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Disse vilkårene (disse “Vilkårene”) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og 
tjenestene på myjohndeere.com samt andre John Deere-nettsteder og 
mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som henviser til disse Vilkårene (“Nettstedet”). 
Ved å skaffe deg tilgang til eller bruke Nettstedet eller ved å opprette en brukerkonto for 
Nettstedet, godtar du disse Vilkårene og inngår en juridisk bindende kontrakt med John 
Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 
Kaiserslautern, Tyskland. Hvis du skaffer deg tilgang til eller bruker Nettstedet som en 
ansatt eller agent på vegne av en annen person eller organisasjon, godtar du også disse 
Vilkårene på vegne av denne personen eller organisasjonen, og du lover og garanterer 
at du har myndighet til å binde denne personen eller organisasjonen til disse Vilkårene. 

Du må ikke skaffe deg tilgang til eller bruke Nettstedet hvis du ikke er villig eller i 
stand til å være bundet av disse Vilkårene. 

1 Definisjoner 

1.1 Parter 

1. “Du” og “din” henviser til deg som individuell bruker av Nettstedet og, hvis 
du bruker Nettstedet på vegne av en annen person eller organisasjon, også 
denne personen eller organisasjonen. 

2. En “bruker” er enhver som skaffer seg tilgang til, viser, blar gjennom, surfer 
eller på noen annen måte bruker Nettstedet. 

3. “Deere,” “vi,” “oss” og “vår” henviser til John Deere GmbH & Co. KG - 
Intelligent Solutions Group og dets morselskaper, tilknyttede selskaper og 
datterselskaper. 

1.2 Innhold 

1. “Innhold” betyr tekst, data, filer, fortegnelser, stedsinformasjon, meldinger, 
bilder, fotografier, lyd, video og alle andre former for data eller 
kommunikasjon som leveres eller sendes til, gjennom eller på annen måte 
gjøres tilgjengelig i forbindelse med Nettstedet.  
Vær oppmerksom på at ingen av de følgende definisjonene medfører 
eller oppretter noe eierforhold mellom noen part og noe bestemt 
innhold. 

2. “Ditt Innhold” betyr Innhold som du kontrollerer, blant annet: (i) Innhold 
som du leverer eller sender til, gjennom eller i forbindelse med Nettstedet; 
(ii) data, inklusive maskin-, produksjons- og andre data som leveres til 
Nettstedet fra ditt utstyr og (iii) Innhold som har sin opprinnelse hos en 
tredjepart, der denne tredjeparten har overført kontroll til deg. 

3. “Brukerinnhold” betyr Innhold som brukere leverer eller sender til, 
gjennom eller i forbindelse med Nettstedet. 

4. “Deere-Innhold” betyr Innhold som vi skaper, har skapt, lager, har laget, 
anskaffer eller lisensierer, og gjør tilgjengelig i forbindelse med Nettstedet. 

5. “Tredjepartsinnhold” betyr Innhold som har sin opprinnelse hos parter 
annet enn deg eller Deere, som er gjort tilgjengelig i forbindelse med 
Nettstedet. 

6. “Nettstedinnhold” betyr alt Innholdet som gjøres tilgjengelig i forbindelse 
med Nettstedet, inklusive Ditt Innhold, Brukerinnhold, Tredjepartsinnhold og 
Deere-innhold. 

1.3 Nettstedet 

1. Dette "Nettstedet" gir infrastrukturen for deg å lagre lagre, dele og behandle 
"Innhold”. 

2. Dersom Deere tilbyr funksjoner eller tjenester som krever tilgang til og 
behandling av "Innhold" av Deere eller tredjeparter, vil slike tjenester 
reguleres av ytterligere vilkår eller kreve et eksplisitt samtykke, dersom 
nødvendig. 

3. Som infrastrukturleverandør tilbyr deg muligheten til å dele ditt "Innhold" 
med tredjeparter via API-tilgang (Application Programmeringsgrensesnitt-

http://www.myjohndeere.com/


3 / 10 

 

 

tilgang). Ytterligere informasjon om denne tilgangen er tilgjengelig i 
MyJohnDeere™ Personvernerklæringen og på developer.deere.com. 

