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Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují Váš přístup a užívání 
internetových stránek a služeb myjohndeere.com ostatních internetových služeb a 
mobilních aplikací John Deere, které se odkazují na tyto podmínky (dále jen „Stránky“). 
Svým přístupem nebo použitím těchto Stránek nebo vytvořením uživatelského účtu na 
Stránkách souhlasíte s těmito Podmínkami a uzavíráte právně závaznou smlouvu se 
společností John Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 
3, 67657 Kaiserslautern, Německo. Pokud Stránky navštívíte nebo použijete jako 
zaměstnanec nebo zprostředkovatel jménem jiné osoby nebo organizace, souhlasíte s 
těmito Podmínkami také jménem této osoby nebo organizace a prohlašujete a 
zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto osobu nebo organizaci k těmto Podmínkám. 

Nevstupujte na Stránky a ani je nepoužívejte, pokud si nepřejete nebo nemůžete 
být zavázáni těmito Podmínkami. 

1 Definice 

1.1 Smluvní strany 

1. Termíny „Vy“ a „Vaše“ se týkají Vás jako jednotlivého uživatele Stránek, 
a pokud používáte Stránky jménem jiné osoby nebo organizace, zahrnuje 
to také danou osobu či organizaci. 

2. „Uživatel” je každý, kdo vstoupí na Stránky, dívá se na ně, prochází si je, 
prohledává je (web crawling), získává z nich data (web scraping), a to 
jakýmkoli způsobem. 

3. Termíny „společnost Deere“, „my“, „nás“ a „naše“ označují společnost 
John Deere GmbH & Co. KG – Intelligent Solutions Group  a její 
mateřské společnosti, pobočky a dceřiné společnosti. 

1.2 Obsah 

1. „Obsah“ znamená text, údaje, soubory, záznamy, informace o umístění, 
zprávy, obrázky, fotografie, audio a video soubory, a veškeré další formy 
údajů nebo komunikace zaslané nebo předávané na Stránky, 
prostřednictvím Stránek nebo jinak poskytnuté v souvislosti se Stránkami. 
Berte, prosím, na vědomí, že žádná z těchto definic nenaznačuje ani 
nevytváří žádný vlastnický vztah mezi kteroukoli smluvní stranou a 
jakýmkoli konkrétním Obsahem. 

2. „Váš obsah“ je Obsah, který řídíte Vy, včetně: (i) Obsahu, který zašlete 
nebo předáte na Stránky, prostřednictvím Stránek nebo jinak poskytnete 
v souvislosti se Stránkami; (ii) údajů, včetně strojových, výrobních a 
jiných údajů předaných na Stránky z Vašeho vybavení; a (iii) Obsahu 
pocházejícího od třetí strany, pokud tato třetí strana převedla kontrolu 
nad Obsahem na Vás. 

3. „Obsah uživatelů“ je Obsah, který uživatelé zašlou nebo předají na 
Stránky, prostřednictvím Stránek nebo jinak poskytnou v souvislosti se 
Stránkami. 

4. „Obsah společnosti Deere“ je Obsah, který vytváříme, vytvořili jsme, 
děláme, udělali jsme, pořizujeme nebo k němuž poskytujeme licence a 
zpřístupňujeme jej v souvislosti se Stránkami. 

5. „Obsah třetí strany“ je Obsah, který pochází od stran mimo Vás nebo 
společnost Deere, který je zpřístupněn v souvislosti se Stránkami. 

6. „Obsah Stránek“ je veškerý Obsah, který je zpřístupněný v souvislosti se 
Stránkami, včetně Vašeho obsahu, Obsahu uživatelů, Obsahu třetích 
stran a Obsahu společnosti Deere. 

1.3 Stránky 

1. Tyto „Stránky“ poskytují infrastrukturu, pomocí které můžete ukládat, 
sdílet a zpracovávat „Obsah“. 

2. Pokud společnost Deere nabízí prvky nebo služby, které vyžadují 
přístup k „Obsahu“ a jeho zpracování společností Deere nebo třetí 
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stranou, bude poskytování těchto služeb případně podléhat 
dodatečným podmínkám nebo výslovnému souhlasu. 

3. Jakožto poskytovatel infrastruktury nabízíme možnost sdílet Váš „Obsah“ s 
třetími stranami prostřednictvím přístupu k rozhraní pro programování 
aplikací (API) nebo v případě, že jste poskytovatelem služeb, abyste 
kontaktovali a získali přístup k obsahu třetích stran. Další informace o tomto 
přístupu jsou k dispozici v „Oznámení o ochraně osobních údajů 
MyJohnDeere™” nebo na stránce developer.deere.com. 

