไวซ้ึง่คุณภำพของสนิคำ้และบรกิำร 
• เพื่อกำรตดิต่อสือ่สำร เช่น กำรสง่บรกิำรแจง้เตอืนกำร กำรตอบกลบัเมื่อไดร้บักำรตดิต่อจำกท่ำน เพื่อน ำเสนอ

สนิคำ้และบรกิำรใหม่ และกำรสอดสอ่งขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของท่ำนอนัเกีย่วขอ้งกบัสนิคำ้และบรกิำร
ผ่ำนเครื่องมอื หรอืแอปพลเิคชนัใด ๆ ทีเ่รำเปิดตวั ในขณะที ่ ถำ้ท่ำนไม่ประสงคจ์ะไดร้บักำรตดิต่อเกีย่วกบั
กจิกรรมทำงกำรตลำดหรอืกจิกรรมกำรขำย ท่ำนสำมำรถแจง้ควำมตอ้งกำรหรอื “ยกเลกิกำรเป็นสมำชกิ” 
ผ่ำนเวป็ลงิคท์ีป่รำกฏในอเีมล 

• เพื่อสนับสนุนควำมมัน่คงและควำมปลอดภยั 
• เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเนื้อหำจำกเวบ็ไซตข์องนิสสนัจะถูกน ำเสนออย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุดต่อท่ำนและคอมพวิเตอร์

ของท่ำน 
• เพื่อด ำเนินกำรสรรหำบุคคล ในกรณีทีท่่ำนสมคัรงำนกบันิสสนั 
• เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนอย่ำงรวดเรว็มำกขึน้ 
• เพื่อเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับรษิทัในกลุ่มในเครอืนิสสนั และ/หรอื 
• เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

นิสสนัจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั ซึง่หมำยควำมว่ำหลงัจำกที่
นิสสนัไดร้บัควำมยนิยอมแลว้ท่ำนสำมำรถเพกิถอนควำมยนิยอมไดต้ลอดเวลำ เมื่อมคีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำกำร
ประมวลผลขอ้มลูส ำหรบักำรสญัญำกบัท่ำน เช่น ขอ้ก ำหนดกำรใชบ้รกิำร หรอืประโยชน์ทำงธุรกจิทีช่อบดว้ย



กฎหมำย เช่น กำรปรบัปรุง ควำมเป็นสว่นตวั และกำรพฒันำกำรบรกิำร กำรตลำดส ำหรบัฟีทเจอรห์รอืผลติภณัฑ์
ใหม่ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ รวมถงึกำรสง่เสรมิควำมมัน่คงและปลอดภยัดงัทีอ่ธบิำยขำ้งตน้ 

ผู้ท่ีได้รบักำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกนิสสนั 

นิสสนัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนหำกไม่ไดร้บัอนุญำต อย่ำงไรกต็ำม ขอ้มลูของท่ำนอำจจะถูกเปิดเผย
หรอืโอน* ไปยงัองคก์รหรอืบุคคลภำยนอก ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิทัในกลุ่มนิสสนัรวมถึงสำขำของบรษิทั รวมถึงบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทันิสสนั บรษิทัโฮลดิ้งและ
บรษิทัในเครอืรวมถงึสำขำของบรษิทัเหล่ำนัน้ 

• พนัธมติรทำงธุรกจิ เช่น ผูจ้ ำหน่ำยนิสสนั ผูใ้หบ้รกิำร คู่สญัญำ 
• บรษิทัผลติสือ่และโฆษณำ 
• ผูใ้หบ้รกิำรวเิครำะหข์อ้มลู 
• ผูใ้หบ้รกิำรวเิครำะหข์อ้มลูและระบบเซริช์เอน็จนิ 
• หน่วยงำนตรวจสอบเครดติ 
• บุคคลทีม่โีอกำสจะไดเ้ป็นคู่คำ้ทำงธุรกจิทัง้กำรเป็นผูซ้ื้อและผูข้ำย 
• ทีป่รกึษำเฉพะดำ้น เชน่ ผูต้รวจสอบบญัชแีละทนำยควำม 
• บรษิทัทีใ่หบ้รกิำรดำ้นกำรประกนัภยัและกำรรบัประกนั 
• หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รรฐั 
• หน่วยงงำนหรอืองคก์รอื่นทีท่่ำนมคีวำมประสงคจ์ะใหน้สิสนัเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนต่อ 