2 Endringer av disse Vilkårene 

Vi kan fra tid til annen endre disse Vilkårene for å kunne oppfylle rettslige krav som følge 
av endringer i reguleringer eller jurisdiksjon, for å ta hensyn til oppdateringer og 
endringer i vår tjeneste, samt å imøtekomme endringer i markedets behov. Når disse 
vilkårene endres, vil vi gi deg tilgang til de oppdaterte Vilkårene i et slikt format som er 
tillatt i henhold til lovgivning, innen to måneder før datoen endringene er foreslått å tre i 
kraft. Endringen anses å være godkjent av deg hvis du ikke har motsatt deg endringen 
før den foreslåtte datoen for at endringen skal tre i kraft. Vi vil spesifikt informere deg i 
tilbudet om slik ansett godkjennelse.  Vi vil deretter basere det videre 
forretningsforholdet på den oppdaterte versjonen av Vilkårene. I tilfelle du motsetter deg 
endringen, har vi rett til å terminere min bruk av Nettstedet, som beskrevet i paragraf 10. 

3 Bruk av Nettstedet 

3.1 Kvalifisering 

For å få tilgang til eller bruke Nettstedet må du være 18 år eller eldre og ha den 
nødvendige kapasiteten, evnen og myndigheten til å godta disse Vilkårene. Du 
har ikke tillatelse til å skaffe deg tilgang til eller bruke Nettstedet hvis vi tidligere 
har bannlyst deg fra Nettstedet eller stengt din konto. 

3.2 Tillatelse til å bruke Nettstedet 

Du kan kun bruke Nettstedet i samsvar med disse Vilkårene. Du bruker 
Nettstedet for egen risiko, herunder risikoen for at du kan bli eksponert for 
innhold som er unøyaktig, støtende eller på annen måte upassende, og faren 
for at innholdet du velger å dele i forbindelse med Nettstedet kan bli misbrukt av 
tredjeparter. 

3.3 Nettstedets tilgjengelighet 

Alle eller deler av Nettstedet kan bli endret, oppdatert, avbrutt, suspendert eller 
avsluttet til enhver tid, helt etter vårt skjønn, uten varsel eller ansvar. Vi kan 
også fjerne ethvert innhold fra Nettstedet etter eget skjønn, uten varsel eller 
ansvar. 

3.4 Brukerkontoer 

1. Du må opprette en konto og oppgi informasjon om din adresse, e-
postadresse, telefonnummer slik at vi kan kontakte deg i støttesaker og et 
brukernavn med passord og gjenopprettelsesspørsmål av deg, velger du å 
bruke noen av funksjonene som tilbys gjennom Nettstedet. Du kan opprette 
en konto her: myjohndeere.com. Ved å registrere deg garanterer du at 
informasjonen du oppgav er nøyaktig. 

2. Hvis dine kontaktopplysninger eller annen informasjon relatert til din konto 
endrer seg, må du varsle oss med en gang og oppgi kurant informasjon. Du 
kan oppdatere kontoen her: myjohndeere.com. 

3. Du er eneansvarlig for trygg oppbevaring av passordet og 
påloggingsinformasjonen du bruker til å skaffe deg tilgang til Nettstedet, og 
du lover å ikke dele passordet med noen tredjepart. Du er ansvarlig for 
enhver aktivitet vedrørende bruk av din konto, uansett om du har godkjent 
aktiviteten eller ikke. Du godtar å varsle oss umiddelbart om eventuell 
uautorisert bruk av din konto. Du kan kontakte oss om kontoen her. 

4. Du anerkjenner og godtar at hvis du ønsker å beskytte det du sender av 
data eller filer til Nettstedet, er det ditt ansvar ene og alene å etablere og 
bruke en sikker forbindelse til å kommunisere med Nettstedet. 

5. Kontoen din er kun til ditt bruk. Når du oppretter den, ber vi om at du er 
fullstendig og nøyaktig når du gir oss opplysningene om deg som vi ber om. 
Du kan ikke opptre som en annen, opprette eller bruke en konto for noen 
andre enn deg selv, oppgi en annen epostadresse enn din egen eller 
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opprette flere kontoer. Hvis du bruker et pseudonym, må du være 
oppmerksom på at andre likevel kan klare å identifisere deg på grunnlag av 
innholdet du velger å dele. Les vår Personvern- og Dataerklæring  
(deere.com/agreements) for mer informasjon. Vi forbeholder oss til enhver 
tid retten til å stenge kontoen din uansett grunn, uten varsel eller ansvar. 

3.5 Relaterte Deere-Tjenester og -Avtaler 

Vær oppmerksom på at noe Innhold, noen funksjoner, funksjonaliteter eller 
tjenester som er tilgjengelige for deg gjennom Nettstedet er underlagt 
tilleggsvilkår som står i separate avtaler mellom deg og Deere (hver en 
“Deeretjenesteavtale”). For eksempel, vil enhver bruk av verktøyene og 
tjenestene i JDLink™, være underlagt John Deere Telematics-avtalen, som er 
en Deeretjenesteavtale. I den utstrekning det er rimelig vil disse Vilkårene bli 
tolket for å unngå konflikt med andre avtaler mellom deg og Deere. Hvis det 
oppstår en konflikt mellom disse Vilkårene og andre vilkår eller avtaler mellom 
deg og Deere, skal vilkårene i den gjeldende Deeretjenesteavtalen overstyre 
disse Vilkårene. 