2 Změny těchto Podmínek 

Příležitostně můžeme tyto Podmínky upravit, abychom byli v souladu s právními 
předpisy v důsledku regulačních změn či změn právního řádu, abychom reflektovali 
novinky a změny v našich službách a abychom byli v souladu se změnami týkajícími se 
potřeb trhu. Pokud budou tyto Podmínky měněny, poskytneme Vám revidované 
Podmínky ve formě dovolené zákonem minimálně dva měsíce před jejich navrhovanou 
platností. Změny budou považovány za z Vaší strany odsouhlasené, pokud proti nim 
nevznesete námitku před navrhovanou účinností těchto změn. O tomto presumovaném 
souhlasu Vás budeme výslovně informovat v rámci jejich zaslání. Následný smluvní 
vztah bude řízen touto upravenou verzí Podmínek. V případě, že vznesete námitku ke 
změnám, jsme oprávněni ukončit Vaše používání Stránek, jak je stanoveno v bodě 10. 

3 Používání stránek 

3.1 Způsobilost 

Pro přístup či užívání těchto Stránek musíte být starší 18 let a mít potřebnou 
způsobilost, pravomoc a oprávnění k tomu, abyste mohli tyto Podmínky 
odsouhlasit. Nesmíte vstupovat na tyto Stránky nebo je používat, pokud jsme 
Vás již dříve ze Stránek vykázali nebo zrušili Váš účet. 

3.2 Povolení k užívání těchto Stránek 

Tyto stránky smíte používat pouze v souladu s těmito Podmínkami. Tyto 
Stránky používáte na své vlastní riziko, včetně rizika, že byste mohli být 
vystaveni Obsahu, který je nepřesný, sporný nebo jinak nevhodný, a rizika, že 
Obsah, který se rozhodnete sdílet v souvislosti se Stránkami, může být 
zneužitý třetími stranami. 

3.3 Dostupnost Stránek 

Veškeré nebo některé části Stránek mohou být kdykoli změněny, 
aktualizovány, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny dle našeho uvážení, 
a to bez upozornění či odpovědnosti. Dle svého vlastního uvážení můžeme 
také ze Stránek odstranit jakýkoli Obsah, a to bez upozornění 
či odpovědnosti. 

3.4 Uživatelské účty 

1. Abyste mohli využívat funkce, které jsou nabízeny prostřednictvím 
Stránek, musíte si vytvořit účet a poskytnout nám informace o Vaší 
adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle, na kterém Vás budeme 
moci kontaktovat za účelem poskytnutí podpory, uživatelské jméno, 
heslo a otázky pro obnovení přístupu k Vašemu účtu. Svůj účet si 
můžete vytvořit zde: myjohndeere.com. Registrací potvrzujete, že Vámi 
poskytnuté informace jsou aktuální. 

2. Pokud se Vaše kontaktní informace nebo jiné informace týkající se 
Vašeho účtu změní, musíte nás neprodleně informovat a poskytnout 
aktuální informace. Svůj účet můžete aktualizovat zde: myjohndeere.com. 

3. Pouze Vy jste zodpovědní za ochranu hesla a přihlašovacích údajů, které 
používáte pro přístup na Stránky, a souhlasíte s tím, že své heslo 
nesdělíte žádné třetí straně. Nesete odpovědnost za veškeré činnosti 
související s využíváním svého účtu, a to bez ohledu na to, zda jste k 
provádění dané činnosti oprávněni či ne. Zavazujete se nás okamžitě 
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informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu. Ohledně 
svého účtu nás můžete kontaktovat zde. 

4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud si přejete chránit svůj 
přenos dat a souborů na tyto Stránky, je pouze Vaší odpovědností zařídit 
a použít zabezpečené připojení pro komunikaci se Stránkami. 

5. Váš účet je určen pouze pro Vaše použití. Při jeho založení Vás 
požádáme o poskytnutí úplných a přesných informací, které od Vás 
požadujeme. Nesmíte se vydávat za nikoho jiného, vytvořit nebo 
používat účet za někoho jiného než pro sebe, poskytnout e-mailovou 
adresu jinou než svoji vlastní či vytvořit více účtů. Berte na vědomí, že 
pokud používáte pseudonym, ostatní osoby mohou být stejně schopné 
Vás identifikovat na základě Obsahu, který se rozhodnete sdílet. Více 
informací naleznete v našich Prohlášeních o ochraně soukromí a údajů 
(deere.com/agreements). Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit Váš účet z 
jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, a to bez upozornění či 
odpovědnosti. 

3.5 Související služby a smlouvy společnosti Deere 

Vezměte na vědomí, že některý Obsah, prvky, funkce nebo služby, které 
máte k dispozici prostřednictvím Stránek, se řídí dalšími podmínkami 
uvedenými v samostatných smlouvách uzavřených mezi Vámi a společností 
Deere (dále jen samostatně jako „Smlouva společnosti Deere o 
poskytování služeb“). Například, jakékoliv použití nástrojů a služeb 
JDLink™ se bude také řídit smlouvou společnosti John Deere o telematice, 
která je smlouvou společnosti Deere o poskytování služeb. V rozumné míře 
budou tyto Podmínky vykládány tak, aby se zabránilo rozporu s jinými 
smlouvami mezi Vámi a společností Deere. V případě jakéhokoliv skutečného 
rozporu mezi těmito Podmínkami a jinými podmínkami nebo smlouvami mezi 
Vámi a společností Deere budou tyto Podmínky nahrazeny podmínkami 
uvedenými v jakékoliv platné smlouvě společnosti Deere o poskytování 
služeb. 

