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Ar šiem noteikumiem (“Noteikumi”) tiek regulēta jūsu piekļuve myjohndeere.com 
tīmekļa vietnei un pakalpojumiem un to, kā arī citu John Deere tīmekļa vietņu un mobilo 
lietotņu, kas saistītas ar šiem Noteikumiem vai uz tiem atsaucas, izmantošana 
(“Vietne”). Piekļūstot Vietnei vai to izmantojot, kā arī izveidojot lietotāja kontu Vietnē, jūs 
piekrītat šiem Noteikumiem un stājaties tiesiski saistošās līgumattiecībās ar John Deere 
GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, 
Vācija. Ja jūs piekļūstat Vietnei vai to izmantojat kā darbinieks vai aģents citas personas 
vai organizācijas vārdā, jūs arī piekrītat šiem Noteikumiem attiecīgās personas vai 
organizācijas vārdā un apliecināt un garantējat, ka jums ir pilnvaras likt attiecīgajai 
personai vai organizācijai ievērot šos Noteikumus. 

Ja jūs nevēlaties vai nevarat ievērot šos Noteikumus, nepiekļūstiet Vietnei un 
neizmantojiet to. 

1 Definīcijas 

1.1 Puses 

1. "Jūs” un “jūsu” attiecas uz jums kā uz atsevišķu Vietnes lietotāju. Ja jūs 
izmantojat Vietni citas personas vai organizācijas vārdā, tas ietver arī 
attiecīgo personu vai organizāciju. 

2. "Lietotājs” ir jebkura persona, kura piekļūst, aplūko, pārlūko, pārmeklē, 
iegūst informāciju vai jebkādā veidā izmanto Vietni. 

3. “Deere”, “mēs”, “mums” un “mūsu” attiecas uz John Deere GmbH & Co. 
KG – Intelligent Solutions Group un tās mātes sabiedrībām, saistītajām 
sabiedrībām un meitasuzņēmumiem. 

1.2 Saturs 

1.  “Saturs” nozīmē tekstu, datus, failus, reģistrus, atrašanās vietas 
informāciju, ziņojumus, attēlus, fotogrāfijas, audioierakstus un 
videomateriālus, kā arī jebkādus citus datu vai saziņas formātus, kas 
iesniegti Vietnē, nosūtīti caur to vai citādi atklāti saistībā ar Vietni. 
Ievērojiet, ka neviena no tālāk minētajām definīcijām neietver un 
nerada jebkādas personas īpašumtiesības uz jebkuru konkrētu 
Saturu. 

2.  “Jūsu saturs” ir Saturs, ko jūs pārvaldāt, tostarp i) Saturs, ko jūs 
iesniedzat Vietnē, nosūtāt uz to, caur to vai saistībā ar to; ii) dati, tostarp 
iekārtas, izstrādes un citi dati, ko Vietne iegūst no jūsu aprīkojuma; un iii) 
trešās personas Saturs, ja attiecīgā trešā persona jums ir nodevusi šāda 
Satura pārvaldību. 

3.  “Lietotāja saturs” ir Saturs, ko lietotāji iesniedz Vietnē, nosūta uz to, caur 
to vai saistībā ar to. 

4.  “Deere saturs” ir Saturs, ko mēs radām, esam radījuši, veidojam, esam 
veidojuši, iegūstam vai licencējam un atklājam saistībā ar Vietni. 

5.  “Trešās personas saturs” ir no trešās personas, kas neesat jūs vai 
Deere, iegūts Saturs, kurš tiek atklāts saistībā ar Vietni. 

6. “Vietnes saturs” ir viss Saturs, kas tiek atklāts saistībā ar Vietni, tostarp 
Jūsu saturs, Lietotāja saturs, Trešās personas saturs un Deere saturs. 

1.3 Vietne 

1. Šī “Vietne” nodrošina jums infrastruktūru “Satura” glabāšanai, atklāšanai un 
apstrādei. 

2. Ja Deere piedāvā īpašības vai pakalpojumus, kuriem ir vajadzīgs, lai Deere 
vai trešās personas piekļūst vai apstrādā “Saturu”, tādam pakalpojumam 
tiek piemēroti papildu noteikumi vai skaidri izteikta piekrišana, ja 
nepieciešama. 

3. Kā infrastruktūras nodrošinātāji mēs piedāvājam jums iespēju atklāt savu 
“Saturu” trešajām personām, izmantojot API piekļuvi (lietojumprogrammu 
saskarnes piekļuve), vai, ja jūs esat pakalpojumu sniedzējs, sazināties un 
piekļūt trešo personu saturam. Papildus informācija par šādu piekļuvi ir 
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atrodama “MyJohnDeere™ Privātuma paziņojumā” un 
developer.deere.com. 

