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Termenii și Condițiile următoare ("Termenii") reglementează accesul dumneavoastră la 
și utilizarea site-ului web și a serviciilor myjohndeere.com precum și a altor site-uri și 
aplicații mobile John Deere care au legătură cu sau fac referire la acești Termeni ("Site-
ul"). Prin accesarea sau utilizarea Site-ului sau prin crearea unui cont de utilizator pe 
Site, acceptați acești Termeni și încheiați un contract obligatoriu din punct de vedere 
juridic cu John Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 
67657 Kaiserslautern, Germania. În cazul în care accesați sau utilizați Site-ul în calitate 
de angajat sau reprezentant al unei alte persoane sau organizații, acceptați acești 
Termeni și în numele persoanei sau organizației în cauza și declarați și garantați că 
dețineți autoritatea de a angaja persoana sau organizația în cauză cu privire la acești 
Termeni. 

Nu accesați și nu utilizați Site-ul dacă nu doriți sau nu sunteți capabil să respectați 
acești Termeni. 

1 Definiții 

1.1 Părțile 

1. „Dumneavoastră" și „a/al/ai/ale dumneavoastră" se referă la 
dumneavoastră că utilizator individual al Site-ului și, în cazul în care utilizați 
Site-ul în numele unei alte persoane sau organizații, se referă și la 
persoana sau organizația în cauză. 

2. „Utilizator" înseamnă orice persoana care accesează, vizualizează, 
vizitează, navighează, extrage date sau utilizează Site-ul în orice alt mod. 

3. „Deere," „noi," „nouă," și „a/al/ai/ale noastre" se referă la John Deere  
GmbH & Co. KG - Intelligent Solutions Group și societățile mamă, afiliații și 
filialele. 

1.2 Conținut 

1. „Conținut" înseamnă texte, date, fișiere, înregistrări, informații de 
localizare, mesaje, imagini, fotografii, materiale audio, video și orice alte 
forme de date sau comunicații furnizate sau transmise prin intermediul Site-
ului ori altfel puse la dispoziție în legătură cu acesta. 
Rețineți că niciuna dintre următoarele definiții nu implică sau nu 
creează o relație de proprietate între oricare parte și orice Conținut 
special. 

2. „Conținutul dumneavoastră" înseamnă Conținutul pe care îl controlați, 
inclusiv: (i) Conținutul furnizat sau transmis prin intermediul Site-ului ori 
altfel referitor la acesta; (ii) datele, inclusiv date privind utilajele, producția și 
de altă natură, furnizate pe Site prin echipamentele noastre; și (iii) 
Conținutul provenit de la un terț, în cazul în care terțul v-a transferat 
dumneavoastră controlul. 

3. „Conținutul utilizatorului" înseamnă Conținutul furnizat sau transmis de 
utilizatori prin intermediul Site-ului sau în legătură cu acesta. 

4. „Conținutul Deere" înseamnă Conținutul prezent sau anterior creat, 
generat, obținut sau autorizat și pus la dispoziție în legătură cu Site-ul. 

5. „Conținut terț" înseamnă Conținutul provenit de la terțe părți, altele decât 
dumneavoastră sau Deere, care este pus la dispoziție în legătură cu Site-
ul. 

6. „Conținutul Site-ului" înseamnă întreg Conținutul pus la dispoziție în 
legătură cu Site-ul, inclusiv Conținutul dumneavoastră, Conținutul 
utilizatorului, Conținutul terț și Conținutul Deere. 

1.3 Sait 

1. Acest ”Sait” prevede infrastructura prin care stocați, partajați și prelucrați 
”Conținutul”. 

2. Dacă Deere oferă funcționalități sau servicii care necesită accesul și 
prelucrarea de ”Conținut” de Deere sau terți, serviciul respectiv vă fi 
guvernat de termeni suplimentări sau acordul explicit dacă se impune. 
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3. În calitate de furnizor de infrastructură, vă oferim posibilitatea de a partaja 
”Conținutul” dvs. terților prin accesul API (accesul prin Interfața de 
programare a aplicației) sau în cazul în care sunteți prestator de servicii să 
contactați și să accesați conținutul terților. Mai multe informații despre acest 
acces pot fi găsite în ”Nota de Informare MyJohnDeereTM” și pe 
developer.deere.com. 

2 Modificări ale Termenilor 

Periodic, Termenii pot face obiectul modificării pentru a putea răspunde cerințelor legale 
generate de schimbările în reglementări sau jurisdicție, pentru a aborda actualizările și 
modificările aduse serviciului nostru, precum și pentru a răspunde schimbărilor în 
cerințele pieței. La momentul revizuirii Termenilor, vă vom furniza Termenii revizuiți în 
forma permisă de lege cu cel puțin două luni înainte de data propusă pentru aplicare. Se 
consideră că amendamentul a fost acceptat de dvs. dacă nu v-ati opus acestuia înainte 
de data propusă pentru ca amendamentele să producă efecte. Vă vom informa cu 
exactitate în ofertă despre o asemenea aprobare. În continuare, ne vom baza relația de 
afaceri pe versiunea modificată a Termenilor. În cazul în care vă opuneți 
amendamentului, suntem îndreptățiți să încetăm folosirea Site-ului de către dvs., în 
confomitate cu Secțiunea 10.  