3.6 Komunikace od společnosti Deere a ostatních Uživatelů 

Vytvořením účtu tímto souhlasíte se zasíláním elektronické komunikace v 
souvislosti s těmito Stránkami. Stránky samy o sobě mohou takovou 
komunikaci mezi Vámi a ostatními Uživateli umožňovat a společnost Deere s 
Vámi může komunikovat o údržbě, dostupnosti, funkčnosti Stránek či jiných 
záležitostech týkajících se Vašeho užívání Stránek, a to v souladu se všemi 
platnými zákony týkajícími se firemní elektronické komunikace. 

4 Obsah 

4.1 Odpovědnost za Váš Obsah 

1. Stránky nabízí funkce, které Vám umožňují sdílet Obsah s ostatními. 
Berete na vědomí, že Váš obsah může být kopírován, používán, upraven 
nebo distribuován jiným uživatelem, který přijímá Váš Obsah nebo má 
přístup k Vašemu Obsahu, a souhlasíte s tím, že společnost Deere 
nenese žádnou odpovědnost za kterékoliv z těchto činností. Prosím, 
pečlivě zvažte, jaký Obsah se rozhodnete sdílet na Stránkách.  

2. Nesete odpovědnost za udržování a ochranu svého Obsahu dle části 
„Pokyny a zásady“ uvedené níže. Kromě toho, jak je uvedeno v části 
„Vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti“, souhlasíte s tím, 
že společnost Deere není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo 
poškození Vašeho Obsahu, ani za jakékoli náklady nebo výdaje 
spojené se zálohováním nebo obnovením Vašeho Obsahu. 

3. Sami jste zodpovědní za svůj Obsah, a jakmile jej zašlete na Stránky a je 
sdílen s třetími stranami, nelze jej vždy stáhnout. Přebíráte veškerá rizika 
spojená s Vaším Obsahem, včetně spoléhání se jakékoli třetí strany na 
jeho kvalitu, přesnost či spolehlivost, nebo zveřejnění informací z Vašeho 
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Obsahu, které umožňuje Vaši identifikaci. Prohlašujete, že vlastníte nebo 
máte potřebná oprávnění k používání a povolování používání Vašeho 
Obsahu, jak je popsáno v tomto dokumentu, a to včetně použití 
společností Deere, jak je stanoveno níže v bodě 5(b). Také prohlašujete, 
že jste obdrželi veškeré souhlasy od zaměstnanců nebo třetích stran, 
které jsou nezbytné k tomu, abyste Vy a společnost Deere dodržovaly 
všechny platné zákony na ochranu soukromí související s poskytováním 
Stránek společností Deere a jejím nakládáním s osobními údaji, jak je 
stanoveno níže v bodě 6(B). Souhlasíte s tím a chápete, že Váš Obsah 
není podporován společností Deere, a nebudete naznačovat, že Váš 
Obsah je jakýmkoli způsobem sponzorován nebo podporován 
společností Deere. 

4. Některé části Obsahu Stránek mohou být chráněny právy k duševnímu 
vlastnictví jiných osob. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, nahrávat, 
stahovat ani sdílet soubory ze Stránek, pokud nemáte právo tak učinit. 
Jste výhradně zodpovědní za to, co kopírujete, sdílíte, nahráváte, 
stahujete nebo jinak používáte při používání těchto Stránek. Můžete se 
vystavit odpovědnosti, pokud například Váš Obsah obsahuje materiál, 
který je nepravdivý, zavádějící, klamavý nebo urážlivý, porušuje jakákoliv 
práva třetích stran, včetně autorského práva, ochranné známky, patentu, 
obchodního tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, 
práva na publicitu, nebo jakékoliv jiného práva k duševnímu vlastnictví 
nebo vlastnického práva, zveřejňuje neveřejné informace o určitých 
veřejně obchodovaných podnicích, obsahuje materiál, který je 
nezákonný, včetně nelegálních projevů nenávisti nebo pornografie, nebo 
porušuje či obhajuje porušování jakýchkoli platných zákonů nebo 
nařízení. 

5. Můžete se rozhodnout prozkoumat Obsah Stránek ohledně souladu s 
našimi pokyny, ale musíte vzít na vědomí, že společnost Deere nemá 
žádnou povinnost monitorovat Obsah, který je dostupný přes Stránky. 
Neneseme odpovědnost za správnost, úplnost, vhodnost či legálnost 
údajů, souborů, Obsahu Stránek nebo jakýchkoliv jiných informací, ke 
kterým můžete mít přístup při používání Stránek. 

