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Ti splošni pogoji (ti "Pogoji") urejajo vaš dostop in uporabo spletne strani in storitev 
myjohndeere.com kakor tudi dostop in uporabo drugih spletnih mest in mobilnih aplikacij 
John Deere, ki so povezane s temi Pogoji ali se sklicujejo nanje ("Spletno mesto"). Z 
dostopanjem do Spletnega mesta ali z njegovo uporabo ali z ustvarjanjem 
uporabniškega računa za Spletno mesto sprejemate te Pogoje in sklenete pravno 
zavezujočo pogodbo z John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solution Group, 
Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemčija. Če dostopate do Spletnega mesta 
ali to stran uporabljate kot zaposleni ali agent v imenu druge osebe ali organizacije, prav 
tako sprejemate te Pogoje v imenu te osebe ali organizacije in zagotavljate oziroma 
jamčite, da ste pooblaščeni, da zavezujete te osebe ali organizacije v skladu s temi 
Pogoji. 

Ne dostopajte do Spletnega mesta oziroma tega mesta ne uporabljajte, če se niste 
pripravljeni ali zmožni zavezati s temi Pogoji. 

1 Definicije 

1.1 Stranki 

1. "Vi" in "vaš (vaša, vaši)" pomeni vas kot posameznega uporabnika 
Spletnega mesta, oziroma če Spletno mesto uporabljate v imenu druge 
osebe ali organizacije, poleg vas tudi to osebo ali organizacijo. 

2. "Uporabnik" je vsak, ki dostopa do Spletnega mesta, si ga ogleduje, brska 
po njem ali ga kakor koli drugače uporablja. 

3. “Deere,” "mi," "nas," in "naš (naša, naši)" pomeni družbo John Deere 
GmbH & Co. KG – Intelligent Solution Group in njene matične družbe, 
podružnice in hčerinske družbe. 

1.2 Vsebina 

1. "Vsebina" pomeni besedilo, podatke, datoteke, zapise, informacije o 
lokaciji, sporočila, slike, fotografije, avdio, video in vse druge oblike 
podatkov ali komunikacij, poslanih, prenesenih ali kako drugače danih na 
razpolago v povezavi s Spletnim mestom. 
Upoštevajte, da nobena od naslednjih definicij ne implicira ali ustvarja 
lastniškega odnosa med katero koli stranko in katero koli Vsebino. 

2. "Vaša vsebina" pomeni Vsebino, ki jo sami nadzorujete, in vključuje: (i) 
Vsebino, ki jo pošljete ali prenesete na Spletno mesto, preko Spletnega 
mesta ali v povezavi z njim; (ii) podatke, tudi podatke o stroju, proizvodnji in 
druge podatke, ki se na Spletno mesto prenesejo z vaše opreme; in (iii) 
Vsebino tretje stranke, če je taka tretja stranka nadzor nad vsebino 
prenesla na vas. 

3. "Uporabniška vsebina" pomeni Vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo ali 
prenašajo na Spletno mesto, preko njega ali v povezavi z njim. 

4. "Vsebina Deere" pomeni Vsebino, ki jo mi ustvarimo, smo jo ustvarili, jo 
izdelujemo, smo jo izdelali, pridobili ali licencirali in dali na razpolago v 
povezavi s Spletnim mestom. 

5. "Vsebina tretjih strank" pomeni Vsebino, ki izvira od oseb, ki niso vi ali 
družba Deere, in ki je dana na razpolago v povezavi s Spletnim mestom. 

6. " Vsebina Spletnega mesta" pomeni vso Vsebino, ki je na voljo v povezavi 
s Spletnim mestom, tudi Vašo vsebino, Uporabniško vsebino, Vsebino 
tretjih oseb in Vsebino Deere. 

1.3 Spletno mesto 

1. To “Spletno mesto” zagotavlja infrastrukturo, ki jo potrebujete za 
shranjevanje, dajanje v skupno rabo in obdelavo “Vsebine”. 

2. Če družba Deere nudi funkcije ali storitve, ki zahtevajo dostop do “Vsebine” 
ali njeno obdelavo s strani družbe Deere ali tretjih oseb, za tako storitev 
veljajo dodatni pogoji ali je potrebno izrecno soglasje, če je potrebno. 