3 Utilizarea Site-ului 

3.1 Eligibilitate 

Pentru a accesa sau a utiliza Site-ul, trebuie să aveți cel putin 18 ani și 
capacitatea, puterea și autoritatea necesare pentru acceptarea acestor 
Termeni. Nu vi se permite să accesați sau să utilizați Site-ul în cazul în care v-
am interzis anterior accesul pe Site sau v-am închis contul. 

3.2 Permisiunea de a utiliza Site-ul 

Puteți utiliza Site-ul numai cu respectarea acestor Termeni. Dumneavoastră veți 
utiliza Site-ul pe propriul risc, inclusiv riscul de a fi expus la Conținut inexact, 
inacceptabil sau altfel nepotrivit și riscul că orice Conținut alegeți să partajați în 
legătură cu Site-ul să fie utilizat în mod impropriu de terțiPuteți utiliza Site-ul 
numai cu respectarea acestor Termeni. Dumneavoastră veți utiliza Site-ul pe 
propriul risc, inclusiv riscul de a fi expus la Conținut inexact, inacceptabil sau 
altfel nepotrivit și riscul că orice Conținut alegeți să partajați în legătură cu Site-
ul să fie utilizat în mod impropriu de terți. 

3.3 Accesibilitatea Site-ului 

Site-ul poate fi modificat, actualizat, întrerupt, suspendat sau încetat, integral 
sau parțial, în orice moment, la discreția noastră, fără preaviz sau răspundere. 
De asemenea, putem elimina orice Conținut de pe Site, la discreția noastră, fără 
preaviz sau răspundere. 

3.4 Conturile de utilizator 

1. Trebuie să creați un cont și să furnizați informații despre adresa, adresa de 
email, numărul de telefon de contact în caz de suport și un nume de 
utilizator al dumneavoastră cu parolă și întrebări de recuperare dacă 
decideți să folosiți dumneavoastră pentru a utiliza o parte din funcțiile 
oferite prin intermediul Site-ului. Puteți crea un cont aici: myjohndeere.com. 
Prin înregistrare, garantați că informațiile pe care le-ați transmis sunt 
exacte. 

2. În cazul în care datele dumneavoastră de contact sau alte informații 
referitoare la contul dumneavoastră se modifică, trebuie să ne informați 
imediat și să ne furnizați informațiile actuale. Vă puteți actualiza contul aici: 
myjohndeere.com. 

3. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru protejarea parolei și a 
datelor de autentificare utilizate pentru accesarea Site-ului și acceptați să 
nu dezvăluiți parola niciunui terț. Sunteți responsabil pentru orice activitate 
care folosește contul dumneavoastră, indiferent dacă ați autorizat sau nu 

https://developer.deere.com/
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activitatea respectivă. Sunteți de acord să ne informați imediat despre orice 
utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. Ne puteți contacta referitor 
la contul dumneavoastră aici. 

4. Conveniți și acceptați ca, dacă doriți să protejați transmisia de date sau 
fișiere către Site, este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă de a 
stabili și de a utiliza o conexiune securizată pentru comunicarea cu Site-ul. 

5. Contul este personal și poate fi utilizat numai de către dumneavoastră. La 
momentul creării contului, solicităm că informațiile furnizate să fie complete 
și exacte. Nu vă puteți da drept altcineva, nu puteți crea sau utiliza un cont 
pentru altcineva decât dumneavoastră, nu puteți furniza o adresa de e-mail 
altă decât cea personală și nu puteți crea mai multe conturi. În cazul în care 
utilizați un pseudonim, rețineți că ceilalți au în continuare posibilitatea de a 
vă identifica în funcție de Conținutul pe care alegeți să îl partajați. Vă rugăm 
să citiți Declarațiile noastre privind confidențialitatea datelor  
(deere.com/agreements) pentru mai multe informații. Ne rezervăm dreptul 
de a vă închide contul în orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, 
fără preaviz sau răspundere. 

3.5 Servicii și Contracte Deere conexe 

Rețineți că anumite Conținuturi, funcții, funcționalități sau servicii disponibile prin 
intermediul Site-ului sunt guvernate de termeni suplimentari stabiliți prin 
contracte separate încheiate între dumneavoastră și Deere (individual denumite 
”Contract de servicii Deere"). De exemplu, orice utilizare a instrumentelor și 
serviciilor JDLink™ va fi reglementată și de Contractul de telematică John 
Deere, care este un Contract de servicii Deere, în măsura în care este 
rezonabil, acești Termeni vor fi interpretați astfel încât să se evite un conflict cu 
alte contracte încheiate între dumneavoastră și Deere, în cazul unui conflict 
efectiv între acești Termeni și ați termeni sau alte contracte încheiate între 
dumneavoastră și Deere, condițiile prevăzute în orice Contract de servicii Deere 
aplicabil vor înlocui acești Termeni. 