2 Izmaiņas Noteikumos 

Laiku pa laikam mēs šos Noteikumus varam mainīt, lai izpildītu tiesiskās prasības 
regulējuma vai jurisdikcijas maiņas dēļ, lai izskatītu mūsu pakalpojumu atjauninājumus 
un izmaiņas un sekotu tirgus vajadzību izmaiņām. Kad šie Noteikumi tiek pārskatīti, mēs 
iesniegsim jums rediģētos Noteikumus likumā atļautajā formā ne vēlāk kā divus 
mēnešus pirms to paredzētā spēkā stāšanās datuma. Tiek uzskatīts, ka jūs esat piekritis 
grozījumiem, ja Jūs neesat iebildis pret tiem pirms paredzētā spēkā stāšanās datuma. 
Mēs īpaši informēsim jūs piedāvājumā par tādu uzskatītu piekrišanu. Turpmākās 
darījumu attiecības mūsu starpā būs balstītas uz Noteikumu grozīto redakciju. Ja jūs 
nepiekrītat grozījumiem, mēs drīkstam liegt jums izmantot Vietni, kā norādīts 10. sadaļā.  

3 Vietnes lietošana 

3.1 Lietošanas tiesības 

Lai piekļūtu Vietnei vai to izmantotu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam vai 
vecākam un ar nepieciešamajām spējām, pilnvarām un tiesībām piekrist šiem 
Noteikumiem. Jums nav tiesību piekļūt Vietnei vai to izmantot, ja mēs iepriekš 
jūs esam no Vietnes bloķējuši vai slēguši jūsu kontu. 

3.2 Atļauja izmantot Vietni 

Jūs drīkstat izmantot Vietni tikai atbilstoši šiem Noteikumiem. Jūs uzņematies ar 
Vietnes izmantošanu saistītos riskus, tostarp risku piekļūt neprecīzam, 
nepatīkamam vai citādi nepiemērotam Saturam un risku, ka Saturu, ko jūs 
publiskojat saistībā ar Vietni, var neatbilstoši izmantot trešās personas. 

3.3 Vietnes pieejamība 

Visa Vietne vai tās daļas jebkurā laikā var tikt mainītas, atjauninātas, 
pārtrauktas, apturētas vai likvidētas pēc mūsu ieskatiem un bez iepriekšēja 
paziņojuma vai saistībām. Pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma 
vai saistībām mēs arī varam dzēst no Vietnes jebkādu Saturu. 

3.4 Lietotāja konti 

1. Lai izmantotu Vietnē piedāvātās funkcijas, jums ir jāizveido konts un 
jāsniedz informācija par savu adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, lai 
būtu iespējams ar jums sazināties atbalsta gadījumos, un jāizveido lietotāja 
vārds un parole, un jautājumi, kas paredzēti konta atgūšanai. Kontu jūs 
varat izveidot šeit: myjohndeere.com. Reģistrējoties jūs garantējat, ka jūsu 
sniegtā informācija ir precīza. 

2. Ja jūsu kontaktinformācija vai jebkāda cita ar kontu saistītā informācija 
mainās, jums par to ir mums savlaicīgi jāziņo un jāsniedz aktuālā 
informācija. Kontu jūs varat atjaunināt šeit: myjohndeere.com. 

3. Jūs uzņematies visu atbildību par paroles un reģistrācijas identifikācijas 
informācijas, ko jūs izmantojat piekļūšanai Vietnei, aizsardzību, un jūs 
piekrītat neatklāt savu paroli trešajām personām. Jūs uzņematies atbildību 
par jebkādām darbībām, kurās izmantots jūsu konts, neatkarīgi no tā, vai 
jūs šādas darbības esat vai neesat atļāvis. Jūs piekrītat mums nekavējoties 
ziņot par jebkādu neatļautu jūsu konta lietošanu. Jautājumos par savu 
kontu jūs ar mums varat sazināties šeit. 

4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka gadījumā, ja vēlaties aizsargāt datu vai failu 
nosūtīšanu uz Vietni, jūs esat pilnībā atbildīgs par droša savienojuma 
izveidi un lietošanu saziņai ar Vietni. 

5. Jūsu konts ir paredzēts tikai jūsu lietošanai. Izveidojot kontu, mēs jums 
lūdzam sniegt pilnīgu un precīzu mūsu prasīto informāciju. Jūs nedrīkstat 
uzdoties par citu personu, izveidot vai lietot citas personas kontu, sniegt 
citas personas e-pasta adresi vai izveidot vairākus kontus. Ja jūs izmantojat 
pseidonīmu, ievērojiet, ka citi jūs joprojām varētu atpazīt, balstoties uz 
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Saturu, ko jūs publiskojat. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet mūsu 
Privātuma un datu paziņojumus (deere.com/agreements). Mēs saglabājam 
tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ jūsu kontu slēgt bez 
iepriekšēja paziņojuma vai saistībām. 

3.5 Saistītie Deere pakalpojumi un līgumi 

Ievērojiet, ka uz atsevišķu Saturu, funkcijām, iespējām vai pakalpojumiem, kas 
jums ir pieejami Vietnē, attiecas papildu noteikumi, kas minēti atsevišķos 
līgumos starp jums un Deere (katrs no tiem – “Deere pakalpojumu līgums”). 
Piemēram, jebkādu JDLink™ rīku un pakalpojumu lietošanu regulē arī John 
Deere Telemātikas līgums, kas ir Deere pakalpojumu līgums. Ciktāl pamatoti, 
šie Noteikumi tiek skaidroti tā, lai novērstu pretrunas ar citiem līgumiem starp 
jums un Deere. Gadījumā, ja starp šiem Noteikumiem un jebkādiem citiem 
noteikumiem vai līgumiem starp jums un Deere rodas  pretrunas, noteikumi, kas 
minēti jebkurā piemērojamajā Deere pakalpojumu līgumā, ir noteicošie attiecībā 
uz šiem Noteikumiem. 