3. Kot ponudnik infrastrukture vam nudimo možnost, da daste v skupno rabo 
vaše “Vsebine” tretjim osebam z dostopom prek API programskega 
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vmesnika (dostop do uporabniškega programskega vmesnika), če pa ste 
sami ponudnik storitev, možnost vzpostavitve stika in dostopiti do vsebine 
tretjih oseb. Dodatne informacije o takem dostopu so na voljo v Obvestilu o 
varstvu zasebnosti “MyJohnDeere™” in na naslovu developer.deere.com. 

2 Spremembe teh Pogojev 

Občasno lahko te Pogoje spremenimo z namenom da bi izpolnili zakonske zahteve 
zaradi sprememb predpisov ali pristojnosti, da bi naslovili posodobitve in spremembe v 
naši storitvi ter da bi zadovoljili spremembe potreb na trgu. Ko bodo ti Pogoji 
spremenjeni, vam bomo spremenjene Pogoje zagotovili v obliki, ki jo dovoljuje zakon, 
najpozneje dva meseca pred predlaganim datumom začetka veljave. Šteje se, da ste 
spremembo odobrili, če niste nasprotovali spremembi pred predlaganim datumom 
začetka veljavnosti spremembe. V ponudbi vas bomo posebej obvestili o takšni 
domnevni odobritvi. Nato bomo temeljili nadaljnji poslovni odnos na spremenjeni verziji 
Pogojev. V primeru, da spremembi ugovarjate, imamo pravico prekiniti vašo uporabo 
Spletnega mesta kot je navedeno v Poglavju 10.   

3 Uporaba Spletnega mesta 

3.1 Upravičenost do uporabe 

Pogoj za dostop do Spletnega mesta ali njegovo uporabo je, da ste dopolnili 18 
let, da imate potrebne zmogljivosti, pooblastila in pristojnosti, da se strinjate s 
temi Pogoji. Do Spletnega mesta ne smete dostopati ali ga uporabljati, če smo 
vam pred tem že enkrat prepovedali njegovo uporabo ali zaprli vaš uporabniški 
račun. 

3.2 Dovoljenje za uporabo Spletnega mesta 

Spletno mesto lahko uporabljate le v skladu s temi Pogoji. Spletno mesto 
uporabljate na lastno odgovornost, vključno s tveganjem, da se lahko soočite z 
Vsebino, ki je netočna, sporna ali kako drugače neprimerna, in tveganjem, da 
lahko Vsebino, za katero se odločite, da jo boste dali v skupno rabo s Spletnim 
mestom, zlorabijo tretje osebe. 

3.3 Razpoložljivost Spletnega mesta 

Vse ali dele Spletnega mesta lahko kadarkoli in po svoji lastni presoji, brez 
vnaprejšnjega obvestila in brez prevzemanja odgovornosti spremenimo, 
posodobimo, prekinemo ali onemogočimo. Katero koli Vsebino lahko tudi 
odstranimo s Spletnega mesta po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila 
ali prevzemanja odgovornosti. 

3.4 Uporabniški računi 

1. Ustvariti morate uporabniški račun in navesti vaš naslov, elektronski naslov 
in telefonsko številko, da lahko vzpostavimo stik z vami zaradi zagotavljanja 
potrebne podpore. Prav tako morate vnesti uporabniško ime in geslo in 
odgovoriti na vprašanja o identiteti, da bi lahko uporabljali funkcionalnosti, 
ki jih omogoča Spletno mesto. Uporabniški račun lahko ustvarite na 
naslovu: myjohndeere.com. S tem, ko se registrirate, jamčite, da so 
podatki, ki ste jih navedli, točni. 

2. Če se podatki o vaši identiteti ali drugi podatki, povezani z vašim 
uporabniškim računom spremenijo, nas morate takoj obvestiti in sporočiti 
veljavne podatke. Vaš uporabniški račun lahko posodobite na naslovu: 
myjohndeere.com. 

3. Izključno ste odgovorni za varovanje gesla in identifikacijskih podatkov za 
prijavo na Spletno mesto, in se strinjate, da vašega gesla ne boste razkrili 
nobeni tretji osebi. Odgovorni ste za vse dejavnosti, ki izhajajo iz uporabe 
vašega računa, ne glede na to, ali ste tako dejavnost sami odobrili. Strinjate 
se, da nas boste nemudoma obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi 
vašega uporabniškega računa. Če imate vprašanja v zvezi z uporabniškim 
računom, lahko stik z nami vzpostavite tukaj.  
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4. S tem potrjujete in se strinjate, da ste izključno odgovorni za vzpostavitev in 
uporabo varne povezave za komunikacijo s Spletnim mestom, če želite 
zaščititi prenos vaših podatkov ali datotek na Spletno mesto. 