4.2 Naše právo používat Váš Obsah 

1. Tyto Podmínky neudělují společnosti Deere žádná práva k Vašemu 
obsahu nebo jiné právo k duševnímu vlastnictví s výjimkou omezených 
práv na používání Vašeho Obsahu popsaných níže a v našich 
Prohlášeních o ochraně soukromí a údajů (deere.com/agreements). 
Konkrétní informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, 
naleznete v Prohlášeních o ochraně soukromí a údajů pro Vaši zemi 
nacházejících se v záložce 3 předchozího odkazu. 

2. YoPoskytujete společnosti Deere a třetím stranám právo používat Váš 
Obsah tak, jak je popsáno v těchto Podmínkách a podle toho, jak je 
nezbytné pro poskytování veškerých služeb a funkcí v rámci Stránek, a to 
včetně např. uvádění Vašeho Obsahu a jeho sdílení dle Vašich pokynů. 
Tento souhlas se vztahuje i na třetí strany zapojené společností Deere v 
souvislosti s poskytováním Stránky a souvisejících služeb. 

3. Smíme zveřejnit Váš Obsah třetím stranám, pokud se v dobré víře 
domníváme, že zveřejnění je přiměřeně nezbytné k dosažení (a) souladu 
se všemi platnými zákony, předpisy nebo povinným právním 
požadavkem, (b) ochrany jakékoli osoby před smrtí nebo vážným 
zraněním, (c) zabránění podvodu nebo zneužití vůči nám nebo našim 
uživatelům, (d) ochrany našich vlastnických práv, nebo (e) bránění 
společnosti Deere a jejich přidružených společností nebo personálu před 
jakýmkoli soudním řízením vyplývajícím z Vašeho Obsahu. 
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4.3 Obsah a software společnosti Deere 

1. Pro určité používání Stránek může být nezbytné, abyste si stáhli balíček 
klientského softwaru (dále jen „Software“). Společnost Deere Vám tímto 
uděluje omezenou, nepřenositelnou, nepostupitelnou, nevýhradní, 
nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci k používání tohoto Softwaru, a to 
výhradně pro účely přístupu na Stránky. Vaše licence k používání 
Softwaru je automaticky zrušena, pokud porušíte tyto Podmínky nebo 
jakoukoli jinou smlouvu se společností Deere způsobem, který 
poškozuje, omezuje nebo porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví. 
Tímto si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v 
těchto Podmínkách. Nesmíte provádět zpětnou analýzu Softwaru ani jej 
dekompilovat, ani se o to nesmíte pokoušet či v tom pomáhat někomu 
jinému. Můžeme automaticky aktualizovat Software ve Vašem přístroji, 
jakmile bude k dispozici nová verze. 

2. Tyto Podmínky Vám neudělují žádné právo, titul nebo podíl na Stránkách 
týkající se softwaru nebo Obsahu Stránek. Nesmíte upravovat, kopírovat, 
distribuovat, vytvářet odvozená díla nebo úpravy, veřejně zobrazovat 
nebo jakýmkoliv způsobem využívat žádný Obsah společnosti Deere v 
celku nebo v části s výjimkou případů, kdy jste k tomu výslovně 
oprávněni. Software a další technologie, které používáme k poskytování 
Stránek, jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a jinými 
zákony Spojených států, Kanady, členských států EU a dalších cizích 
zemí. Tyto Podmínky Vám neudělují žádná práva používat ochranné 
známky, loga, doménové názvy nebo jiné prvky značky Deere. S 
výjimkou případů, kdy je zde výslovně a jednoznačně uvedeno jinak, 
Vám neudělujeme žádný výslovný souhlas nebo implikovaná práva a 
všechna práva obsažená na těchto Stránkách a v Obsahu společnosti 
Deere nebo práva k nim si zachováme. 

3. Prohlašujete, že jste si přečetli a pochopili jste Právní upozornění týkající 
se internetových stránek John Deere. 

4.4 Obsah třetích stran 

1. Stránky mohou obsahovat obsah třetích stran nebo odkazy na 
internetové stránky nebo zdroje třetích stran, které budou takto jasně 
vyznačeny. V případech, kdy společnost Deere neřídí ani nepodporuje 
obsah třetích stran, společnost Deere není odpovědná za jakýkoliv takový 
obsah třetích stran, jejich internetové stránky nebo zdroje, ani za jakýkoli 
související obsah, produkty nebo služby. V případech, kdy společnost 
Deere řídí nebo podporuje obsah třetích stran, uplatní se na použití těchto 
internetových stránek nebo zdrojů nebo jakéhokoli jiného souvisejícího 
obsahu. Pouze Vy jste zodpovědní za používání obsahu třetích stran, 
internetových stránek nebo zdrojů třetích stran.  