3.6 Paziņojumi no Deere un citiem Lietotājiem 

Izveidojot kontu, jūs apliecināt piekrišanu saņemt elektroniskus paziņojumus par 
Vietni. Pati Vietne var ļaut veikt šādu saziņu starp jums un citiem Lietotājiem, un 
Deere atbilstoši visiem piemērojamajiem tiesību aktiem par uzņēmumu 
elektroniskajiem paziņojumiem var sazināties ar jums par Vietnes uzturēšanu, 
pieejamību, darbību un citiem jautājumiem, kas saistīti ar to, kā jūs izmantojat 
Vietni. 

4 Saturs 

4.1 Atbildība par Jūsu saturu 

1. Vietne nodrošina funkcijas, kas jums ļauj kopīgot Jūsu saturu ar citiem. Jūs 
apzināties, ka jebkurš lietotājs, kas saņem Jūsu saturu vai var tam piekļūt, 
to var kopēt, izmantot, mainīt vai izplatīt, un jūs piekrītat, ka Deere 
neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādām šādām darbībām. 
Lūdzu, rūpīgi apdomājiet, kādu Saturu vēlaties publiskot Vietnē.  

2. Jūs uzņematies atbildību par Jūsu satura saglabāšanu un aizsardzību 
atbilstoši sadaļai “Pamatnostādnes un politikas”. Ja vien sadaļā “Atrunas, 
saistību ierobežojumi” nav norādīts citādi, Jūs piekrītat, ka Deere nav 
saistoši nekādi jūsu Satura zaudējumi vai bojājumi, nedz arī jebkādas 
izmaksas vai izdevumi par jebkādu jūsu Satura rezerves kopijas 
saglabāšanu vai atjaunošanu. 

3. Jūs pilnībā uzņematies atbildību par Jūsu saturu, un pēc ievietošanas 
Vietnē to ne vienmēr ir iespējams atsaukt, tiklīdz tas ir atklāts trešajām 
personām. Jūs uzņematies visus riskus saistībā ar Jūsu saturu, tostarp 
jebkādu trešo personu paļāvību, ka tas ir kvalitatīvs, precīzs vai ticams, vai 
Jūsu saturā atklāto informāciju, kas ļauj jūs atpazīt. Jūs apliecināt, ka jums 
pieder Jūsu saturs vai ir nepieciešamās atļaujas to izmantot un atļaut tā 
izmantošanu saskaņā ar šeit minēto, tostarp Deere izmantošanu, kā 
izklāstīts 5.b sadaļā. Jūs arī apliecināt, ka esat saņēmis visas darbinieku 
vai trešo personu piekrišanas, kas jums un Deere ir nepieciešamas, lai 
ievērotu jebkādus piemērojamos privātuma tiesību aktus attiecībā uz Deere 
Vietnes nodrošināšanu un tās darbībām ar personas datiem, kā izklāstīts 
6.B sadaļā. Jūs piekrītat un apzināties, ka Deere neapstiprina Jūsu saturu, 
un jūs nenorādīsiet, ka Deere jebkādā veidā atbalsta vai apstiprina Jūsu 
saturu. 

4. Vietnes Saturs vai tā daļa, var būt aizsargāts ar citu personu intelektuālā 
īpašuma tiesībām. Jūs piekrītat, ka jūs nekopēsit, neaugšupielādēsit, 
nelejupielādēsit un nekopīgosit failus no Vietnes, izņemot, ja jums ir 
tiesības to darīt. Jūs pilnībā uzņematies atbildību un saistības par to, ko jūs 
kopējat, kopīgojat, augšupielādējat, lejupielādējat vai citādi izmantojat, 
lietojot Vietni. Jums, iespējams, būs jāuzņemas atbildība, ja, piemēram, 
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Jūsu saturs ietver nepareizus, maldinošus vai neslavu ceļošus materiālus, 
pārkāpj jebkādas trešo personu tiesības, tostarp jebkādas autortiesības, 
preču zīmes, patentus, komercnoslēpumus, personiskās tiesības, 
privātuma tiesības, tiesības uz publicitāti vai jebkādas citas intelektuālā 
īpašuma vai īpašuma tiesības, atklāj iekšējo informāciju par konkrētiem 
publiskās apgrozības akciju uzņēmumiem, ietver nelikumīgus materiālus, 
tostarp nelikumīgu naidīgu runu vai pornogrāfiju, vai pārkāpj vai mudina uz 
jebkādu piemērojamo tiesību aktu vai regulējuma pārkāpšanu. 

5. Mēs varam pārskatīt Vietnes Saturu, lai novērtētu tā atbilstību mūsu 
pamatnostādnēm, taču jūs atzīstat, ka Deere nav pienākuma pārraudzīt 
Vietnē pieejamo Saturu. Mēs neuzņemamies atbildību par datu, failu, 
Vietnes satura vai citas informācijas, kurai jūs varat piekļūt, izmantojot 
Vietni, precizitāti, pilnīgumu, atbilstību vai likumību. 