5. Vaš uporabniški račun je namenjen izključno vaši uporabi. Ob odprtju 
uporabniškega računa smo od vas zahtevali navedbo popolnih in točnih 
podatkov. Nimate pravice da se izdajate za nekoga drugega, ustvariti ali 
uporabljati račun za kogar koli razen zase. Navesti smete le svoj lastni 
elektronski naslov in ne smete ustvariti več uporabniških računov. Če 
uporabite psevdonim, upoštevajte, da vas bodo lahko drugi še vedno 
prepoznali na podlagi Vsebine, ki jo boste dali v skupno rabo. Prosimo, 
preberite naše Izjave o varstvu zasebnosti in podatkov 
(deere.com/agreements) za več informacij. Kadarkoli si pridržujemo pravico 
do zaprtja vašega uporabniškega računa, brez navedbe razloga in brez 
vnaprejšnjega obvestila, za kar ne prevzemamo nobene odgovornosti. 

3.5 Povezane Storitve Deere in Sporazumi 

Upoštevajte, da za nekatero Vsebino, lastnosti, funkcionalnosti ali storitve, ki so 
vam na voljo preko Spletnega mesta, veljajo dodatni pogoji, navedeni v ločenih 
pogodbah med vami in družbo Deere (vsaka pogodba posebej je v nadaljevanju 
imenovana “Pogodba o zagotavljanju storitev z družbo Deere”). Tako na 
primer tudi za vsako uporabo orodij in storitev JDLink™ velja Pogodba o 
zagotavljanju Telematskih storitev z John Deere, ki je Pogodba o zagotavljanju 
storitev z družbo Deere. V razumnem obsegu se bodo ti Pogoji tolmačili na 
način, da se prepreči kolizija z drugimi pogodbami med vami in družbo Deere. V 
primeru dejanske kolizije med temi Pogoji in drugimi pogoji ali pogodbami med 
vami in družbo Deere, pogoji, navedeni v veljavni Pogodbi o zagotavljanju 
storitev z družbo Deere, prevladajo nad temi Pogoji. 

3.6 Sporočila družbe Deere in drugih Uporabnikov 

S tem, ko ste ustvarili uporabniški račun, se strinjate, da bose prejemali 
elektronska sporočila v povezavi s Spletnim mestom. Spletno mesto lahko 
samo omogoči pošiljanje takih sporočil med vami in drugimi Uporabniki, družba 
Deere pa vam lahko pošilja sporočila glede vzdrževanja Spletnega mesta, 
njegove razpoložljivosti, funkcionalnosti ali drugih zadev, povezanih z vašo 
uporabo Spletnegamesta, v skladu z vso veljavno zakonodajo, ki ureja 
elektronske komunikacije med gospodarskimi subjekti. 

4 Vsebina 

4.1 Odgovornost za Vašo vsebino 

1. Spletno mesto zagotavlja lastnosti, ki omogočajo, da daste v skupno rabo 
Vaše Vsebine z drugimi uporabniki. Razumete, da lahko drugi Uporabniki, 
ki prejmejo ali imajo dostop do Vaše Vsebine, to vsebino kopirajo, 
uporabljajo, spreminjajo ali širijo, in se strinjate, da družba Deere ne 
prevzema odgovornosti ali jamstva za taka dejanja. Prosimo, da skrbno 
preučite, katero Vsebino na Spletnem mestu boste dali v skupno rabo.  

2. Vi ste odgovorni za vzdrževanje in zaščito Vaše Vsebine skladno s 
Poglavjem “Smernice in politike” spodaj. Razen kot je določeno v Poglavju 
“ Zavrnitve in omejitve odgovornosti ”, se strinjate da Deere ni odgovoren 
za kakršno koli izgubo ali poškodovanje vaše Vsebine ali za kakršne koli  
stroške ali izdatke, povezane z izdelavo varnostnih kopij ali obnovitvijo 
katerega koli dela vaše Vsebine. 