3.6 Kommunikasjon fra Deere og andre brukere 

Ved å opprette en konto godtar du herved å motta elektronisk kommunikasjon i 
forbindelse med Nettstedet. Nettstedet kan legge til rette for slik kommunikasjon 
mellom deg og andre Brukere, og Deere kan kommunisere med deg angående 
vedlikehold, tilgjengelighet, funksjonalitet eller andre ting som er relatert til din 
bruk av Nettstedet, underlagt alle gjeldende lover angående elektronisk 
kommunikasjon fra bedrifter. 

4 Innhold 

4.1 Ansvar for ditt innhold 

1. Nettstedet har funksjoner som lar deg dele Ditt Innhold med andre. Du 
forstår at ditt innhold kan bli kopiert, brukt, modifisert eller distribuert av en 
annen bruker som mottar eller har tilgang til Ditt Innhold, og du godtar at 
Deere ikke har noe ansvar eller erstatningsplikt for slike aktiviteter. Vær 
nøye med hvilket Innhold du velger å dele på Nettstedet.  

2. Du er ansvarlig for å vedlikeholde og beskytte Ditt Innhold i samsvar med 
paragrafen "Retningslinjer og regler" nedenfor. Med unntak av det som 
følger av paragrafen "Fraskrivelser, ansvarsbegrensninger", godtar du at 
Deere ikke har noe ansvar for et eventuelt tap eller korrumpering av ditt 
Innhold, eller for kostnader eller utgifter forbundet med sikkerhetskopiering 
eller gjenoppretting av ditt Innhold. 

3. Du er eneansvarlig for Ditt Innhold, og når det er sendt til Nettstedet, kan 
det ikke alltid trekkes tilbake når det har vært delt med tredjeparter. Du 
påtar deg alle risikoer forbundet med Ditt Innhold, herunder at en tredjepart 
stoler på dets kvalitet, nøyaktighet eller pålitelighet, eller at du røper 
informasjon i ditt innhold som gjør det mulig å identifisere deg som person. 
Du fremholder at du eier, eller har de nødvendige tillatelsene til å bruke og 
autorisere bruk av Ditt Innhold som beskrevet her, inklusive bruk av Deere 
som beskrevet i paragraf 5(b) nedenfor. Du fremholder også at du har 
innhentet alle samtykker fra ansatte eller tredjeparter som er nødvendige 
for at du og Deere skal være i samsvar med gjeldende personvernlover når 
det gjelder Deeres levering av Nettstedet og behandlingen av 
personopplysninger som fastslått i paragraf 6(B) nedenfor. Du godtar og 
forstår at Ditt Innhold ikke godkjennes av Deere, og du vil ikke indikere at 
ditt innhold på noen måte støttes eller bifalles av Deere. 

4. Noe innhold på Nettstedet kan være beskyttet av åndsverkrettighetene til 
andre. Du godtar at du ikke vil kopiere, laste opp, laste ned eller dele filer 
fra Nettstedet med mindre du har rett til å gjøre det. Du er ene og alene 
ansvarlige for det du kopierer, deler, laster opp, laster ned eller på annen 
måte bruker mens du bruker Nettstedet. Du kan utsette deg selv for 
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erstatningsansvar hvis ditt innhold, for eksempel, inneholder materiale som 
er falsk, misvisende, villedende eller ærekrenkende, bryter rettigheter til 
noen tredjepart, herunder eventuell opphavsrett, varemerke, patent, 
forretningshemmelighet, ideell rettighet, rett til privatliv, utgivelsesrett eller 
noen annen åndsverkrettighet eller eiendomsrett, røper ikke offentlig 
informasjon om visse børsnoterte virksomheter, inneholder materiale som 
er ulovlig, herunder ulovlig hatske ytringer eller pornografi, eller bryter eller 
anbefaler brudd på noen gjeldende lov eller forskrift. 

5. Vi kan velge å gå gjennom Nettstedinnhold for å se om det er i samsvar 
med våre retningslinjer, men du erkjenner at Deere ikke har noen plikt til å 
overvåke noe innhold som er tilgjengelig gjennom Nettstedet. Vi er ikke 
ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten, egnetheten eller lovligheten til 
data, filer, Nettstedinnhold eller noen annen informasjon som du kan få 
tilgang til ved bruk av Nettstedet. 