3.6 Comunicări din partea Deere și a altor Utilizatori 

Prin crearea unui cont, acceptați să primiți comunicări electronice în legătură cu 
Site-ul. Site-ul în sine poate asigura comunicările între dumneavoastră și alti 
Utilizatori, iar Deere poate comunica cu dumneavoastră în legătură cu 
întreținerea, accesibilitatea, funcționalitatea Site-ului sau alte aspecte legate de 
utilizarea acestuia de către dumneavoastră, sub rezerva tuturor legilor aplicabile 
privind comunicațiile electronice la nivel de societate. 

4 Conținut 

4.1 Responsabilitatea pentru Conținutul dumneavoastră 

1. Site-ul asigură funcții care vă permit să partajați Conținutul dumneavoastră 
cu alte persoane. Înțelegeți că orice Conținut partajat de dumneavoastră 
poate fi copiat, utilizat, modificat sau distribuit de către orice alt utilizator 
care primește sau are acces la Conținutul dumneavoastră și sunteți de 
acord că Deere nu este în niciun fel responsabilă sau răspunzătoare pentru 
astfel de activitate. Vă rugăm să reflectați asupra Conținutului pe care 
alegeți să îl partajați pe Site.  

2. Sunteți responsabil pentru păstrarea și protejarea Conținutului 
dumneavoastră în conformitate cu Secțiunea ”Orientări și Politici” de mai 
jos. Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea ”Renunțări, Limitări ale 
Rspunderii”, sunteți de acord că Deere nu este răspunzătoare pentru 
pierderea sau coruperea Conținutului dumneavostră sau pentru orice 
costuri sau cheltuieli asociate realizării unei copii de siguranță sau 
restaurării Conținutului dumneavostră. 

3. Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul dumneavoastră și, odată 
publicat pe Site, acesta nu poate fi întotdeauna retras după ce a fost 
partajat terților. Vă asumați toate riscurile asociate Conținutului 

https://www.deere.com/agreements
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dumneavoastră, inclusiv încrederea unui terț cu privire la calitatea, 
exactitatea sau fiabilitatea acestuia, sau orice dezvăluire de informații din 
Conținutul dumneavoastră prin care puteți fi identificat în mod personal. 
Declarați că dețineți sau aveți permisiunile necesare pentru a utiliza și a 
autoriza utilizarea Conținutului dumneavoastră, conform descrierii 
prevăzute în acești Termeni, inclusiv utilizarea de către Deere, conform 
dispozițiilor secțiunii 5 litera (b) de mai jos. De asemenea, declarați că ați 
obținut toate aprobările din partea angajaților sau terților, necesare pentru 
că dumneavoastră și Deere să vă conformați oricăror legi aplicabile privind 
confidențialitatea în ceea ce privește punerea la dispoziție a Site-ului de 
către Deere și tratarea datelor cu caracter personal, conform dispozițiilor 
secțiunii 6(B) de mai jos. Sunteți de acord și înțelegeți că Deere nu 
avizează Conținutul dumneavoastră și nu veți pretinde că acesta este în 
vreun fel sponsorizat sau avizat de Deere. 

4. O parte a Conținutului Site-ului poate fi protejată de drepturile de 
proprietate intelectuală ale altor persoane. Sunteți de acord că nu veți 
copia, încărca, descărca sau partaja fișiere de pe Site decât în cazul în 
care aveți acest drept. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru 
ceea ce copiați, partajați, încărcați, descărcați sau altfel utilizați în cursul 
folosirii Site-ului. Vă puteți expune răspunderii în cazul în care, de exemplu, 
Conținutul dumneavoastră cuprinde materiale false, înșelătoare, 
susceptibile a induce în eroare sau defăimătoare; care încalcă orice 
drepturi ale unui terț, inclusiv orice drept de autor, marcă comercială, brevet 
de invenție, secret comercial, drept moral, drept la viață privată, drept la 
publicitate sau orice altă proprietate intelectuală sau drept de proprietate; 
care dezvăluie informații nepublice despre anumite întreprinderi cotate la 
bursă; cuprinde materiale ilegale, inclusiv materiale instigatoare la ură sau 
pornografice; sau care încalcă ori susțin încălcarea oricărei legi sau 
reglementări aplicabile. 