3. Sami ste odgovorni za Vašo Vsebino, in ko ste jo enkrat objavili na 
Spletnem mestu, je ni mogoče v vseh primerih spet umakniti, če ste  jo delili 
s tretjim osebam. V celoti prevzemate odgovornost za vsa  tveganja, 
povezana z Vašo Vsebino, tudi  v zvezi z zaupanjem tretjih strank v njeno 
kakovost, točnost ali zanesljivost in tveganja, povezani z vašim 
razkrivanjem podatkov iz Vaše Vsebine, na podlagi katerih je mogoče 
ugotoviti vašo istovetnost. Zagotavljate, da ste lastnik ali imate ustrezna 
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dovoljenja za uporabo in omogočanje uporabe Vaše Vsebine, kot je 
opisano v teh Pogojih, vključno z omogočanjem uporabe družbi Deere, kot 
je določeno v Poglavju 5(b) spodaj. Prav tako zagotavljate, da ste pridobili 
vsa soglasja od zaposlenih ali tretjih oseb, ki so potrebna, da lahko vi in 
družba Deere izpolnjujete zahteve  veljavne zakonodaje o varstvu 
zasebnosti v povezavi z zagotavljanjem Spletnega mesta s strani družbe 
Deere in njenim ravnanjem z osebnimi podatki, kot je navedeno v Poglavju 
6(B) spodaj. Strinjate se in razumete, da družba Deere ni potrdila Vaše 
Vsebine, in da ne boste nikoli implicirali, da družba Deere v kakršni koli 
obliki sponzorira ali potrjuje Vašo Vsebino. 

4. Nekatera Vsebina na Spletnem mestu je lahko zaščitena s pravicami 
intelektualne lastnine tretjih oseb. Strinjate se, da ne boste kopirali, 
nalagali, prenašali ali omogočali skupne rabe datotek s Spletnega mesta, 
razen če imate pravico do takih dejanj. Izključno ste odgovorni in jamčite 
za vse vsebine, ki jih kopirate, dajete v skupno rabo, nalagate, prenašate 
ali kakorkoli drugače uporabljate z uporabo Spletnega mesta. Lahko se 
izpostavite odgovornosti, če na primer Vaša Vsebina vsebuje material, ki je 
napačen, zavajajoč, goljufiv ali obrekljiv; krši pravice tretjih oseb, vključno z 
vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, poslovno 
skrivnostjo, moralno pravico, pravico do zasebnosti, pravico do objave ali 
kakršno koli drugo pravico intelektualne lastnine ali lastniško pravico; 
razkrije nejavne informacije o določenih podjetjih, s katerimi se javno 
trguje; vsebuje nezakonito gradivo, vključno z nezakonitim sovražnim 
govorom ali pornografijo; ali krši ali zagovarja kršitev veljavne zakonodaje 
ali predpisa. 

5. Po svoji lastni presoji lahko pregledamo Vsebino Spletnega mesta zaradi 
skladnosti z našimi smernicami, vi pa potrjujete, da družba Deere ni dolžna 
nadzorovati Vsebine, ki je na voljo na Spletnem mestu. Ne prevzemamo 
odgovornosti za točnost, popolnost, primernost ali zakonitost podatkov, 
datotek, Vsebine Spletnega mesta ali drugih informacij, do katerih lahko 
dostopate z uporabo Spletnega mesta. 

4.2 Naša pravica uporabe Vaših vsebin 

1. Ti Pogoji družbi Deere ne podeljujejo pravic do Vaše Vsebine ali drugih 
pravic intelektualne lastnine, razen omejenih pravic uporabe Vaše Vsebine, 
kot je opisano v nadaljevanju, in določeno v naših Izjavah o varstvu 
zasebnosti in osebnih podatkov (deere.com/agreements). Prosimo, da 
pregledate Izjave o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov za vašo državo 
glede specifičnih informacij o tem, kako lahko uporabljamo Vašo Vsebino. 

2. Družbi Deere in tretjim osebam podeljujete pravico do uporabe Vaše 
Vsebine, kot je opisano v teh Pogojih, in kot je to potrebno za zagotavljanje 
vseh storitev in funkcionalnosti, ki se zagotavljajo kot del Spletnega mesta, 
vključno, na primer, z gostovanjem Vaše Vsebine in omogočanje njene 
skupne rabe po vaših navodilih. To dovoljenje se prenese tudi na tretje 
osebe, ki jih najame družba Deere v povezavi z omogočanjem Spletnega 
mesta in povezanih storitev. 

3. Družba Deere lahko razkriva podatke zunanjim strankam, če smo v dobri 
veri in prepričanju, da je tako razkritje razumno potrebno za (a) 
izpolnjevanje zahtev veljavnega zakona, predpisa ali zavezujoče zakonske 
zahteve; (b) za zaščito varnosti oseb pred smrtno ali resno telesno 
poškodbo; (c) za preprečevanje goljufije ali zlorabe v našo škodo ali v 
škodo naših uporabnikov; (d) za zaščito naših premoženjskih pravic; ali (e) 
za zavarovanje družbe Deere in njenih povezanih oseb ali zaposlenih pred 
morebitnimi sodnimi postopki, ki bi izhajali iz Vaše Vsebine. 