4.2 Mūsu tiesības izmantot Jūsu saturu 

1. Šie Noteikumi nesniedz Deere nekādas tiesības uz Jūsu saturu vai citu 
intelektuālo īpašumu, izņemot ierobežotās tiesības izmantot Jūsu saturu, 
kas izklāstītas tālāk un mūsu Privātuma un datu paziņojumos 
(deere.com/agreements). Lūdzu, skatieties uz Jūsu valsti attiecināmos 
Privātuma un datu paziņojumus, lai uzzinātu konkrētu informāciju par to, kā 
mēs varam izmantot Jūsu saturu. 

2. Jūs piešķirat Deere un trešajām personām tiesības izmantot Jūsu saturu 
saskaņā ar šiem Noteikumiem un ar nolūku nodrošināt visus Vietnes 
pakalpojumus un funkcionalitāti, tostarp, piemēram, izvietot un atklāt Jūsu 
saturu pēc jūsu norādījumiem. Šī atļauja attiecas arī uz trešajām personām, 
kuras Deere piesaista Vietnes un saistīto pakalpojumu nodrošināšanai. 

3. Mēs varam atklāt Jūsu saturu personām ārpus mūsu sabiedrības, ja mēs 
labticīgi uzskatām, ka šāda atklāšana ir pamatoti nepieciešama, lai a) 
ievērotu jebkādus piemērojamos tiesību aktus, regulējumu vai obligātās 
tiesiskās prasības; b) aizsargātu jebkuru personu no nāves vai nopietna 
ievainojuma ; c) novērstu krāpniecību vai ļaunprātīgu rīcību pret mums vai 
mūsu lietotājiem; d) aizsargātu mūsu īpašumtiesības vai e) aizstāvētu Deere 
un tā meitasuzņēmumus vai darbiniekus no jebkādiem tiesu procesiem, kuri 
izriet no Jūsu satura. 

4.3 Deere Saturs un Programmatūra 

1. Atsevišķam Vietnes lietojumam var būt nepieciešams lejupielādēt klienta 
programmatūras komplektu (“Programmatūra”). Deere jums piešķir 
ierobežotu, tālāk nelicencējamu, nepārrakstāmu, neekskluzīvu, 
nenododamu un atsaucamu licenci izmantot Programmatūru tikai tādēļ, lai 
piekļūtu Vietnei. Ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus vai jebkādu citu līgumu ar 
Deere veidā, kas negatīvi skar, ierobežo vai pārkāpj mūsu intelektuālā 
īpašuma tiesības, jūsu licence Programmatūras lietošanai automātiski tiek 
atsaukta. Mēs saglabājam visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos 
Noteikumos. Jūs nedrīkstat veikt reverso inženieriju attiecībā uz 
Programmatūru vai dekompilēt Programmatūru, ne arī mēģināt to darīt vai 
palīdzēt kādam veikt šādas darbības. Mēs varam atjaunināt 
Programmatūru jūsu ierīcē automātiski, kad ir pieejama jauna versija. 

2. Šie Noteikumi jums nepiešķir nekādas tiesības, īpašumtiesības vai 
līdzdalību Vietnē, saistītajā programmatūrā vai Vietnes saturā. Jūs 
nedrīkstat mainīt, kopēt, izplatīt, radīt atvasinājumus vai pielāgojumus, 
publiski izrādīt vai jebkādā veidā izmantot jebkuru Deere Saturu pilnībā vai 
daļēji, izņemot tad, ja mēs to esam īpaši atļāvuši. Programmatūru un citas 
tehnoloģijas, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu Vietni, aizsargā ASV, 
Kanādas, ES dalībvalstu un citu ārvalstu autortiesību, preču zīmju un citi 
tiesību akti. Šie Noteikumi jums nepiešķir nekādas tiesības izmantot Deere 
preču zīmes, logotipus, domēna vārdus vai citas zīmola daļas. Izņemot 
gadījumus, kad šajos Noteikumos ir īpaši un nepārprotami noteikts citādi, 
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mēs jums nepiešķiram nekādas tieši vai netieši formulētas tiesības un 
saglabājam visas tiesības saistībā ar Vietni un Deere saturu. 

3. Jūs apliecināt, ka esat izlasījis un saprotat John Deere Tīmekļa vietnes 
juridisko paziņojumu. 

4.4 Trešās personas saturs 

1. Vietne var ietvert trešās personas saturu vai saites uz trešo personu 
tīmekļa vietnēm vai resursiem, kas tiks jums skaidri norādītas. Ja Deere 
nekontrolē un neapstiprina tādu trešās personas saturu, Deere neuzņemas 
atbildību vai saistības par tādu trešās personas saturu, tīmekļa vietnēm, 
resursiem vai jebkādu citu saistīto saturu, produktiem vai pakalpojumiem. 
Ja Deere kontrolē vai apstiprina trešo personu saturu, tādas tīmekļa vietnes 
vai resursu, vai jebkāda saistīta satura izmantošanai var būt piemērojami 
īpaši papildu noteikumi. Jūs esat atbildīgs par to, kā jūs izmantojat tādu 
trešās personas saturu, tīmekļa vietnes vai resursus.  

2. Jūs piekrītat ievērot ar jebkurām citām personām noslēgto līgumu 
noteikumus, kas pārvalda jūsu piekļuvi jebkādam trešās personas saturam. 
Jūs varat izmantot Google Maps saskaņā ar šādiem noteikumiem: Google 
Maps/Google Earth Additional Terms of Service. 