5. Putem alege să verificăm conformitatea Conținutului Site-ului cu orientările 
noastre, însă dumneavoastră confirmați că Deere nu are obligația de a 
monitoriza niciun Conținut disponibil prin intermediul Site-ului. Nu suntem 
responsabili pentru exactitatea, integralitatea, oportunitatea sau legalitatea 
datelor, fișierelor, Conținutului Site-ului sau oricăror alte informații pe care 
le-ați putea accesa prin utilizarea Site-ului. 

4.2 Dreptul nostru de a utiliza Conținutul dumneavoastră 

1. Acești Termeni nu conferă Deere niciun drept asupra Conținutului 
dumneavoastră sau asupra altor proprietăți intelectuale, cu excepția 
drepturilor limitate de a utiliza Conținutul dumneavoastră descrise mai jos și 
în Declarațiile privind confidențialitatea datelor (deere.com/agreements). Vă 
rugăm să consultați Declarațiile privind confidențialitatea datelor pentru țara 
dumneavoastră pentru a obține informații specifice referitoare la modul în 
care putem utiliza Conținutul dumneavoastră aflate la Rubrica 3 din linkul 
anterior. 

2. Acordați Deere și terților dreptul de a utiliza Conținutul dumneavoastră, 
astfel cum se descrie în acești Termeni și după cum este necesar pentru a 
furniza toate serviciile și funcționalitățile oferite în cadrul Site-ului, inclusiv, 
de exemplu, găzduirea Conținutului dumneavoastră și partajarea acestuia 
la discreția dumneavoastră. Această permisiune se extinde la terți angajați 
de Deere în legătură cu furnizarea Site-ului și a serviciilor conexe. 

3. Noi putem dezvălui Conținutul dumneavoastră unor părți externe atunci 
când suntem încredințați că divulgarea este în mod rezonabil necesară 
pentru a (a) respecta orice lege sau regulament în vigoare sau orice cerere 
juridică obligatorie; (b) proteja orice persoană de deces sau vătămări 
corporale grave; (c) preveni frauda sau abuzul împotriva noastră sau a 
utilizatorilor noștri; (d) proteja drepturile noastre de proprietate; sau pentru a 

https://www.deere.com/agreements
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(e) apăra Deere și societățile afiliate sau personalul sau împotriva oricăror 
proceduri legale care decurg din Conținutul dumneavoastră. 

4.3 Conținutul și software-ul Deere 

1. Anumite utilizări ale Site-ului pot necesita descărcarea unui pachet software 
pentru clienți ("Software"). Deere va acorda o licență limitată, fără 
posibilitate de sublicență sau atribuire, neexclusivă, netransferabilă și 
revocabilă de utilizare a Software-ului exclusiv pentru accesarea Site-ului. 
Licența de utilizare a Software-ului este revocată automat dacă încălcați 
acești Termeni sau orice alt contract încheiat cu Deere într-o manieră care 
aduce atingere, limitează sau încălca drepturile noastre de proprietate 
intelectuală. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod 
expres prin acești Termeni. Este interzisă copierea tehnologiei sau 
decompilarea Software-ului și orice tentativa din partea dumneavoastră sau 
a unei alte persoane în acest sens. Putem actualiza Software-ul pe 
dispozitivul dumneavoastră în mod automat atunci când o nouă versiune 
este disponibilă. 

2. Acești Termeni nu vă acordă niciun drept, titlu sau interes asupra Site-ului, 
programelor software conexe sau asupra Conținutului Site-ului. Nu puteți 
modifica, reproduce, distribui, crea opere derivate sau adaptări, afișa public 
sau exploata în orice fel orice Conținut Deere, integral sau parțial, cu 
excepția conținutului autorizat mod expres de către noi. Software-ul și alte 
tehnologii utilizate pentru furnizarea Site-ului sunt protejate prin drepturi de 
autor, mărci comerciale și alte legi din Statele Unite ale Americii, Canada, 
statele membre UE si alte țări străine. Acești Termeni nu vă acordă dreptul 
de a utiliza mărcile comerciale, siglele, numele de domeniu sau alte 
caracteristici ale mărcii Deere. Cu excepția unor dispoziții explicite și 
neechivoce, nu vă acordăm niciun fel de drepturi explicite sau implicite, noi 
reținând toate drepturile asupra și în legătură cu Site-ul și Conținutul Deere. 

3. Declarați că ați citit și înțeles Avizul juridic privind site-ul web John Deere. 

4.4 Conținut terț 

1. Site-ul poate include conținut terț sau link-uri către site-uri web sau resurse 
aparținând unor terți, care vă for fi indicate în mod clar. În cazul în care 
Deere nu controlează, nu garantează conținutul terț, Deere nu este 
responsabilă sau răspunzătoare pentru site-urile web sau resursele 
aparținând unor terți, și nici pentru orice conținut, produse sau servicii 
conexe. În cazul în care Deere controlează sau avizează conținutul Terț 
respectiv, alți termeni speciali se vor aplica utilizării paginii sau resurselor 
sau conținutului aferent respectiv. Sunteți singurul responsabil pentru 
utilizarea oricărui conținut terț, a oricăror site-uri web sau resurse 
aparținând unor terți.  