4.3 Vsebine Deere in programska oprema družbe Deere 

1. V nekaterih primerih je za uporabo Spletnega mesta lahko potreben prenos 
in namestitev odjemalskega programskega paketa (“Programska 

https://www.deere.com/agreements


6 / 11 

 

 

oprema”). Družba Deere vam s tem podeljuje omejeno, nedodeljivo, 
neizključno, neprenosljivo, preklicno licenco za uporabo Programske 
opreme, izključno za namene dostopa do Spletnega mesta, brez pravice do 
izdaje podlicenc. Vaša licenca za uporabo Programske opreme se 
samodejno prekliče v primeru kršitve teh Pogojev ali druge pogodbe z 
družbo Deere, če je narava kršitve taka, da posega v naše pravice 
intelektualne lastnine, ali te pravice kakorkoli omejuje ali jih krši. S tem si 
pridržujemo vse pravice, ki niso izrecno podeljene s temi Pogoji. 
Prepovedano je izvajanje obratnega inženiringa ali razgrajevanje 
Programske opreme in vsak poskus takega ravnanja ali sodelovanje z 
drugimi osebami za tak namen. Programsko opremo na vaši napravi lahko 
samodejno posodobimo, ko je na voljo nova različica. 

2. Ti Pogoji vam ne podeljujejo pravice, temelja, lastništva ali lastniškega 
deleža na Spletnem mestu, z njim povezani programski opremi ali Vsebini 
Spletnega mesta. Prepovedano je spreminjanje, reproduciranje, priprava 
izpeljanih del ali prilagoditev, javno prikazovanje ali kakršno koli 
izkoriščanje katerekoli od Vsebin Deere delno ali v celoti, razen v primerih, 
ko smo to izrecno dovolili. Programska oprema in druga tehnologija, ki jo 
uporabljamo za omogočanje Spletnega mesta, so zaščiteni z avtorskimi 
pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni Združenih držav Amerike, 
Kanade, držav članic EU in drugih tujih držav. Ti Pogoji vam ne podeljujejo 
nobenih pravic do uporabe blagovnih znamk družbe Deere, njenih 
logotipov, imen domen ali drugih lastnosti blagovnih znamk. Razen kadar je 
izrecno in nedvoumno tako določeno v teh Pogojih, ne podeljujemo izrecnih 
ali implicitnih pravic, in izjavljamo, da ostajamo lastniki vseh pravic, 
povezanih s Spletnim mestom in Vsebino Deere.  

3. Potrjujete, da ste prebrali in razumeli Pravno obvestilo o uporabi Spletnega 
mesta družbe John Deere. 

4.4 Vsebine tretjih oseb 

1. Spletno mesto lahko vsebuje vsebino tretjih oseb ali povezave do spletnih 
strani ali virov tretjih oseb, kar Vam bo jasno označeno. Kjer družba Deere 
ne nadzoruje ali potrjuje takih vsebin tretjih oseb, družba Deere ne 
prevzema odgovornosti ali jamstva za te vsebine, njihove spletne strani ali 
vire, niti za z njimi povezane vsebine, produkte ali storitve. Kadar družba 
Deere nadzoruje ali potrjuje vsebino tretjih oseb, za uporabo take spletne 
strani, virov ali povezanih vsebin veljajo posebni pogoji. Izključno ste sami 
odgovorni za uporabo takih vsebin tretjih oseb, spletnih strani ali virov.  

2. Strinjate se, da boste ravnali v skladu s pogoji vsake pogodbe z drugo 
stranko, ki urejajo vaš dostop do vsebin tretjih oseb. Za uporabo Google 
Zemljevidov veljajo naslednji pogoji: Dodatni pogoji storitve Google 
Zemljevidi / Google Zemlja. 

3. Če vam zagotovimo odprtokodni programski izdelek, lahko licenca za 
uporabo takega izdelka vsebuje določila, ki so izrecno v nasprotju s temi 
Pogoji. V takem primeru veljajo določila licence za uporabo odprtokodne 
programske opreme v obsegu, v katerem prihaja do nasprotij. 