4.2 Vår rett til å bruke ditt innhold 

1. Disse Vilkårene gir ikke Deere noen rettigheter til Ditt Innhold eller andre 
åndsverkrettigheter unntatt de begrensede rettighetene til å bruke Ditt 
Innhold som beskrevet nedenfor og i våre Personvern- og Dataerklæringer 
(deere.com/agreements). I Personvern- og Dataerklæringene for ditt land 
finner du spesifikk informasjon om hvordan vi kan bruke Ditt Innhold. 

2. Du gir Deere og tredjeparter retten til å bruke Ditt Innhold som beskrevet i 
disse Vilkårene og etter behov for å levere alle tjenester og funksjoner som 
leveres som en del av Nettstedet, herunder, for eksempel, oppbevaring av 
ditt innhold og deling av det etter dine anvisninger. Denne tillatelsen dekker 
tredjeparter som er hyret av Deere i forbindelse med leveringen av 
Nettstedet og tilhørende tjenester. 

3. Vi kan gi Ditt Innhold til utenforstående parter når vi i god tro mener at slik 
fremleggelse er rimelig nødvendig for å (a) overholde en gjeldende lov, 
forskrift eller pålagt lovlig forlangende; (b) beskytte en person mot dødsfall 
eller alvorlig personskade; (c) forhindre svindel eller misbruk som rammer 
oss eller våre brukere; (d) beskytte våre eiendomsrettigheter eller (e) 
beskytte Deere og dets tilknyttede selskaper eller personale mot rettssaker 
som oppstår på grunn av Ditt Innhold. 

4.3 Deere-innhold og programvare 

1. Noen bruksområder på Nettstedet kan kreve at du laster ned en 
kundeprogramvarepakke (“Programvare”). Deere gir deg herved en 
begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens som ikke kan lisensieres 
videre eller overdras til andre, til å bruke programvaren kun til å få tilgang til 
Nettstedet. Din lisens til å bruke programvaren oppheves automatisk hvis 
du bryter disse Vilkårene eller noen annen avtale med Deere på en måte 
som påvirker, begrenser eller krenker våre åndsverkrettigheter. Vi 
forbeholder oss herved alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i disse 
Vilkårene. Du kan ikke foreta omvendt konstruksjon eller dekompilere 
Programvaren, og heller ikke prøve å gjøre det, eller hjelpe noen andre å 
gjøre det. Vi kan oppdatere Programvaren på din enhet automatisk når en 
ny versjon er tilgjengelig. 

2. Disse Vilkårene gir deg ikke noen rett, eiendomsrett eller interesse i 
Nettstedet, relatert programvare eller Nettstedinnholdet. Du kan ikke 
modifisere, reprodusere, distribuere, lage avledede arbeider eller 
tilpasninger av, offentlig vise eller på noen måte utnytte noe av Deere-
innholdet helt eller delvis unntatt som uttrykkelig godkjent av oss. 
Programvaren og annen teknologi vi bruker til å levere Nettstedet er 
beskyttet av opphavsretts-, varemerke- og andre lover i USA og Canada, 
EU medlemsstatene og andre land. Disse Vilkårene gir deg ingen rett til å 
bruke Deere-varemerker, -logoer, -domenenavn eller andre 
merkevarekjennetegn. Med unntak av det som uttrykkelig og utvetydig er 
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bestemt her, gir vi deg ingen uttrykkelig eller underforstått rettighet, og alle 
rettigheter i og til Nettstedet og Deere-innholdet beholdes av oss. 

3. Du fremholder at du har lest og forstått den Juridiske Erklæringen for John 
Deerenettstedet. 

4.4 Tredjepartsinnhold 

1. Nettstedet kan inneholde tredjepartsinnhold eller lenker til 
tredjepartsnettsteder eller –ressurser, som vil angis tydelig for deg. For 
tredjepartsinnhold som Deere hverken kontrollerer eller anbefaler, er Deere 
ikke ansvarlig for noe slikt tredjepartsinnhold, -nettsteder eller -ressurser, 
eller noe relatert innhold, produkter eller tjenester. For tredjepartsinnhold 
som Deere kontrollerer eller anbefaler, vil spesifikke tilleggsvilkår gjelde for 
bruk av slike nettsteder, eller ressurser, eller noe relatert innhold. Du er 
eneansvarlig for din bruk av noe slikt tredjepartsinnhold, -nettsteder eller -
ressurser.  