*หมำยเหตุ: ภำยใตข้อ้ก ำหนดตำมฎหมำย 

กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รบัข้อมูลในต่ำงประเทศ 

นิสสนัจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รบัขอ้มูลในต่ำงประเทศเฉพำะกรณีที่ได้รบัอนุญำตจำกกฎหมำยคุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลและกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลให้มีควำมถกูต้อง 

นิสสนัจะด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดจ้ดัเกบ็มำมคีวำมถูกตอ้งทนัสมยั 
สมบูรณ์และไดร้บักำรปรบัปรงุอยู่เสมอ 

อย่ำงไรกต็ำม แมน้ิสสนัจะทุ่มเทควำมพยำยำมในกำรดแูลขอ้มลูใหม้คีวำมปลอดภยั ดว้ยกำรใชเ้ครื่องมอืทำงเทคนิค
ร่วมกบักำรบรหิำรจดักำรโดยบุคคลเพื่อควบคุมและรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลู แตใ่นควำมเป็นจรงิแลว้ ไม่มวีธิกีำร
ใดทีจ่ะสำมำรถป้องกนัควำมผดิพลำดอย่ำงสมบูรณ์แบบ กรณีทีท่่ำนประสงคจ์ะสอบถำมเกีย่วกบัควำมปลอดภยัใน
ขอ้มลูสว่นบุคคล กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนิสสนั 



วิธีกำรท่ีนิสสนัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีทีน่ิสสนัจ ำเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลทีส่ำม นิสสนัจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสม
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบุคคลทีส่ำมจะดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไม่ใหเ้กดิกำรสญูหำย หรอืมกีำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยไม่ไดร้บั
อนุญำต รวมถงึกำรใช ้กำรดดัแปลง หรอืกำรเปิดเผยและกำรใชง้ำนทีไ่ม่ถูกต้อง 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

ภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ท่ำนมสีทิธดิงัต่อไปนี้ 

• สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล 
• สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 
• สทิธใินกำรขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล 
• สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรเกบ็ กำรใช ้กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
• รอ้งขอใหไ้ม่มกีำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล 
• กำรถอนควำมยนิยอม 

กำรติดต่อ 

กรณีมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะหรอืควำมกงัวลเกีย่วกบันโยบำยนี้หรอืกำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำที่
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ไดท้ี ่ 

ท่ีอยู่: บรษิทั นิสสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

       เลขที ่3 อำคำรรจันำกำร ชัน้ 27 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทรกรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท์: 0 2339 3300 ต่อ 4336 

อีเมล: Data-Protection-Officer@nissan.co.th 

หำกท่ำนประสงคใ์ชส้ทิธติำมนโยบำยนี้หรอืตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบักำรเขำ้ถงึหรอืกำรแก้ไข
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่ยู่ในควำมครอบครองของนิสสนั กรุณำตดิต่อศูนยบ์รกิำรลูกคำ้นิสสนั ที ่0 2401 9600  

***หมำยเหตุ:  

1. โปรดระบุรำยละเอยีดกำรตดิต่อเมื่อมกีำรรอ้งเรยีนหรอืขอใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง เพื่อใหน้ิสสนัสำมำรถตดิต่อกลบัโดยเรว็ทีสุ่ด 

2. นิสสนัไม่คดิค่ำธรรมเนียมในกำรตดิต่อเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกมค่ีำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้เพื่อกำร
ด ำเนินกำรภำยใต้ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นอกเหนือจำกค ำขอเกี่ยวกบักำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล 
นิสสนัจะแจง้เป็นกรณีๆไป  

mailto:Data-Protection-Officer@nissan.co.th


คกุกี้คืออะไร 

คุกกี้ คอื ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ีจ่ะถูกส่งไปยงัเบรำวเ์ซอรข์องท่ำน เพื่อส่งขอ้มูลกลบัมำยงัเซริ์ฟเวอร์ทุกครัง้ทีม่ท่ีำน
ไดม้กีำรเยีย่มชมหน้ำเวบ็ 