2. Zavazujete se dodržovat podmínky jakékoli smlouvy s jinou třetí stranou, 
které řídí Váš přístup k obsahu dané třetí strany. Vaše užívání Google 
Maps se řídí následujícími podmínkami: Dodatečné smluvní podmínky 
služeb Google Maps a Google Earth. 

3. Pokud Vám poskytneme software na základě tzv. open source licence, 
mohou tyto licence zahrnovat ustanovení, která jsou výslovně v rozporu s 
těmito Podmínkami, přičemž v takovém případě se budou na tento open 
source software vztahovat ustanovení open source licence v rozsahu 
takového rozporu. 

5 Pokyny a zásady 

5.1 Přijatelné používání 

Souhlasíte, že nebudete provádět následující činnosti, pomáhat při nich, 
podporovat je, ani neumožníte ostatním, aby Stránky používali k: 

1. porušení těchto Podmínek; 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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2. sondování, procházení nebo testování zranitelnosti jakéhokoli systému 
nebo sítě; 

3. zasílání nevyžádané komunikace, propagace a reklamy, nebo spamu; 

4. zasílání změněných, klamavých nebo nepravdivých informací o zdroji, 
včetně tzv. spoofingu (předstírání, že jste někdo jiný) nebo tzv. phishingu 
(neoprávněné získávání osobních údajů uživatele podvodem); 

5. měnění, upravování, přisvojování, reprodukování, distribuování, 
překládání, vytváření odvozených děl nebo úprav, veřejné vystavování, 
prodávání, obchodování nebo jiný způsob zneužívání Stránek nebo 
Obsahu Stránek (mimo Vašeho Obsahu uvedeného na Stránkách), s 
výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno společností Deere; 

6. přístup na Stránky nebo vyhledávání na Stránkách pomocí jiných 
prostředků než našich veřejně podporovaných rozhraní (např. tzv. 
scraping); 

7. používání jakýchkoli robotů (program, který automaticky prochází 
internetové stránky a provádí jejich evidenci a indexaci), spider (program, 
který automaticky skenuje stránky a objevuje nové pomocí následování 
odkazů umístěných na stránce), aplikací pro vyhledávání/načítání nebo 
jiného automatického nástroje, procesu nebo prostředků k přístupu, 
načtení, získávání dat nebo indexování jakékoli části Stránek nebo 
Obsahu Stránek; 

8. zpětná analýza jakékoli části Stránek; 

9. odebírání nebo upravování jakýchkoli oznámení o autorských právech, 
ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se 
objevují v jakékoli části Stránek nebo na jakýchkoli materiálech 
vytištěných nebo kopírovaných ze Stránek; 

10. záznam, zpracování nebo vytěžování informací o ostatních uživatelích 
Stránek; 

11. přístup nebo zobrazení informací o ostatních uživatelích Stránek bez 
povolení; 

12. přeformátování nebo framování (když je v rámci jedné stránky rovnou 
zobrazena stránka cizí) jakékoli části Stránek; 

13. přijímání jakéhokoli opatření, které ukládá nebo může dle našeho 
uvážení ukládat nepřiměřeně nebo neúměrně velkou zátěž na 
Infrastrukturu technologie společnosti Deere nebo jinak činit nadměrné 
nároky na provoz na Stránkách; 

14. pokus o získání neoprávněného přístupu na Stránky, k uživatelským 
účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke Stránkám 
prostřednictvím hackování, vytěžování hesel nebo jinak; 

15. nasazování malwaru nebo jiné využití Stránek nebo jakéhokoli Obsahu 
Stránek k distribuci malwaru, počítačových virů, spywaru, červů, chyb, 
trojských koňů nebo jiných položek destruktivní povahy; 

16. používání jakéhokoli nástroje, softwaru nebo úkonu, který narušuje řádné 
fungování Stránek, ani jiný pokus o narušení správného fungování 
Stránek; 

17. používání Stránek k porušení bezpečnosti jakékoli počítačové sítě, 
luštění hesel nebo šifrovacích bezpečnostních kódů; porušování nebo 
narušování bezpečnosti Stránek nebo Obsahu Stránek nebo jiné 
poškozování Stránek nebo Obsahu Stránek;  

18. odstraňování, obcházení, vypínání, poškozování nebo jiné zasahování do 
jakýchkoliv bezpečnostních funkcí Stránek, které vylučují nebo omezují 
využívání nebo kopírování Obsahu Stránek, nebo funkcí, které vynucují 
omezení používání Stránek; 

19. zveřejňování jakéhokoli Obsahu, který je podvodný nebo zavádějící; 
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20. porušování jakýchkoli práv třetích osob, mimo jiné včetně porušování 
důvěrnosti, autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního 
tajemství, morálního práva, práva na ochranu soukromí, práva na 
zveřejnění nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví nebo vlastnického 
práva; 

21. sdílení Vašeho uživatelského účtu na Stránkách, přístup na Stránky 
pomocí uživatelského účtu jiné osoby nebo poskytnutí nepravdivých 
nebo zavádějících informací při otvírání nebo používání uživatelského 
účtu na Stránkách; 