5 Smernice in politike 

5.1 Sprejemljiva uporaba 

Strinjate se, da ne boste uporabljali, pomagali pri uporabi, spodbujali ali drugim 
omogočali uporabo Spletnega mesta za: 

1. kršitve teh Pogojev; 

2. raziskovanje, pregledovanje ali preskušanje ranljivosti katerega koli sistema 
ali omrežja; 

3. pošiljanje nezaželenih sporočil, promocij ali oglasov ali neželene pošte; 

https://www.deere.com/agreements
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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4. pošiljanje spremenjenih, zavajajočih ali lažnih podatkov za prepoznavanje 
istovetnosti virov, vključno s slepljenjem (spoofing) ali ribarjenjem 
(phishing); 

5. spreminjanje, prilagajanje, reproduciranje, razdeljevanje, prevajanje, 
pripravo izvedenih del ali prilagoditev, javno prikazovanje, prodajo, 
trgovanje ali kakršno koli izkoriščanje Spletnega mesta ali Vsebine 
Spletnega Mesta (razen Vaše Vsebine, ki jo gostuje Spletno mesto), razen 
v primerih, ko to izrecno dovoli družba Deere; 

6. dostopanje do Spletnega mesta ali preiskovanja Spletnega mesta z drugimi 
sredstvi, razen z našimi javno podprtimi vmesniki (npr. z orodji za 
ekstrakcijo podatkov s spletne strani (“scraping”)); 

7. uporabo robotov, spletnih pajkov, aplikacij za preiskovanje spletnih strani in 
pridobivanje podatkov iz njih, ali drugih avtomatiziranih orodij, procesov ali 
sredstev za dostop, pridobivanje, ekstrakcijo ali indeksiranje katerega koli 
dela Spletnega mesta ali Vsebine Spletnega mesta; 

8. izvajanje obratnega inženiringa na katerem koli delu Spletnega mesta; 

9. odstranjevanje ali spreminjanje obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih 
znamkah ali drugih pravicah industrijske lastnine, ki se pojavlja na delih 
Spletnega mesta ali materialih, natisnjenih ali prekopiranih iz Spletnega 
mesta; 

10. zapisovanje, obdelavo ali rudarjenje podatkov o drugih uporabnikih 
Spletnega mesta; 

11. nepooblaščen dostop do podatkov o drugih uporabnikih Spletnega mesta 
ali njegovega ogleda; 

12. preoblikovanje katerega koli dela Spletnega mesta oziroma shranjevanja v 
ločena okna zaradi neodvisnega nalaganja vsebine; 

13. opravo dejanj, ki po naši lastni presoji pomeni ali lahko pomeni nerazumno 
ali nesorazmerno veliko obremenitev tehnološke infrastrukture družbe 
Deere ali kako drugače pretirano poveča prometno obremenitev Spletnega 
mesta; 

14. poskušanje pridobitve nepooblaščenega dostopa do Spletnega mesta, 
uporabniških računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s 
Spletnim mestom z vdiranjem v sisteme (hacking), rudarjenjem gesel ali 
drugimi sredstvi; 

15. nameščanje zlonamernih programov ali drugačne uporabe Spletnega 
mesta ali katere koli Vsebine Spletnega mesta za širjenje takih programov, 
računalniških virusov, vohunskih programov, črvov, okvar, trojanskih konjev 
ali drugih uničevalnih programov; 

16. uporabo naprav, programov ali rutin, ki posegajo v pravilno delovanje 
Spletnega mesta ali poskusov drugačnega onemogočanja pravilnega 
delovanja Spletnega mesta; 

17. uporabo Spletnega mesta za kršenje varnosti računalniškega omrežja, 
razbijanja gesel ali varnostnih šifrirnih ključev; povzročanja motenj ali 
poseganja oziroma drugačnega oškodovanja varnosti Spletnega mesta ali 
Vsebin Spletnega mesta;  

18. odstranjevanje, izogibanje, onemogočanje, poškodovanje ali drugačno 
poseganje v varnostne lastnosti Spletnega mesta, lastnosti, ki preprečujejo 
ali omejujejo uporabo ali kopiranje Vsebine Spletnega mesta, ali lastnosti, 
ki postavljajo omejitve uporabe Spletnega mesta; 

19. objavljanje goljufivih ali zavajajočih Vsebin; 