2. Sunteți de acord să respectați termenii oricărui contract încheiat cu orice 
altă parte care reglementează accesul dumneavoastră la orice conținut terț. 
Utilizarea Google Maps va fi supusă următorilor termeni: Termenii 
Suplimentari de Utilizare a Serviciului Google Maps/Google Earth. 

3. În cazul în care vă oferim orice software sub licență liberă, anumite 
dispoziții ale licențelor respective este posibil să intre în conflict explicit cu 
acești Termeni, caz în care dispozițiile licenței libere se vor aplica în cazul 
software-ului liber în măsura acestui conflict. 

5 Orientări și politici 

5.1 Utilizare acceptabilă 

Sunteți de acord să nu utilizați și nici să asistați, să încurajați sau să permiteți 
altor persoane să utilizeze Site-ul pentru a: 

1. încălca acești Termeni; 

2. proba, scana sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem sau a oricărei rețele; 

https://www.deere.com/agreements
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3. trimite comunicări nesolicitate, promoții sau reclame ori mesaje spam; 

4. transmite informații modificate, înșelătoare sau false de identificare a 
sursei, inclusiv de falsificare a adresei IP sau phishing; 

5. modifica, adapta, adecva, reproduce, distribui, traduce, crea opere derivate 
sau adaptări, afișa public, vinde, comercializa sau exploata în orice mod 
Site-ul sau Conținutul Site-ului (altul decât Conținutul dumneavoastră 
gazduit pe Site), cu excepția conținutului autorizat în mod expres de Deere; 

6. accesa sau efectua căutări pe Site prin orice mijloace altele decât 
interfețele noastre susținute public [de exemplu, prin extragere de conținut 
(”scraping”)]; 

7. folosi un robot, un spider, o aplicație de căutare pe site/de reparare sau alt 
dispozitiv, proces sau mijloc automat de accesare, reparare, extragere sau 
indexare a unei porțiuni a Site-ului sau a oricărui Conținut al Site-ului; 

8. copia tehnologia oricărei porțiuni a Site-ului; 

9. șterge sau modifica orice anunț privind drepturi de autor, mărci comerciale 
sau alte drepturi de proprietate publicat pe orice parte a Site-ului sau care 
apare pe orice materiale tipărite sau copiate de pe Site; 

10. înregistra, prelucra sau extrage informații despre alți utilizatori ai Site-ului; 

11. accesa sau vizualiza informații despre alți utilizatori ai Site-ului fără 
autorizație; 

12. reformata sau încadra orice parte a Site-ului; 

13. lua orice măsuri care impun sau pot impune, la discreția noastră, o sarcină 
nerezonabilă sau disproporționată asupra infrastructurii tehnologice Deere 
sau care altfel pot crea cereri de trafic excesive din partea Site-ului; 

14. încerca de a obține acces neautorizat la Site, la conturile de utilizator, la 
sistemele informatice sau la rețelele conectate la Site prin hacking, 
extragere de parole sau orice alte mijloace; 

15. planta software rău intenționate sau altfel pentru a utiliza Site-ul sau orice 
Conținut al acestuia pentru a distribui software rău intenționate, viruși, 
programe spion, viermi, erori, cai troieni sau alte elemente cu caracter 
distructiv; 

16. utiliza orice dispozitiv, software sau rutină care interferează cu buna 
funcționare a Site-ului sau tentativă de a perturba în alt mod buna 
funcționare a Site-ului; 

17. utiliza Site-ul pentru a încălca securitatea oricărei rețele de calculatoare, a 
sparge parole sau coduri de criptare de securitate; a perturba sau a 
interfera cu securitatea sau a provoca daune de altă natură Site-ului sau 
Conținutului acestuia;  

18. elimina, sustrage, dezactiva, deteriora sau interfera în alt mod cu orice 
funcții de securitate ale Site-ului, funcții care împiedică sau restricționează 
utilizarea sau copierea Conținutului Site-ului sau funcții care impun restricția 
de utilizare a Site-ului; 

19. publica orice Conținut fraudulos sau înșelător; 

20. încălca orice drepturi ale unui terț, inclusiv, dar fără a se limita la, orice 
încălcare a încrederii, a unor drepturi de autor, a unei mărci comerciale, a 
unui brevet de invenție, secret comercial, drept moral, drept la viața privată, 
drept la publicitate sau orice altă proprietate intelectuală sau drept de 
proprietate; 

21. partaja contul de utilizator pe Site, accesa Site-ul folosind contul de 
utilizator al unei alte persoane sau pentru a furniza informații false sau 
înșelătoare în momentul creării sau utilizării unui cont de utilizator pe Site; 

22. promova produse sau servicii, altele decât cele proprii, fără autorizație 
corespunzătoare; 
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23. a vă da drept altcineva sau a face declarații false despre afilierea 
dumneavoastră la orice persoane sau entități; 

24. amenința, urmări, agresa, intimida sau hărțui alte persoane sau a promova 
bigotismul sau discriminarea; 

25. publica, încărca sau partaja materiale pornografice sau indecențe ilegale ori 
materiale care promovează bigotismul, ura religioasă, rasială sau etnică; 
sau 

26. încălca legislația în vigoare în orice mod sau pentru a încălca intimitatea 
altor persoane sau a defăima alte persoane. 