22. podporování nebo propagování produktů nebo služeb, které nevlastníte, 
bez příslušného povolení; 

23. vydávání se za osobu, která je jakkoli sdružená s jakoukoli fyzickou nebo 
právnickou osobou, nebo toto sdružení zkreslovat; 

24. vyhrožování, pronásledování, poškozování, šikanování nebo obtěžování 
ostatních či podporování fanatismu nebo diskriminace; 

25. zveřejnění, nahrávání nebo sdílení materiálů, které jsou protizákonně 
pornografické nebo obscénní, podporují fanatismus, náboženskou, 
rasovou či etnickou nenávist; nebo 

26. porušování platného práva jakýmkoli způsobem, nebo porušování 
soukromí ostatních osobu či pomlouvání ostatních osob. 

5.2 Ochrana soukromí 

Souhlasíte s tím, že můžeme sbírat, uvádět, používat, sdílet a zveřejňovat Váš 
Obsah tak, jak je stanoveno v našem Oznámení o ochraně osobních údajů 
společnosti MyJohnDeere™(deere.com/agreements) za účelem vykonávání a 
poskytování služeb a funkcí, na které se vztahují tyto podmínky. Konkrétní 
informace týkající se toho, jak smíme používat Váš Obsah, naleznete v 
MyJohnDeere™ Oznámení o ochraně osobních údajů pro Vaši zem. 

5.3 Spory ohledně autorských práv a ochranných známek 

Společnost Deere respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a 
očekává, že uživatelé Stránek učiní totéž.  

Odstraníme jakýkoli Obsah, který porušuje nebo o kterém se dle svého 
uvážení domníváme, že porušuje jakákoli práva třetích osob. Naší zásadou je to, 
že ukončíme vztahy týkající se Obsahu se stranami, které opakovaně porušují 
práva duševního vlastnictví jiných osob. 

6 Návrhy a vylepšení 

Uvítáme Vaši zpětnou vazbu. Zasláním jakýchkoli nápadů, podnětů, dokumentů nebo 
návrhů (dále jen „Zpětná vazba“) souhlasíte s tím, že (i) Vaše Zpětná vazba 
neobsahuje osobní, důvěrné nebo vlastnické informace třetích stran, (ii) nemáme 
žádnou povinnost zachovávat důvěrnost, výslovnou nebo implikovanou, ohledně 
Zpětné vazby, (iii) o podobné Zpětné vazbě již můžeme přemýšlet nebo ji vyvíjet, a 
(iv) dáváte nám neodvolatelnou, nevýlučnou, bezplatnou, trvalou a celosvětovou 
licenci k použití, upravování, zveřejňování, distribuování a dalšímu licencování Zpětné 
vazby. 

7 Odškodnění 

Souhlasíte s tím, že odškodníte, bude hájit a krýt společnost Deere, její mateřské 
společnosti, pobočky, přidružené společnosti nebo spřízněné společnosti, dealery, 
dodavatele, poskytovatele licencí a partnery, stejně jako vedoucí pracovníky, ředitele, 
zaměstnance, zprostředkovatele a zástupce každého z výše uvedených (dále 
společně jako „Subjekty Deere“) proti náhradám škod, včetně nákladů, závazků 
a právních poplatků, proti jakémukoli nároku nebo požadavku, který učinila jakákoli 
třetí strana a který vyplývá nebo se týká (i) Vašeho úmyslného či nedbalostního 
porušení těchto Podmínek, (ii) jakýchkoli produktů nebo služeb, které jste si zakoupili 
nebo pořídili v souvislosti se Stránkami, mimo těch, které jste si zakoupili nebo pořídili 
od Subjektu Deere, nebo (iii) porušení jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví nebo 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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jiných práv jakékoli fyzické či právnické osoby z Vaší strany nebo ze strany jakékoli 
třetí strany používající Váš účet v rozsahu, ve kterém je toto porušení zaviněno Vaším 
úmyslným nebo nedbalostním chováním, jednáním nebo opominutím. Souhlasíte s 
tím, že společnost Deere může na Vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu 
nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a Vy se zavazujete, že 
budete na své náklady spolupracovat s naší obhajobou proti těmto nárokům. 
Souhlasíte s tím, že nevyrovnáte žádnou záležitost bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti Deere. Společnost Deere vynaloží přiměřené úsilí, aby Vás o 
takovém nároku, žalobě nebo řízení informovala poté, co se o něm dozvěděla. 