20. kršitev pravic tretjih oseb, vključno za (vendar ne omejeno na) kršitev 
varstva zaupnosti, avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov, poslovnih 
skrivnosti, moralnih pravic, pravice do zasebnosti, pravice do objave, ali 
drugih pravic intelektualne lastnine ali lastninskih pravic; 
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21. omogočanje oziroma dajanje v skupno rabp vašega uporabniškega računa 
za dostop do Spletnega mesta, dostopanje do Spletnega mesta s pomočjo 
uporabniškega računa druge osebe ali predložitev lažnih ali zavajajočih 
informacij za vzpostavitve oziroma uporabo uporabniškega računa 
Spletnega mesta; 

22. promocije ali oglaševanja proizvodov ali storitev drugih ponudnikov brez 
ustreznih pooblastil; 

23. lažne predstavitve vaše povezave s katero koli fizično ali pravno osebo; 

24. ogrožanje, zalezovanje, oškodovanje, izsiljevanje ali nadlegovanje drugih, 
spodbujanje fanatizma ali diskriminacije;  

25. objavljanje, nalaganje ali omogočanje skupne rabe nezakonitih 
pornografskih ali nespodobnih vsebin ali takih, ki zagovarjajo fanatizem, 
religiozno, rasno ali etnično sovraštvo; ali 

26. kršenje veljavne zakonodaje na kakršen koli način, kršenje zasebnosti 
drugih ali blatenje drugih. 

5.2 Zasebnost 

Strinjate se, da smemo zbirati, gostiti, uporabljati, omogočati skupno rabo in 
razkrivati Vašo Vsebino, kot je določeno v naših MyJohnDeere™ Izjavah o 
varstvu zasebnosti (deere.com/agreements), da bi vam lahko zagotavljali 
storitve in funkcionalnosti v skladu s temi pogoji. Prosimo glejte MyJohnDeere™ 

Izjave o varstvu zasebnosti za vašo državo glede specifičnih informacij o tem, 
kako lahko uporabljamo Vašo Vsebino. 

5.3 Spori v zvezi z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami 

Družba Deere spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih in isto pričakuje 
tudi od uporabnikov Spletnega mesta.  

Po svoji lastni presoji bomo izbrisali vse Vsebine, ki kršijo ali za katere sumimo, 
da kršijo pravice tretjih oseb. Naša politika je, da prekinemo razmerja glede 
Vsebin s strankami, ki večkrat zapored kršijo pravice intelektualne lastnine 
tretjih oseb. 

6 Predlogi in izboljšave 

Pozdravljamo vaše povratne informacije. S pošiljanjem idej, predlogov, dokumentov ali 
ponudb ("Povratne informacije") se strinjate (i) da vaše Povratne informacije ne 
vsebujejo osebnih, zaupnih ali lastniških informacij tretjih oseb, (ii) da za nas izrecno ali 
implicitno ne velja obveznost varovanja zaupnosti v povezavi z vašimi Povratnimi 
informacijami, (iii) da morda že obravnavamo podobne informacije kot so Povratne 
informacije ali razvijamo rešitev, in (iv) da nam podeljujete nepreklicno, neizključno, 
brezplačno, trajno in geografsko neomejeno licenco za uporabo, spreminjane, objavo, 
širjenje in dajanje podlicenc za vaše Povratne informacije. 

7 Nadomestilo škode 

Soglašate, da boste družbi Deere, njenim matičnim (materinskim) podjetjem, odvisnim 
podjetjem,  pridruženim in drugim povezanim  družbam, trgovcem, dobaviteljem, 
dajalcem licenc in partnerjem, uslužbencem, direktorjem, zaposlenim, agentom in 
zastopnikom (v nadaljevanju vsi imenovani s skupnim imenom "Pravne osebe družbe 
Deere«), povrnili škodo in jih zavarovali pred škodo in stroški, obveznostmi in pravnimi 
stroški, vsemi  zahtevki tretjih oseb, ki bi izhajali v zvezi z ali iz (i) vaše namerne ali 
malomarne kršitve teh Pogojev, (ii) proizvodov ali storitev, ki ste jih kupili ali pridobili v 
povezavi s Spletnim mestom, razen tistih, ki ste jih pridobili ali kupili od Pravne osebe 
družbe Deere, ali iz (iii) kršitve pravic intelektualne lastnine ali pravic katere koli druge 
fizične ali pravne osebe z vaše strani ali s strani tretje osebe, ki uporablja vaš 
uporabniški račun, v kolikor je takšna kršitev posledica vašega naklepnega ali 
malomarnega ravnanja, dejanj ali opustitev. Strinjate se, da lahko družba Deere na vaše 
stroške prevzame obrambo v sodnem postopku in nadzoruje postopek v kateri koli 
zadevi, v zvezi s katero lahko od vas terja povračilo škode, vi pa se strinjate, da boste z 
našimi odvetniki na lastne stroške sodelovali pri obrambi v takšnem postopku. Prav tako 

https://www.deere.com/agreements


9 / 11 

 

 

se strinjate, da brez predhodnega pisnega soglasja družbe Deere ne boste sklepali 
nobenih poravnav. Družba Deere si bo razumno prizadevala, da bas obvesti o vsakem 
takem zahtevku, tožbi ali postopku, takoj ko zanj izve. 