2. Du godtar å overholde Vilkårene i enhver avtale med noe annen part som 
styrer din tilgang til noe tredjepartsinnhold. Min bruk av Google Maps er 
underlagt følgende vilkår: Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps og Google 
Earth 

3. Hvis vi gir deg programvare i henhold til en åpen kilde-lisens, kan det være 
bestemmelser i disse lisensene som er i uttrykkelig konflikt med disse 
Vilkårene, og i så fall vil bestemmelsene i åpen kilde-lisensen gjelde i 
denne åpen kilde-programvaren i den utstrekning det er noen slik konflikt. 

5 Retningslinjer og regler 

5.1 Akseptabel bruk 

Du godtar at du ikke vil, og ikke vil hjelpe, oppmuntre eller sette andre i stand til 
å bruke Nettstedet til å: 

1. bryte disse Vilkårene; 

2. granske, skanne eller teste sårbarheten til noe system eller nettverk; 

3. sende uønsket kommunikasjon, kampanjer eller reklame, eller spam; 

4. sende endret eller villedende informasjon, eller informasjon med falsk 
kildeidentifisering, herunder “spoofing” eller “phishing”; 

5. modifisere, tilpasse, beslaglegge, reprodusere, distribuere, oversette, lage 
avledede arbeider eller tilpasninger av, vise offentlig, selge, omsette eller 
på noen måte utnytte Nettstedet eller Nettstedinnhold (annet enn Ditt 
Innhold som ligger på Nettstedet), unntatt det som uttrykkelig er godkjent av 
Deere; 

6. skaffe deg tilgang til eller søke Nettstedet med andre midler enn våre 
offentlig støttede grensesnitt (for eksempel “scraping”); 

7. bruke noen robot, edderkopp, program for søk/henting av nettsteder eller 
annen automatisert innretning, prosess eller middel til å skaffe deg tilgang, 
hente, skrape eller indeksere noen del av Nettstedet eller noe 
Nettstedinnhold; 

8. foreta omvendt konstruksjon av noen del av Nettstedet; 

9. fjerne eller modifisere noe varsel om copyright, varemerke eller annen 
eiendomsrett som vises på noen del av Nettstedet eller på noe materiale 
som skrives ut eller kopieres fra Nettstedet; 

10. registrere, behandle eller grave ut informasjon om andre brukere av 
Nettstedet; 

11. skaffe deg tilgang til eller vise informasjon om andre brukere av Nettstedet 
uten autorisasjon; 

12. omformatere eller ramme inn av noen del av Nettstedet; 

https://www.deere.com/agreements
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13. utføre noen handling som utgjør, eller som kan utgjøre, etter vårt skjønn, en 
urimelige eller uforholdsmessig stor belastning på Deeres 
teknologiinfrastruktur eller som på annen måte utgjør en overdreven 
trafikkbelastning på Nettstedet; 

14. prøve å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettstedet, brukerkontoer, 
datasystemer eller nettverk tilknyttet Nettstedet gjennom knekking, 
passordgraving eller andre metoder; 

15. plante ondsinnet programvare eller på annen måte bruke Nettstedet til å 
distribuere ondsinnet programvare, dataviruser, spionvare, ormer, defekter, 
trojanske hester eller andre ting av ødeleggende art; 

16. bruke noen enhet, programvare eller rutine som forstyrrer Nettstedet rette 
funksjonsmåte, eller på annen måte prøve å forstyrre Nettstedets rette 
funksjonsmåte; 

17. bruke Nettstedet til å bryte sikkerheten til noe datanettverk, knekke passord 
eller sikkerhetskrypteringskoder; forstyrre eller gripe inn i sikkerheten til, 
eller på annen måte forårsake skade på, Nettstedet eller Nettstedinnhold;  

18. fjerne, omgå, deaktivere, skade eller på annen måte forstyrre noen 
sikkerhetsrelatert funksjon på Nettstedet, funksjoner som forhindrer eller 
begrenser bruk eller kopiering av Nettstedinnhold, eller funksjoner som 
håndhever begrensninger av bruken av Nettstedet; 

19. gi ut noe innhold som er falskt eller villedende; 

20. krenke rettighetene til noen tredjepart, herunder uten begrensning ethvert 
brudd på tillitt, opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, 
ideell rettighet, personvernrett, utgivelsesrett eller noen annen opphavsrett 
eller eiendomsrett; 

21. dele din brukerkonto for Nettstedet, skaffe tilgang til Nettstedet ved bruk av 
en annen persons brukerkonto, eller gi falsk eller villedende informasjon 
ved etablering eller bruk av en brukerkonto for Nettstedet; 

22. markedsføre eller annonsere andre produkter eller tjenester enn dine egne 
uten gyldig autorisasjon; 

23. opptre som eller gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til noen person 
eller enhet; 

24. true, hjemsøke, skade, trakassere eller plage andre, eller fremme bigotteri 
eller diskriminering; 

25. utgi, laste opp eller dele materiale som er ulovlig pornografisk eller 
uanstendig, eller som fremmer bigotteri, religiøst, rasemessig eller etnisk 
hat, eller 

26. bryte gjeldende lov på noen måte, eller krenke privatlivet til andre, eller 
ærekrenke andre. 