3. If Ja mēs jums sniedzam jebkādu programmatūru ar atvērtā pirmkoda 
licenci, šādās licencēs var būt noteikumi, kas ir skaidri pretrunā šiem 
Noteikumiem. Tādā gadījumā šādai atvērtā pirmkoda programmatūrai ir 
piemērojami atvērtā pirmkoda licences noteikumi, ciktāl tie ir pretrunā šiem 
Noteikumiem. 

5 Pamatnostādnes un politikas 

5.1 Pieļaujamā lietošana 

Jūs piekrītat, ka neizmantosit, kā arī nepalīdzēsit, neatbalstīsit un neļausit citiem 
izmantot Vietni, lai: 

1. pārkāptu šos Noteikumus; 

2. pētītu, meklētu vai pārbaudītu jebkuras sistēmas vai tīkla ievainojamības; 

3. sūtītu nevēlamus paziņojumus, reklāmas vai surogātpastu; 

4. sūtītu izmainītu, maldinošu vai nepareizu avotu identificējošo informāciju, 
tostarp pielietojot izlikšanos (“spoofing”) vai pikšķerēšanu; 

5. mainītu, pielāgotu, piesavinātos, kopētu, izplatītu, tulkotu, radītu 
atvasinājumus vai pielāgojumus, publiski izrādītu, pārdotu, tirgotu vai 
jebkādā veidā izmantotu Vietni vai Vietnes saturu (kas nav Vietnē 
izvietotais Jūsu saturs), izņemot, ja Deere to ir īpaši atļāvis; 

6. piekļūtu Vietnei vai to pārmeklētu, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav 
mūsu publiski atbalstītā saskarne (piemēram, izmantojot automātisku 
informācijas apkopošanu (“scraping”); 

7. izmantotu jebkādas robotprogrammatūras, zirnekļprogrammas, vietnes 
meklēšanas/ atgūšanas lietotnes vai citas automātiskas ierīces, procesus 
vai līdzekļus, lai piekļūtu, atgūtu, automātiski apkopotu vai indeksētu 
jebkuru Vietnes daļu vai jebkādu Vietnes saturu; 

8. veiktu jebkādas Vietnes daļas reverso inženieriju; 

9. dzēstu vai mainītu jebkādu autortiesību, preču zīmes vai citu īpašumtiesību 
paziņojumu, kas redzams jebkurā Vietnes daļā vai uz jebkuriem no Vietnes 
izdrukātiem vai kopētiem materiāliem; 

10. fiksētu, apstrādātu vai iegūtu informāciju par citiem Vietnes lietotājiem; 

11. neatļauti piekļūtu vai skatītu informāciju par citiem Vietnes lietotājiem; 

12. pārveidotu vai kadrētu jebkādu Vietnes daļu; 

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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13. veiktu jebkādas darbības, kas rada vai, mūsuprāt, var radīt nesamērīgu vai 
neproporcionālu noslodzi Deere tehnoloģiju infrastruktūrai vai citādi Vietnei 
radīt pārmērīgas datplūsmas prasības; 

14. mēģinātu iegūt neatļautu piekļuvi Vietnei, lietotāju kontiem, ar Vietni 
savienotām datorsistēmām vai tīkliem, izmantojot sistēmu uzlaušanu, 
paroļu nelikumīgu iegūšanu vai jebkādus citus līdzekļus; 

15. ievietotu ļaunprogrammatūras vai citādi izmantotu Vietni vai jebkuru Vietnes 
saturu, lai izplatītu ļaunprogrammatūru, datorvīrusus, 
spiegprogrammatūras, tārpus, defektus, Trojas zirgus vai citas kaitnieciskas 
vienības; 

16. izmantotu jebkuru ierīci, programmatūru vai rutīnprogrammu, kas apgrūtina 
Vietnes pienācīgu darbību, vai citādi mēģinātu apgrūtināt Vietnes pienācīgu 
darbību; 

17. izmantotu Vietni, lai apdraudētu jebkura datortīkla drošību, nelikumīgi 
iegūtu paroles vai drošības šifrēšanas kodus; traucētu vai apgrūtinātu 
Vietnes vai Vietnes satura drošību vai citādi kaitētu Vietnei vai Vietnes 
saturam;  

18. dzēstu, apietu, atslēgtu, bojātu vai citādi ietekmētu jebkādas ar drošību 
saistītas Vietnes funkcijas, funkcijas, kuras novērš vai ierobežo Vietnes 
satura lietošanu vai kopēšanu, vai funkcijas, kuras nosaka ierobežojumus 
Vietnes lietošanai; 

19. publiskotu jebkādu krāpniecisku vai maldinošu Saturu; 

20. pārkāptu jebkādas trešo personu tiesības, kas bez ierobežojumiem ietver 
jebkādus uzticības, autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu, 
personisko tiesību, privātuma tiesību, tiesību uz publicitāti vai jebkādu citu 
intelektuālā īpašuma vai īpašuma tiesību pārkāpumus; 

21. kopīgotu jūsu Vietnes lietotāja kontu, piekļūtu Vietnei, izmantojot citas 
personas lietotāja kontu, vai sniegtu nepareizu vai maldinošu informāciju, 
izveidojot vai lietojot Vietnes lietotāja kontu; 

22. bez attiecīgas atļaujas reklamētu preces vai pakalpojumus, kas nav jūsu 
pašu preces vai pakalpojumi; 

23. uzdotos par citu personu vai maldinātu par savu saistību ar kādu personu 
vai uzņēmumu; 

24. izteiktu draudus, izsekotu, kaitētu, pazemotu vai aizskartu citus vai 
atbalstītu neiecietību vai diskrimināciju; 

25. publiskotu, augšupielādētu vai kopīgotu materiālus, kas ir nelikumīgi, 
pornogrāfiski vai nepiedienīgi, vai veicina neiecietību, reliģisko, rasu vai 
etnisko naidu; vai 

26. jebkādā veidā pārkāptu piemērojamos tiesību aktus, citu personu tiesības 
uz privātumu vai celtu neslavu. 