5.2 Confidențialitate 

Sunteți de acord că noi să colectăm, să găzduim, să utilizăm, să partajăm și să 
dezvăluim Conținutul dumneavoastră, astfel cum se prevede în Notele noastre 
de Informare MyJohnDeere™ privind confidențialitatea datelor 
(deere.com/agreements) pentru a executa și presta serviciile și funcționalitățile 
acoperite de acești termini. Vă rugăm să consultați Notele de Informare 
MyJohnDeere™ privind confidențialitatea datelor pentru țara dumneavoastră 
pentru a obține informații specifice referitoare la modul în care putem folosi 
Conținutul dumneavoastră. 

5.3 Drepturi de autor și litigii privind mărci comerciale 

Deere respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și se 
așteaptă ca utilizatorii Site-ului său să procedeze la fel.  

Vom șterge orice Conținut care încalcă sau este suspectat a încălca orice 
drepturi ale terților, la discreția noastră. Politica noastră prevede încetarea 
relațiilor privind Conținutul cu părțile care încalcă în mod repetat drepturile de 
proprietate intelectuală ale altor persoane. 

6 Sugestii și îmbunătățiri 

Feedback-ul dumneavoastră este binevenit. Prin trimiterea oricăror idei, sugestii, 
documente sau propuneri (“Feedback”), sunteți de acord că (i) Feedback-ul 
dumneavoastră nu conține informații personale, confidențiale sau exclusive ale unor 
terți, (ii) nu avem nicio obligație de confidențialitate, explicită sau implicită, cu privire la 
Feedback, (iii) este posibil să avem deja ceva similar Feedback-ului în curs de 
examinare sau dezvoltare, și (iv) ne acordați o licență irevocabilă, neexclusivă, fără 
redevențe, continuă și universală de a utiliza, modifica, publica, distribui și sublicenția 
Feedback-ul. 

7 Compensare 

Sunteți de acord să compensați, să apărați și să exonerați Deere, societatea-mamă, 
sucursalele, filialele, orice societăți afiliate, distribuitorii, furnizorii, licențiatorii și partenerii 
acesteia, precum și directorii, administratorii, angajații, agenții și reprezentanții fiecăreia 
dintre acestea (denumite în mod colectiv „Entitățile Deere") de orice răspundere, 
inclusiv costuri, datorii și taxe legale din orice pretenție sau cerere formulată de un terț 
care decurge din sau în legătură cu (i) încălcarea intenționată sau din neglijență a 
acestor Termeni de către dumneavoastră, (ii) orice produse sau servicii achiziționate sau 
obținute de dumneavoastră în legătură cu Site-ul, altele decât cele achiziționate sau 
obținute de la o entitate Deere, sau (iii) încălcarea de către dumneavoastră sau orice terț 
care utilizează contul dumneavoastră a oricărei proprietăți intelectuale sau a oricărui 
drept al unei persoane sau entități în măsura în care o astfel de încălcare se datorează 
comportamentului, actelor sau omisiunilor dumneavoastră inteționate sau din neglijență. 
Sunteți de acord că Deere, pe cheltuiala dumneavoastră, își poate asuma apărarea și 
controlul exclusiv al oricărei probleme pentru care sunteți obligat să ne despăgubiți și 
acceptați să cooperați pe cheltuiala dumneavoastră în ceea ce privește apărarea acestor 
pretenții de către noi. Sunteți de acord să nu soluționați nicio problemă fără acordul 
prealabil scris al Deere. Deere va depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu 
privire la orice astfel de pretenții, acțiuni sau proceduri după ce a luat cunoștință de 
acestea. 

https://www.deere.com/agreements
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8 Renunțări, Limitări ale Răspunderii  

1. JOHN DEERE VA FI RĂSPUNZĂTOR POTRIVIT TERMENILOR ACESTUI 
CONTRACT NUMAI CONFORM PREVEDERILOR INDICATE LA PUNCTELE 
(a)-(f): 

(a) JOHN DEERE VA RĂSPUNDE FĂRĂ RESTRICȚIE PENTRU PIERDERILE 
CAUZATE CU INTENȚIE SAU DIN CULPĂ GRAVĂ DE JOHN DEERE, 
REPREZENTANȚII SĂI LEGALI SAU CONDUCEREA SUPERIOARĂ ȘI 
PENTRU PIERDERILE CAUZATE CU INTENȚIE DE ALȚI ASISTENȚI ÎN 
PRESTAREA SERVICIULUI; CU PRIVIRE LA CULPA GRAVĂ A ALTOR 
ASISTENȚI ÎN PRESTAREA SERVICIULUI JOHN DEERE RĂSPUNDE 
CONFORM PREVEDERILOR PRIVIND CULPA SIMPLĂ DE LA PUNCTUL 
(e) DE MAI JOS. 