5.2 Personvern 

Du godtar at vi kan samle inn, hoste, bruke, dele og utlevere Ditt Innhold som 
beskrevet i vår MyJohnDeere™ Personvernerklæring (deere.com/agreements) 
for å gjennomføre og levere til deg de tjenestene og funksjonalitetene som er 
dekket av disse Vilkårene. I MyJohnDeere™ Personvernerklæringen for ditt 
land finner du spesifikk informasjon om hvordan vi kan bruke Ditt Innhold. 

5.3 Tvister om opphavsrett og varemerker 

Deere respekterer åndsverkrettighetene til andre og forventer at brukerne av 
dets Nettsted gjør det samme.  

Vi vil slette ethvert Innhold som krenker eller som vi har mistanke om krenker en 
tredjepartsrettigheter etter eget skjønn. Det er vår politikk å avvikle forhold 
angående Innhold med parter som gjentatte ganger krenker 
åndsverkrettighetene til andre. 
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6 Forslag og forbedringer 

Vi ønsker dine tilbakemeldinger velkommen. Ved å sende oss ideer, råd, dokumenter 
eller forslag (“Tilbakemelding”), godtar du at (i) din tilbakemelding ikke inneholder 
personlige, konfidensielle eller opphavsrettsbeskyttede opplysninger om tredjeparter, (ii) 
vi ikke har noen plikt, hverken uttrykkelig eller underforstått, til å holde Tilbakemeldingen 
hemmelig, (iii) vi kan ha noe som ligner Tilbakemeldingen til vurdering eller i utvikling 
allerede og (iv) du gir oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, uten royalty, evigvarende, 
verdensomspennende lisens til å bruke, endre, utgi, distribuere og sub-lisensiere 
Tilbakemeldingen. 

7 Skadesløsholdelse 

Du godtar å godtgjøre, forsvare og holde Deere, dets morselskaper, datterselskaper, 
tilknyttede selskaper, eventuelle relaterte selskaper, forhandlere, leverandører, 
lisensgivere og partnere, og ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og 
representanter for hver av dem (samlet kalt “Deere-enhetene”) skadesløse, inklusive 
kostnader, forpliktelser og advokathonorarer, for ethvert krav eller fordring som gjøres av 
en tredjepart, som oppstår ut fra eller er relatert til (i) ditt forsettlige eller uaktsomme 
brudd på disse Vilkårene, (ii) eventuelle produkter eller tjenester som kjøpes eller 
anskaffes av deg i forbindelse med Nettstedet annet enn de som er kjøpt eller anskaffet 
fra en Deere-enhet eller (iii) krenkelse av deg, eller noen tredjepart som bruker din 
konto, av en åndsverkrettighet eller annen rettighet til en person eller enheti den grad 
slik krenkelse skyldes din(e) forsettlige eller uaktsomme atferd, handlinger eller 
unnlatelser. Du godtar at Deere kan, på din bekostning, overta eneansvaret for å 
forsvare og styre enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløs for og du godtar å 
samarbeide for egen regning med vårt forsvar mot disse kravene. Du godtar å ikke inngå 
forlik i noen sak uten skriftlig forhåndssamtykke fra Deere. Deere vil ta rimelige tiltak for 
å varsle deg om slike eventuelle krav, søksmål eller rettssaker når de blir oppmerksom 
på dem. 

8 Fraskrivelser, ansvarsbegrensninger 

1. JOHN DEERE ER ANSVARLIG UNDER VILKÅRENE I DENNE AVTALEN KUN I 
HENHOLD TIL DET SOM FØLGER AV BESTEMMELSENE (a) TIL (f): 
(a) JOHN DEERE SKAL VÆRE UBEGRENSET ANSVARLIG FOR TAP 

FORÅRSAKET VED FORSETT ELLER GROV UAKTSOMHET AV JOHN 
DEERE, SINE RETTSLIGE REPRESENTANTER ELLER LEDERE, OG FOR 
TAP FORÅRSAKET VED FORSETT AV MEDHJELPERE SOM BISTÅR 
MED LEVERANSEN; MED HENSYN TIL GROV UAKTSOMHET FRA 
MEDHJELPERE SOM BISTÅR MED LEVERANSEN SKAL JOHN DEERE 
SITT ANSVAR FØLGE AV BESTEMMELSENE FOR ALMINNELIG 
UAKTSOMHET I (e) NEDENFOR. 