เซริฟ์เวอรข์องนิสสนัจะสรำ้งคุกกีข้ ึน้ เพื่อใชใ้นกำรเกบ็ขอ้มลูหน้ำเวบ็ไซตท์ีท่่ำนเคยเขำ้ขณะใชง้ำนเซริฟ์เวอรข์องเรำ 
คุกกี้จะช่วยน ำทำงเพื่อเดนิหน้ำหรอืยอ้นหลงัไปยงัเวบ็ไซต์และกลบัสู่หน้ำเวบ็ไซต์ทีท่่ำนเคยเยีย่มชมแลว้ คุกกี้นี้จะ
ปรำกฏเฉพำะเมื่อท่ำนใชง้ำนเซริฟ์เวอรข์องนิสสนัเท่ำนัน้ 

 

 

 

 

 

 
  



หนังสือยินยอม 

ขำ้พเจำ้ตกลงยนิยอมให ้นิสสนั ท ำกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขำ้พเจำ้ ซึง่รวมไป
ถงึ ชื่อ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ หมำยเลขโทรสำร อเีมล ขอ้มูลยำนพำหนะ ขอ้มูลพฤตกิรรมกำรขบัขี ่ประวตักิำร
เกดิอุบตัเิหตุ และขอ้มลูอื่น ๆ เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

 รายละเอียดวัตถุประสงค ์ ยินยอม 

1.  

เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยชื่อ นามสกลุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล ขอ้มลูรถยนต ์เพ่ือน าเสนอขอ้มลู

ผลิตภัณฑข์องนิสสนั และผลิตภณัฑอ่ื์นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการบริการ การขาย โปรโมชั่น แคมเปญ กิจกรรมทางการตลาด

และการขาย กิจกรรมเคลมพิเศษ การแจง้สิทธิใดๆ เกี่ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ ข่าวสาร  

 

2.  

เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล ขอ้มูลรถยนต ์ประวตัิการใช้

รถยนต ์พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ และกิจกรรมอ่ืนในลกัษณะคลา้ยกัน เพื่อท าการศึกษาวิจัยและ

พฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์การตลาด การบริการ ตลอดจนการวิเคราะหใ์นเชิงสถิติ 

 

3.  
เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล ขอ้มูลรถยนต ์ประวตัิการใช้

รถยนต ์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในรถยนตน์ิสสนั ผลิตภณัฑอ่ื์นของนิสสนั หรือบริการของนิสสนั 
 

4.  

ใหน้ิสสันเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 1 – ขอ้ 3 ไปยังผูจ้  าหน่ายที่ไดร้บัอนุญาต1 ผูร้บัจา้ง หรือผูใ้หบ้ริการภายนอก (ที่มีสถาน

ประกอบการหรือมีการประมวลผลในประเทศไทย) ซึ่งเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลใหก้บันิสสนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ิจกรรม

ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 – ขอ้ 3 ขา้งตน้ 

 

5.  

ให้นิสสันเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 1 – ข้อ 3 ไปยังผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการภายนอก (ที่มีสถานประกอบการหรือมีการ

ประมวลผลในต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลใหก้บันิสสนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ิจกรรมตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 – 

ขอ้ 3 ขา้งตน้ 

 

6.  
ใหน้ิสสนัเปิดเผยขอ้มูลตามข้อ 1 – ขอ้ 3 ใหแ้ก่บริษัทในเครือและในกลุ่มของนิสสนั2ที่มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศ

ไทยได ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 1 – ขอ้ 3 ขา้งตน้ 
 

7.  
ใหน้ิสสนัเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 1 – ขอ้ 3 ใหแ้ก่บริษัทในเครือและในกลุ่มของนิสสนั3ที่มีสถานประกอบการอยู่ในต่างประเทศ

ได ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 1 – ขอ้ 3 ขา้งตน้ 
 

8.  
ใหน้ิสสนัเปิดเผยและโอนขอ้มูลตามขอ้ 1 – ขอ้ 3 ใหแ้ก่บริษัท นิสสนั มอเตอร ์จ ากัด (ประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ

นิสสนัเพ่ือการบริหารจดัการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องกิจกรรมตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 – ขอ้ 3 ขา้งตน้ 
 

 ใหค้วำมยนิยอมทุกขอ้ 
 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจเนื้อหำของเงื่อนไขกำรใชง้ำน และไดล้งนำมดว้ยควำมสมคัรใจในกำรยอมรบั

เงือ่นไขและหลกักำรดงักล่ำว ในกำรสมคัรเขำ้ใชบ้รกิำรของนิสสนั 
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