8 Vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti a záruky pro 
spotřebitele 

1. SPOLEČNOST JOHN DEERE JE ODPOVĚDNÁ NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK 
TÉTO SMLOUVY POUZE V SOULADU S USTANOVENÍMI UVEDENÝMI V 
BODECH a) AŽ f) NÍŽE: 
(a) SPOLEČNOST JOHN DEERE NESE NEOMEZENOU ODPOVĚDNOST 

ZA ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ ÚMYSLNĚ NEBO HRUBOU NEDBALOSTÍ 
SPOLEČNOSTÍ JOHN DEERE, JEJÍMI PRÁVNÍMI ZÁSTUPCI NEBO 
VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY A ZA ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ ÚMYSLNĚ 
JINÝMI SPOLUPRACOVNÍKY PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ; POKUD 
JDE O HRUBOU NEDBALOST JINÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ PŘI 
POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ, BUDE SPOLEČNOST JOHN DEERE 
ODPOVĚDNÁ PODLE USTANOVENÍ PRO BĚŽNOU NEDBALOST V 
BODU e) NÍŽE. 

(b) SPOLEČNOST JOHN DEERE NESE NEOMEZENOU ODPOVĚDNOST 
ZA ÚMRTÍ, OSOBNÍ ÚJMU ČI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ 
ÚMYSLNĚ NEBO NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI JOHN DEERE, 
JEJÍMI PRÁVNÍMI ZÁSTUPCI ČI SPOLUPRACOVNÍKY PŘI 
POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ. 

(c) SPOLEČNOST JOHN DEERE JE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTY VZNIKLÉ 
V DŮSLEDKU ABSENCE GARANTOVANÝCH VLASTNOSTÍ AŽ DO 
VÝŠE, KTEROU POKRÝVÁ ÚČEL ZÁRUKY A KTEROU MOHLA 
SPOLEČNOSTI JOHN DEERE PŘEDVÍDAT V DOBĚ, KDY BYLA 
ZÁRUKA POSKYTNUTA. 

(d) V PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKŮ JE SPOLEČNOST 
JOHN DEERE ODPOVĚDNÁ PODLE NĚMECKÉHO ZÁKONA O 
ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKŮ. 

(e) SPOLEČNOST JOHN DEERE JE ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY 
ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM HLAVNÍCH POVINNOSTÍ SPOLEČNOSTÍ 
JOHN DEERE, JEJÍMI PRÁVNÍMI ZÁSTUPCI NEBO 
SPOLUPRACOVNÍKY PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ. HLAVNÍMI 
POVINNOSTMI JSOU ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 
(„KARDINALPFLICHTEN“), KTERÉ TVOŘÍ PODSTATU TÉTO 
SMLOUVY, BYLY ROZHODUJÍCÍ PRO JEJÍ UZAVŘENÍ A ZÁKAZNÍK 
MŮŽE SPOLÉHAT NA JEJICH SPLNĚNÍ. JESTLIŽE SPOLEČNOST 
JOHN DEERE PORUŠÍ V DŮSLEDKU BĚŽNÉ NEDBALOSTI SVÉ 
HLAVNÍ POVINNOSTI, BUDE JEJÍ NÁSLEDNÁ ODPOVĚDNOST 
OMEZENA ČÁSTKOU, KTEROU MOHLA SPOLEČNOST JOHN 
DEERE V DOBĚ, KDY BYLA PŘÍSLUŠNÁ SLUŽBA POSKYTOVÁNA, 
PŘEDVÍDAT. 

(f) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA MAJETKU NEBO FINANČNÍ 
ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA NA PŘEDVÍDATELNÉ 
ODŠKODNĚNÍ, KTERÉ JE TYPICKÉ PRO SMLOUVU A POVAHU 
SLUŽBY, AVŠAK DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 12 500 EUR NA ZÁKAZNÍKA. 
POKUD ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z 
JEDNOHO ČINU NEBO JEDNÉ UDÁLOSTI, ZPŮSOBUJE ŠKODY 
NĚKOLIKA ZÁKAZNÍKŮM, JE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY OMEZENA 
NA MAXIMÁLNÍ ČÁSTKU 500 000 EUR TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ NA 
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ZÁKAZNÍKA, JAK JE POPSÁNO VÝŠE. POKUD ODŠKODNÉ ZA 
STEJNOU UDÁLOST PŘESAHUJE MAXIMÁLNÍ SPLATNOU ČÁSTKU 
500 000 EUR, ČÁSTKA BUDE POMĚRNĚ ROZLOŽENA MEZI 
POŠKOZENÉ STRANY, A TO AŽ DO MAXIMÁLNÍ ČÁSTKY NA 
JEDNOHO ZÁKAZNÍKA, JAK JE POPSÁNO VÝŠE. 

2. SPOLEČNOST JOHN DEERE JE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ POUZE 
DO VÝŠE OBVYKLÝCH NÁKLADŮ NA NÁHRADU, KTERÉ BY VZNIKLY V 
PŘÍPADĚ, ŽE BY BYLA PŘIJATA ŘÁDNÁ A BĚŽNÁ OPATŘENÍ NA ZÁLOHU 
ÚDAJŮ. 

3. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI JOHN DEERE ZA JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY 
JE TÍMTO VÝSLOVNĚ VYLOUČENA. 