5.2 Privātums 

Jūs piekrītat, ka mēs varam ievākt, izvietot, izmantot, publiskot un atklāt Jūsu 
saturu, kā noteikts mūsu MyJohnDeere™ Privātuma paziņojumā 
(deere.com/agreements), lai nodrošinātu un sniegtu jums šajos noteikumos 
norādītos pakalpojumus un funkcionalitāti. Lūdzu, izmantojiet jūsu valstij 
paredzētos MyJohnDeere™ Privātuma paziņojumus, lai uzzinātu konkrētu 
informāciju par to, kā mēs varam izmantot Jūsu saturu. 

5.3 Strīdi par autortiesībām un preču zīmēm 

Deere ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un to pašu gaida arī no 
saviem Vietnes lietotājiem.  

Mēs pēc saviem ieskatiem dzēsīsim jebkādu Saturu, kas pārkāpj vai, mūsuprāt, 
varētu pārkāpt jebkādas trešo personu tiesības. Atbilstoši mūsu politikai, 

https://www.deere.com/agreements
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attiecības ar personām, kuras atkārtoti pārkāpj citu personu intelektuālā 
īpašuma tiesības uz Saturu, tiek izbeigtas. 

6 Ieteikumi un uzlabojumi 

Mēs atzinīgi vērtējam jūsu atsauksmes. Sūtot mums savas idejas, ieteikumus, 
dokumentus vai priekšlikumus (“Atsauksmes”), jūs piekrītat, ka i) jūsu Atsauksmes 
neietver personīgu, konfidenciālu vai trešajām personām piederošu aizsargātu 
informāciju; ii) mums nav nekādu tieši vai netieši noteiktu konfidencialitātes saistību 
attiecībā uz Atsauksmēm; iii) mēs, iespējams, jau apsveram vai izstrādājam ko līdzīgu 
Atsauksmēs minētajam; un iv) jūs mums piešķirat neatsaucamu, pastāvīgu, visā pasaulē 
spēkā esošu licenci, kas neparedz autoratlīdzību vai izņēmuma tiesības, izmantot, 
mainīt, publiskot, izplatīt Atsauksmes vai piešķirt par tām apakšlicences. 

7 Zaudējumu kompensācija 

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un atbrīvot Deere, tā mātesuzņēmumus, 
meitasuzņēmumus, filiāles, jebkurus saistītos uzņēmumus, izplatītājus, piegādātājus, 
licences devējus un partnerus, kā arī to visu (kopā saukti – "Deere uzņēmumi”) 
amatpersonas, direktorus, darbiniekus, aģentus un pārstāvjus no atbildības par 
izmaksām, saistībām un juridisko atlīdzību, jebkādām trešo personu pretenzijām vai 
prasībām, kas izriet no i) gadījumiem, kuros jūs apzināti vai nolaidīgi pārkāpjat šos 
Noteikumus; ii) jebkādiem produktiem vai precēm, ko jūs iegādājaties vai iegūstat 
saistībā ar Vietni un kas nav iegādāti vai iegūti no Deere uzņēmuma; vai iii) gadījumiem, 
kuros jūs vai jebkura trešā persona, kas izmanto jūsu kontu, pārkāpj kādas personas vai 
uzņēmuma intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, ciktāl tāds pārkāpums ir radies jūsu 
apzinātas vai neuzmanīgas uzvedības, rīcības vai bezdarbības dēļ, vai ir saistītas ar 
iepriekš minēto. Jūs piekrītat, ka Deere par jūsu līdzekļiem var uzņemties ekskluzīvu 
aizstāvību jebkurā lietā un kontrolēt to, par ko jums ir jāatlīdzina mūsu zaudējumi vai 
izmaksas, un jūs piekrītat par saviem līdzekļiem sadarboties ar mūsu pārstāvi vai 
aizstāvi šādu prasību kontekstā. Jūs piekrītat nevienā lietā neslēgt izlīgumu bez Deere 
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Deere saprātīgi centīsies jums paziņot par šādām 
prasībām, tiesvedību vai procesiem, tiklīdz Deere par to uzzinās. 