(b) JOHN DEERE VA RĂSPUNDE FĂRĂ RESTRICȚIE PENTRU DECESUL, 
VĂTĂMAREA PERSONALĂ SAU PENTRU AFECTAREA SĂNĂTĂȚII 
CAUZATĂ CU INTENȚIE SAU DIN CULPĂ DE JOHN DEERE, 
REPREZENTANȚII SAU ASISTENȚII SĂI LEGALI ÎN PRESTAREA 
SERVICIULUI. 

(c) JOHN DEERE VA RĂSPUNDE PENTRU PIERDERILE CARE DECURG DIN 
LIPSA CARACTERISTICILOR NEGARANTATE PÂNĂ LA LIMITA SUMEI 
CARE ESTE ACOPERITĂ ÎN SCOPUL GARANȚIEI ȘI CARE A FOST 
PREVIZIBILĂ PENTRU JOHN DEERE LA MOMENTUL ACORDĂRII 
GARANȚIEI. 

(d) JOHN DEERE VA RĂSPUNDE CONFORM LEGII PRIVIND 
RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUS DIN GERMANIA ÎN CAZUL 
RĂSPUNDERII PENTRU PRODUS. 

(e) JOHN DEERE VA RĂSPUNDE PENTRU PIERDERILE CAUZATE DE 
ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR ESENȚIALE DE JOHN DEERE, 
REPREZENTANȚII SAU ASISTENȚII SĂI LEGALI ÎN PRESTAREA 
SERVICIULUI. OBLIGAȚIILE ESENȚIALE SUNT ÎNDATORIRILE DE BAZĂ 
(”KARDINALPFLICHTEN”) CARE FORMEAZĂ ESENȚA ACESTUI 
CONTRACT, CARE AU FOST DECISIVE PENTRU ÎNCHEIEREA ACESTUI 
CONTRACT ȘI PE EXECUTAREA CĂRORA SE POATE ÎNTEMEIA 
CLIENTUL. DACĂ JOHN DEERE ÎȘI ÎNCALCĂ DIN CULPĂ SIMPLĂ 
OBLIGAȚIILE ESENȚIALE, OBLIGAȚIA ADIACENTĂ VA FI LIMITATĂ LA 
SUMA CARE A FOST PREVIZIBILĂ DE JOHN DEERE LA MOMENTUL ÎN 
CARE A FOST PRESTAT SERVICIUL RESPECTIV. 

(f) RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE ADUSE PROPRIETĂȚII SAU 
RĂSPUNDEREA FINANCIARĂ PENTRU DAUNE ESTIMATE CARE SUNT 
CARACTERISTICE CONTRACTULUI ȘI NATURII SERVICIULUI NU 
POATE DEPĂȘI LIMITA DE 12.500 EUR PER CLIENT. DACĂ 
RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE PENTRU O SINGURĂ ACȚIUNE SAU 
EVENIMENT DUCE LA PREJUDICIEREA MAI MULTOR CLIENT, 
RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE ESTE LIMITATĂ LA O VALOARE 
MAXIMĂ DE 500.000 EUR PENTRU FIECARE CLIENT, DUPĂ CUM SE 
DESCRIE MAI SUS. DACĂ DESPĂGUBIREA PENTRU ACELAȘI 
EVENIMENT DEPĂȘEȘTE SUMA MAXIMĂ PLĂTIBILĂ DE 500.000 EUR, 
SUMA VA FI ÎMPĂRȚITĂ ÎN MOD PROPORȚIONAL ÎNTRE PĂRȚILE 
PREJUDICIATE PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ PER CLIENT, DESCRISĂ 
MAI SUS. 

2. JOHN DEERE VA RĂSPUNDE PENTRU PIERDEREA DATELOR NUMAI ÎN 
MĂSURA COSTURILOR DE RECUPERARE TIPICE CARE AR FI SURVENIT 
DACĂ S-AR FI LUAT MĂSURI DE BACKUP REZONABILE PRIVIND DATELE. 

3. ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE MAI EXTINSĂ A JOHN DEERE ESTE EXCLUSĂ 
PE FOND. 
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9 AIegerea legislației aplicabile și a Jurisdicției 

Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile materiale în 
vigoare în Republica Federală Germania. Instanțele competente din Mannheim au 
jurisdicție neexclusivă asupra oricărei cauze de acțiune sau asupra oricărui litigiu 
referitor la acești Termeni („Acțiune"). Acești Termeni nu vor fi guvernați de 
reglementările niciunei Jurisdicții privind conflictul de legi sau de Convenția Națiunilor 
Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, a cărei aplicare este 
exclusă în mod expres. 

10 Reziliere 

A. Puteți rezilia acești Termeni în orice moment prin închiderea contului 
dumneavoastră, prin încetarea utilizării Site-ului și prin transmiterea unei notificări 
de reziliere către Deere. Ne puteți transmite o notificare prin Cererea privind 
drepturile persoanelor vizate care se poate găsi pe deere.com/agreements. 

B. Cu aplicarea obligațiilor noastre decurgând din orice Servicii și Contracte Deere 
conexe, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a închide Site-ul în orice 
moment, cu sau fără motiv ori preaviz. 

C. De asemenea, putem suspenda sau pune capăt utilizării Site-ului de către 
dumneavoastră imediat după transmiterea unei notificări scrise sau electronice, în 
orice moment, în cazul în care nu vă conformați acestor Termeni sau utilizați Site-ul 
în orice mod care ar atrage răspunderea noastră juridica sau ar perturba utilizarea 
Site-ului de către alte persoane, cu condiția ca, în cazul în care neconformitatea 
dumneavoastră sau utilizarea necorespunzătoare poate fi remediata și va 
transmitem inițial o notificare scrisa solicitând remedierea în termen de 30 de zile, 
neconformitatea sau utilizarea să rămână neremediată la încheierea acestei 
perioade. Orice astfel de măsuri vă pot împiedica să accesați contul, Site-ul, 
Conținutul dumneavoastră, Conținutul Site-ului sau orice alte informații conexe. 

D. Avem de asemenea posibilitatea de a vă suspenda sau înceta utilizarea Saitului în 
cazul în care obiectați cu privire la modificarea Termenilor în conformitate cu 
prevederile Secțiunii 2. 

E. În cazul oricărei încetări, fie din partea dumneavoastră, fie de către noi, Secțiunile 1, 
4, 5, 7-11 ale acestori Termeni vor continua cu forță juridică și efecte depline, 
inclusiv dreptul nostru vă utiliza Conținutul așa cum detaliat în Secțiunea 4. 

F. Rezilierea acestor Termeni nu încetează și nu modifică niciun Contract de servicii 
Deere. 

11 Condiții generale 

A. Cu excepția unor dispoziții contrare din secțiunea 4 litera (D) de mai sus, niciuna 
dintre prevederile cuprinse în acești Termeni nu are că scop și nu va fi considerată a 
conferi drepturi sau căi de atac unui terț. 

B. Cu excepția unor dispoziții contrare din secțiunea 3 litera (E) de mai sus, acești 
Termeni conțin întregul acord între noi și dumneavoastră cu privire la obiectul în 
cauză și înlocuiesc orice acord prealabil încheiat între noi și dumneavoastră cu 
privire la acest obiect. Părțile confirmă că nu se bazează pe nicio declarație 
formulată, însă neinclusă în mod explicit în acești Termeni. 

C. Nu avem obligația de a pune în aplicare acești Termeni în numele dumneavoastră 
față de un alt utilizator al Site-ului. Deși vă încurajăm să ne semnalați orice situate în 
care considerați că un alt utilizator al Site-ului a încălcat acești Termeni, ne 
rezervăm dreptul de a investiga și de a lua măsurile corespunzătoare, la discreția 
noastră. 

D. Orice omisiune din partea Deere de a exercita sau de a executa orice drept sau 
dispoziție a acestor Termeni nu constituie o renunțare la dreptul sau la dispoziția în 
cauză. Orice omisiune din partea Deere de a exercita, în orice privință, orice drept 
prevăzut de acești Termeni nu se consideră o renunțare la alte drepturi în baza 
acestor Termeni. 

https://www.deere.com/agreements
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E. În cazul în care se constată că orice dispoziție a acestor Termeni este inaplicabilă 
sau nulă, aceasta este limitată sau eliminată în măsura minimă necesară pentru că 
acești Termeni să rămână în vigoare și să continue să producă efecte. 

F. Acești Termeni nu pot fi cedați, transferați sau sublicențiați de către dumneavoastră 
decât cu acordul prealabil scris al Deere, însă pot fi cedați sau transferați de către 
noi fără restricție. Orice tentativă de cedare prin încălcarea acestor Termeni este 
nulă și neavenită. 

G. Dumneavoastră și Deere sunteți contractanți independenți, și nu agenți, parteneri 
legali sau angajați în orice relație de muncă. 

H. Titlurile secțiunilor din cuprinsul acestor Termeni au scopul exclusiv de facilitare a 
referinței și nu au niciun efect legal sau contractual. 