(b) JOHN DEERE SKAL VÆRE UBEGRENSET ANSVARLIG FOR DØD, 
PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ HELSE FORÅRSAKET VED 
FORSETT ELLER GROV UAKTSOMHET AV JOHN DEERE, SINE 
RETTSLIGE REPRESENTANTER ELLER MEDHJELPERE FOR 
LEVERANSEN. 

(c) JOHN DEERE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP OPPSTÅTT SOM 
FØLGE AV MANGEL PÅ GARANTERTE EGENSKAPER OPPTIL DET 
BELØP SOM ER DEKKET AV FORMÅLET MED GARANTIEN OG SOM 
VAR FORUTSIGBART FOR JOHN DEERE PÅ TIDSPUNKTET 
GARANTIEN BLE GITT. 

(d) JOHN DEERE SKAL VÆRE ANSVARLIG I SAMSVAR MED DEN TYSKE 
PRODUKTANSVARSLOVEN VED TILFELLER AV PRODUKTANSVAR. 

(e) JOHN DEERE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP FORÅRSAKET AV 
BRUDD PÅ SINE PRIMÆRE FORPLIKTELSER AV JOHN DEERE, SINE 
RETTSLIGE REPRESENTANTER ELLER MEDHJELPERE SOM BISTÅR 
MED LEVERANSEN. PRIMÆRE FORPLIKTELSER ER SLIKE 
GRUNNLEGGENDE PLIKTER ('KARDINALPFLICHTEN') SOM UTGJØR 
ESSENSEN AV DENNE AVTALEN, SOM VAR AVGJØRENDE FOR 
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INNGÅELSEN AV DENNE AVTALEN OG SOM KUNDEN KAN STOLE PÅ 
AT BLIR GJENNOMFØRT. HVIS JOHN DEERE BRYTER SINE PRIMÆRE 
FORPLIKTELSER GJENNOM ALMINNELIG UAKTSOMHET, SKAL DET 
PÅFØLGENDE ANSVARET VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØP SOM 
VAR FORUTSIGBART FOR JOHN DEERE PÅ DET TIDSPUNKTET DEN 
AKTUELLE TJENESTEN BLE UTFØRT. 

(f) ANSVARSBEGRENSNINGEN SOM GJELDER EIENDOMSSKADE ELLER 
ØKONOMISK SKADE FOR FORRINGELSER SOM KAN FORUTSES OG 
SOM ER TYPISKE FOR DENNE TYPE KONTRAKT OG/ELLER 
TJENESTENES BESKAFFENHET, SKAL BEGRENSES OPPAD TIL 
MAKSIMALT EUR 12 500 PER KUNDE. DERSOM 
ERSTATNINGSANSVARET FOR EN ENKELT HANDLING ELLER 
HENDELSE FORÅRSAKER SKADER PÅ FLERE KUNDER, SKAL 
ERSTATNINGSANSVARET BEGRENSES TIL ET MAKSIMUMSBELØP PÅ 
EUR 500 000 OG MED BEGRENSNINGENE PER KUNDE SOM 
BESKREVET OVENFOR. DERSOM KOMPENSASJONEN FOR DEN 
SAMME HENDELSEN OVERSKRIDER DET MAKSIMALE BELØPET PÅ 
EUR 500 000, SKAL BELØPET DELES PROPORSJONALT MELLOM DE 
SKADELIDTE PARTENE INNTIL DET MAKSIMALE INDIVIDUELLE 
BELØPET PER KUNDE SOM BESKREVET OVENFOR.  

2.  JOHN DEERE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA KUN OPPTIL 
DET BELØP SOM TILSVARER TYPISKE GJENOPPRETTELSESKOSTNADER 
SOM VILLE HA OPPSTÅTT DERSOM EGNEDE OG REGELMESSIGE TILTAK 
FOR SIKKERHETSKOPIERING AV DATAENE HADDE BLITT GJENNOMFØRT. 
3. ETHVERT MER TYNGENDE ANSVAR FOR JOHN DEERE ER UTELUKKET 
BASERT PÅ OMSTENDIGHETENE. 