8 Atrunas, saistību ierobežojumi 

1. JOHN DEERE SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU IR ATBILDĪGS TIKAI TIKTĀL, CIK IR 
NOTEIKTS  NO (a) LĪDZ (f) PUNKTAM: 

(a) JOHN DEERE ATBILDĪBA IR NEIEROBEŽOTA PAR ZAUDĒJUMIEM, KO 
JOHN DEERE, TĀ LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI VAI AUGSTĀKSTĀVOŠĀKIE 
VADĪTĀJI NODARĪJUŠI TĪŠI VAI RUPJAS NEUZMANĪBAS REZULTĀTĀ, 
UN PAR ZAUDĒJUMIEM, KO TĪŠI NODARĪJUŠI CITI ASISTENTI IZPILDES 
LAIKĀ; SAISTĪBĀ AR CITU ASISTENTU PIEĻAUTU RUPJU NEUZMANĪBU 
IZPILDES LAIKĀ JOHN DEERE ATBILDĪBA TIEK NOTEIKTA SASKAŅĀ AR 
(e) PUNKTĀ NOTEIKTO  PAR PARASTU NEUZMANĪBU. 

(b) JOHN DEERE ATBILDĪBA IR NEIEROBEŽOTA PAR NĀVI, MIESAS 
BOJĀJUMU VAI KAITĒJUMU VESELĪBAI, KO JOHN DEERE, TĀ 
LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI VAI ASISTENTI IR PIEĻĀVUŠI TĪŠI VAI 
NEUZMANĪBAS DĒĻ. 

(c) JOHN DEERE IR ATBILDĪGS PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS 
JEBKĀDU SOLĪTO ĪPAŠĪBU TRŪKUMA DĒĻ, CIKTĀL TAS IR SASKAŅĀ 
AR GARANTIJAS MĒRĶI UN KO JOHN DEERE VARĒJA PAREDZĒT 
GARANTIJAS IZSNIEGŠANAS BRĪDĪ. 

(d) PRODUKTATBILDĪBAS GADĪJUMĀ JOHN DEERE IR ATBILDĪGS 
SASKAŅĀ AR VĀCIJAS PRODUKTATBILDĪBAS LIKUMU. 

(e) JOHN DEERE IR ATBILDĪGS PAR ZAUDĒJUMIEM, KO JOHN DEERE, TĀ 
LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI VAI ASISTENTI IR PIEĻĀVUŠI, NEIZPILDOT 
SAVUS PRIMĀROS PIENĀKUMUS. PRIMĀRIE PIENĀKUMI IR TĀDI 
PAMATUZDEVUMI (“KARDINALPFLICHTEN”), KAS VEIDO ŠĪ LĪGUMA 
BŪTĪBU UN KAS IR NOTEICOŠIE, LAI NOSLĒGTU ŠO LĪGUMU, UN 
KLIENTS VAR PAĻAUTIES UZ TO IZPILDI. JA JOHN DEERE PĀRKĀPJ 
SAVUS PRIMĀROS PIENĀKUMUS, PIEĻAUJOT VIEGLU NEUZMANĪBU, 
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TAD IZRIETOŠĀ ATBILDĪBA TIEK IEROBEŽOTA AR SUMMU, KĀDU 
JOHN DEERE VARĒJA PAREDZĒT ATTIECĪGĀ PAKALPOJUMA 
SNIEGŠANAS BRĪDĪ. 

(f) ATBILDĪBA PAR KAITĒJUMU ĪPAŠUMAM VAI FINANŠU ZAUDĒJUMIEM 
SAISTĪBĀ AR PAREDZAMU KAITĒJUMU, KAS ATBILST ŠĀDA VEIDA 
LĪGUMAM UN / VAI PAKALPOJUMU VEIDAM, IR IEROBEŽOTA UN 
NEPĀRSNIEDZ EUR 12 500 VIENAM KLIENTAM. JA VIENA ATGADĪJUMA 
REZULTĀTĀ KAITĒJUMS TIEK NODARĪTS VAIRĀKIEM KLIENTIEM, 
ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM NEPĀRSNIEDZ MAKSIMĀLO SUMMU 
EUR 500 000, PIEMĒROJOT AUGSTĀK NOTEIKTO IEROBEŽOJUMU 
VIENAM KLIENTAM. JA ATLĪDZĪBA PAR VIENU UN TO PAŠU 
ATGADĪJUMU PĀRSNIEDZ MAKSIMĀLO IZMAKSĀJAMO SUMMU EUR 
500 000 APMĒRĀ, SUMMA TIKS PROPORCIONĀLI SADALĪTA STARP 
CIETUŠAJIEM, NEPĀRSNIEDZOT MAKSIMĀLO VIENAM KLIENTAM 
IZMAKSĀJAMO SUMMU, KĀ APRAKSTĪTS IEPRIEKŠ. 

2. JOHN DEERE IR ATBILDĪGS PAR DATU ZUDUMU TIKAI TĀDĀ APJOMĀ, 
KAS NOSEDZ PARASTAS ATGŪŠANAS IZMAKSAS, KĀDAS BŪTU 
RADUŠĀS, JA BŪTU IZPILDĪTI PIENĀCĪGI UN REGULĀRI DATU REZERVES 
KOPIJU SAGATAVOŠANAS PASĀKUMI. 

3. JEBKĀDA PLAŠĀKA JOHN DEERE ATBILDĪBA TIEK IZSLĒGTA PĒC 
BŪTĪBAS. 

9 Piemērojamie tiesību akti un vieta 

Šos Noteikumus pārvalda un tie tiek iztulkoti saskaņā ar Vācijas Federatīvajā Republikā 
spēkā esošajām materiālajām tiesību normām. Attiecīgajām Manheimas (Mannheim) 
apgabala tiesām ir bezizņēmuma piekritība visos procesos attiecībā uz darbībām vai 
strīdiem saistībā ar šiem Noteikumiem (“Prasība”). Šos Noteikumus neregulē nevienas 
jurisdikcijas tiesību kolīziju normas vai ANO Konvencija par starptautiskajiem preču 
pirkuma un pārdevuma līgumiem, kuru piemērošana netiek pieļauta. 