9 Volba práva a místo konání 

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s platnými zákony ve Spolkové 
republice Německo. Příslušné soudy v Mannheimu mají výhradní jurisdikci v jakékoli 
žalobě nebo sporu týkajícího se těchto Podmínek (dále jen „Nárok“). Tyto Podmínky 
se neřídí kolizními normami žádné jurisdikce nebo Úmluvou OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. 

10 Ukončení 

A. Tyto Podmínky můžete kdykoli ukončit zrušením svého účtu, ukončením Vašeho 
využívání Stránek a předložením oznámení o ukončení společnosti Deere. Můžete 
nám doručit oznámení prostřednictvím formuláře žádosti o uplatnění práv subjektu 
údajů, který se nachází na on deere.com/agreements. 

B. V souladu s našimi povinnostmi vyplývajících z jakýchkoli souvisejících služeb 
a smluv společnosti Deere si vyhrazujeme právo kdykoliv pozastavit nebo 
ukončit Stránky, a to bez udání důvodu nebo s udáním důvodu, s předchozím 
oznámením nebo bez předchozího oznámení. 

C. Můžeme také pozastavit nebo ukončit Vaše používání Stránek bezprostředně po 
písemném nebo elektronickém oznámení, a to kdykoli nedodržíte tyto Podmínky 
nebo použijete tyto Stránky způsobem, který by vedl k naší právní odpovědnosti 
nebo narušil použití Stránek jinými osobami za předpokladu, že pokud Vaše 
nedodržení nebo používání je možné napravit, nejdříve Vám zašleme písemné 
upozornění, ve kterém budeme vyžadovat nápravu během 30 dnů, a Vaše 
nedodržení nebo používání zůstane na konci této lhůty nenapraveno. Každý 
takový úkon Vám může bránit v přístupu k Vašemu účtu, Stránkám, Vašemu 
Obsahu, Obsahu Stránek nebo jakýmkoli jiným souvisejícím informacím. 

D. Můžeme také pozastavit nebo ukončit Vaše používání Stránek, pokud vznesete 
námitku proti změnám těchto Podmínek, jak je stanoveno v bodě 2. 

E. V případě jakéhokoliv ukončení - ať již Vámi nebo námi - budou body 1, 4, 5, 7 - 
11 těchto Podmínek v plné platnosti a účinnosti, včetně našeho práva používat 
Váš Obsah, jak je uvedeno v bodě 4. 

F. Ukončení těchto Podmínek neruší ani neupravuje žádnou Smlouvu společnosti 
Deere o poskytování služeb. 

11 Všeobecné podmínky 

A. S výjimkou případů uvedených výše v bodě 4(D) není nic zde uvedené určené k 
tomu, aby přiznalo práva nebo opravné prostředky třetím stranám, ani se za 
takové nebude považovat. 

B. ExS výjimkou případů uvedených výše v bodě 3(E) obsahují tyto Podmínky celou 
dohodu mezi Vámi a námi ohledně jejich předmětu a nahrazují jakékoli předchozí 
dohody mezi Vámi a námi ohledně tohoto předmětu. Strany uznávají, že se 
nebude spoléhat na žádná prohlášení, která byla učiněna, ale nejsou výslovně 
obsažena v těchto Podmínkách. 

C. Nemáme žádnou povinnost vymáhat dodržování těchto Podmínek Vaším jménem 
vůči jinému uživateli Stránek. I když budeme rádi, když nám dáte vědět, zda se 
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domníváte, že jiný uživatel Stránek porušil tyto Podmínky, vyhrazujeme si právo 
vyšetřit záležitost a učinit příslušná opatření dle svého uvážení. 

D. Pokud společnost Deere neuplatní či nevymůže kterékoli právo nebo ustanovení 
těchto Podmínek, nepředstavuje to vzdání se takového práva nebo ustanovení. 
Pokud společnost Deere neuplatní v jakémkoli ohledu určité právo stanovené v 
tomto dokumentu, nebude se to považovat za vzdání se jiných práv obsažených v 
tomto dokumentu. 

E. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek bude shledáno nevymahatelným 
nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo eliminováno na minimum v 
takovém rozsahu, jak je nezbytné k tomu, aby tyto Podmínky jinak zůstaly v plné 
platnosti a účinnosti a byly vymahatelné. 

F. Tyto Podmínky nejsou postoupitelné, převoditelné nebo dále Vámi licencovatelné 
s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Deere, ale mohou být 
postoupeny nebo převedeny námi bez omezení. Jakékoli postoupení, o které se 
pokusíte v rozporu s těmito Podmínkami, bude neplatné. 

G. Společnost Deere a Vy jste nezávislí dodavatelé, a ne zprostředkovatelé, právní 
partneři a ani nejste v žádném pracovním poměru. 

H. Názvy oddílů v těchto Podmínkách jsou pouze pro informaci a nemají žádný 
právní nebo smluvní účinek. 

 