9 Valg av lov og verneting 

Disse Vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med de materielle lovene som gjelder i 
Den føderale republikken Tyskland. De respektive domstolene i Mannheim har eksklusiv 
jurisdiksjon over eventuelle søksmål eller tvist knyttet til disse Vilkårene (et “Krav”). 
Disse vilkårene av lovkonfliktsregler i noen jurisdiksjon eller FNs kontraktkonvensjon for 
internasjonalt salg av varer. Anvendelse av sistnevnte er uttrykkelig ekskludert. 

10 Oppsigelse 

A. Du kan til enhver tid si opp disse Vilkårene ved å stenge din konto, avslutte din bruk 
av Nettstedet, eller gi Deere varsel om oppsigelse. Du kan sende et varsel til oss via 
De Registrertes Rettigheters Skjemaet som er tilgjengelig på 
deere.com/agreements. 

B. Underlagt våre forpliktelser i henhold med Relaterte Deere-Tjenester og -Avtaler, 
forbeholder vi oss til enhver tid retten til å suspendere eller avslutte Nettstedet, med 
eller uten grunn, og med eller uten varsel. 

C. Vi kan også til enhver tid suspendere eller avslutte din bruk av Nettstedet 
umiddelbart ved å gi deg et skriftlig eller elektronisk varsel hvis du ikke overholder 
disse Vilkårene, eller bruker Nettstedet på en måte som ville gi oss et juridisk ansvar 
eller forstyrre andres bruk av Nettstedet, forutsatt at, hvis ikke-overholdelse eller 
bruk kan avhjelpes, vi først gir deg et skriftlig varsel som krever retting innen 30 
dager og hvis din ikke-overholdelse eller bruk ikke avhjelpes innen utgangen av 
denne perioden. Et hvert slikt tiltak kan hindre deg i å få tilgang til din konto, 
Nettstedet, ditt innhold, Nettstedinnhold eller annen relatert informasjon. 

D. Vi kan også innstille eller terminere din bruk av Nettstedet hvis du motsetter deg 
endringer av Vilkårene som beskrevet i paragraf 2. 

E. Ved eventuell oppsigelse, enten fra din eller vår side, vil paragraf 1, 4, 5, 7 - 11 i 
disse Vilkårene fortsatt gjelde med full kraft, inklusive din rett til å bruke Ditt Innhold, 
som forklart i paragraf 4. 

F. Oppsigelse av disse Vilkårene hverken opphever eller endrer noen Deere-
tjenesteavtale. 
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11 Generelle vilkår 

A. Med unntak av det som ellers er angitt i paragraf 4(D) ovenfor, er det ikke noe i 
disse Vilkårene som er beregnet på, eller som kan anses, å gi rettigheter eller 
rettsmidler til noen tredjepart. 

B. Unntatt som ellers angitt i paragraf 3(E) ovenfor, inneholder disse Vilkårene hele 
avtalen mellom deg og oss angående emnet, og erstatter alle tidligere avtaler 
mellom deg og oss angående dette emnet. Partene erkjenner at man ikke kan ha 
tillit til noen fremstilling som ikke uttrykkelig står i disse Vilkårene. 

C. Vi har ingen plikt til å håndheve disse Vilkårene på dine vegne overfor en annen 
bruker av Nettstedet. Selv om vi anbefaler at du informerer oss hvis du mener en 
annen bruker av Nettstedet har brutt disse Vilkårene, forbeholder vi oss retten til å 
etterforske og ta egnede tiltak helt etter eget skjønn. 

D. Hvis Deere ikke benytter seg av eller ikke håndhever en rettighet eller bestemmelse 
i disse Vilkårene, skal det ikke bety at Deere fraskriver seg denne rettigheten eller 
bestemmelsen. Hvis Deere ikke benytter seg av en rett som gis i disse Vilkårene, 
skal det ikke bety at Deere frafaller ytterligere rettigheter det gis i disse Vilkårene. 

E. Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene blir funne å være ikke-tvangskraftig eller 
ugyldig, skal bestemmelsen begrenses eller elimineres minst mulig nødvendig grad 
slik at disse Vilkårene på andre områder fortsatt er gyldige og kan tvangskraftige. 

F. Disse Vilkårene kan ikke overdras, overføres eller sub-lisensieres av deg uten 
skriftlig forhåndssamtykke fra Deere, men kan overdras eller overføres av oss uten 
restriksjoner. Enhver overdragelse som forsøkes gjort i strid med disse Vilkårene 
skal være ugyldig. 

G. Deere og du er uavhengige kontraktsparter, og ikke agenter, juridiske partnere eller 
involvert i noe ansettelsesforhold. 

H. Paragrafoverskriftene i disse Vilkårene er kun for referanse og har ingen juridisk 
eller avtalemessig effekt. 

 