10 Izbeigšana 

A. Jūs varat izbeigt šo Noteikumu darbību jebkurā laikā, slēdzot savu kontu, pārtraucot 
Vietnes lietošanu un paziņojot Deere par darbības izbeigšanu. Paziņojumu jūs 
mums varat iesniegt, izmantojot Datu subjekta tiesību pieprasījuma veidlapu, kas 
pieejama deere.com/agreements. 

B. Ievērojot mūsu pienākumus saskaņā ar Saistītajiem Deere pakalpojumiem un 
līgumiem, mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā pārtraukt vai izbeigt Vietnes 
darbību ar iemeslu vai bez tā un sniedzot vai nesniedzot paziņojumu. 

C. Mēs varam arī nekavējoties pārtraukt vai izbeigt jūsu veikto Vietnes lietošanu, 
jebkurā laikā sniedzot jums rakstisku vai elektronisku paziņojumu, ja jūs neievērojat 
šos Noteikumus vai izmantojat Vietni veidā, kas mums varētu radīt tiesiskas 
saistības vai apgrūtināt Vietnes izmantošanu citiem lietotājiem, ar nosacījumu, ka 
gadījumos, kad Noteikumu neievērošanu vai neatbilstošu izmantošanu var novērst, 
mēs vispirms jums sniedzam rakstisku paziņojumu, pieprasot 30 dienu laikā 
neatbilstību novērst, bet pēc šī perioda beigām tā joprojām pastāv. Jebkura šāda 
darbība var kavēt jūsu piekļuvi kontam, Vietnei, Jūsu saturam, Vietnes saturam vai 
jebkurai citai saistītajai informācijai. 

D. Mēs varam arī uz laiku apturēt vai pārtraukt Vietnes izmantošanu, ja Jūs iebilstat 
pret Noteikumu grozījumiem, kā norādīts 2. sadaļā. 

E. Noteikumu izbeigšanas gadījumā neatkarīgi no tā, vai to izbeidzāt jūs vai mēs, šo 
Noteikumu 1., 4., 5., 7.-11. sadaļa, tostarp mūsu tiesības izmantot Jūsu saturu, kā 
izklāstīts 4. sadaļā, pilnībā paliek spēkā. 

F. Šo Noteikumu izbeigšana neizbeidz un nemaina Deere pakalpojumu līgumus. 

11 Vispārīgi noteikumi 

A. Izņemot gadījumus, kad 4.D sadaļā ir noteikts citādi, nekas no šeit minētā nav 
paredzēts tiesību vai aizsardzības nodošanai trešajai pusei un nav šādi saprotams. 

https://www.deere.com/agreements
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B. Izņemot gadījumus, kad 3.E sadaļā ir noteikts citādi, šie Noteikumi ietver visu 
vienošanos starp jums un mums attiecībā uz tās priekšmetu un aizstāj jebkādas 
iepriekšējas vienošanās starp jums un mums par šo priekšmetu. Puses atzīst, ka tās 
nepaļaujas ne uz kādiem izteiktiem apliecinājumiem, kas nav skaidri iekļauti šajos 
Noteikumos. 

C. Mums nav nekādu pienākumu jūsu vārdā izpildīt šos Noteikumus pret citiem Vietnes 
lietotājiem. Lai arī mēs mudinām mūs informēt, ja jūs uzskatāt, ka cits Vietnes 
lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus, mēs saglabājam tiesības lietu izmeklēt un veikt 
piemērotas darbības pēc saviem ieskatiem. 

D. Nekādi gadījumi, kuros Deere nav izmantojis vai izpildījis šajos Noteikumos minētās 
tiesības vai noteikumus, nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. 
Nekādi gadījumi, kuros Deere kādā veidā nav izmantojis kādas šeit noteiktās 
tiesības, nav uzskatāmi par atteikšanos no citām šeit minētajām tiesībām. 

E. Ja kāds šajos Noteikumos minēts noteikums izrādās neizpildāms vai nederīgs, 
attiecīgais noteikums tiek ierobežots vai dzēsts, ciktāl nepieciešams, lai pārējās šo 
Noteikumu daļas pilnībā saglabātu spēku un būtu izpildāmas. 

F. Jūs nedrīkstat šos Noteikumus cedēt, nodot vai apakšlicencēt, izņemot ar Deere 
iepriekšēju rakstisku piekrišanu, taču mēs tos varam cedēt vai nodot bez 
ierobežojumiem. Jebkādi nodošanas mēģinājumi pretēji šiem Noteikumiem nav 
spēkā. 

G. Deere un jūs ir neatkarīgi līgumslēdzēji, nevis aģenti, tiesiskie partneri vai jebkādās 
nodarbinātības attiecībās esošas personas. 

H. Šo Noteikumu sadaļu nosaukumi ir minēti tikai ērtības labad, un tiem nav juridiska 
vai līguma spēka. 

 