8 Zavrnitve in omejitve odgovornosti  

1. JOHN DEERE PO POGOJIH TEGA SPORAZUMA ODGOVARJA LE V 
SKLADU Z DOLOČBAMI V TOČKAH OD (a) DO (f): 
(a) JOHN DEERE ODGOVARJA BREZ OMEJITEV ZA IZGUBE, 

POVZROČENE NAMERNO ALI IZ HUDE MALOMARNOSTI, ČE SO ZA 
TAKO IZGUBO ODGOVORNI JOHN DEERE, NJEGOVI ZAKONITI 
ZASTOPNIKI ALI ČLANI VIŠJEGA VODSTVA, IN ZA IZGUBE, 
POVZROČENE NAMERNO S STRANI DRUGIH OSEB, KI SODELUJEJO 
PRI IZVAJANJU POGODBE; ZA HUDO MALOMARNOST S STRANI 
DRUGIH UDELEŽENCEV PRI IZPOLNITVI POGODBE JE 
ODGOVORNOST DRUŽBE JOHN DEERE DOLOČENA Z DOLOČILI, KI 
VELJAJO ZA MANJŠO MALOMARNOST V TOČKI (e) SPODAJ. 

(b) JOHN DEERE NEOMEJENO ODGOVARJA ZA SMRT, TELESNO 
POŠKODBO ALI OŠKODOVANJE ZDRAVJA, KI JE POSLEDICA 
NAMERNEGA RAVNANJA ALI MALOMARNOSTI S STRANI JOHN 
DEERE, NJEGOVIH ZAKONITIH PREDSTAVNIKOV ALI UDELEŽENCEV 
PRI IZPOLNITVI POGODBE. 

(c) JOHN DEERE ODGOVARJA ZA IZGUBE, KI SO POSLEDICA 
POMANJKANJA ZAJAMČENIH LASTNOSTI, IN SICER DO ZNESKA, KI 
GA KRIJE GARANCIJA, IN KI GA JE  DRUŽBA JOHN DEERE LAHKO 
PREDVIDELA V ČASU DAJANJA GARANCIJE. 

(d) JOHN DEERE V PRIMERU ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE 
ODGOVARJA V SKLADU  Z NEMŠKIM ZAKONOM O ODGOVORNOSTI 
ZA PROIZVODE. 

(e) JOHN DEERE ODGOVARJA ZA IZGUBE, POVZROČENE S KRŠITVAMI 
NJEGOVIH OSNOVNIH OBVEZNOSTI, KI JIH POVZROČI SAM, 
NJEGOVI ZAKONITI PREDSTAVNIKI ALI UDELEŽENCI PRI IZPOLNITVI. 
OSNOVNE OBVEZNOSTI SO OSNOVNE DOLŽNOSTI 
(‘KARDINALPFLICHTEN’), KI TVORIJO BISTVO TE POGODBE, KI SO 
BILE ODLOČILNEGA POMENA ZA SKLENITEV TE POGODBE, IN NA 
KATERIH IZPOLNITEV SE NAROČNIK LAHKO ZANESE. ČE DRUŽBA 
JOHN DEERE KRŠI SVOJE OSNOVNE OBVEZNOSTI Z RAVNANJEM IZ 
MANJŠE MALOMARNOSTI, JE NJENA ODGOVORNOST OMEJENA NA 
ZNESEK, KI GA JE LAHKO DRUŽBA PREDVIDELA V ČASU 
OPRAVLJANJA ZADEVNE STORITVE. 

(f) OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA PREMOŽENJSKO ALI FINANČNO 
ŠKODO ZA PREDVIDLJIVA ZMANJŠANJA VREDNOSTI, KI SO 
ZNAČILNA ZA TOVRSTNE POGODBE IN/ALI NARAVO STORITEV PO 
TAKIH POGODBAH, JE OMEJENA NA NAJVEČ 12.500 EUR NA 
POSAMEZNEGA NAROČNIKA. ODGOVORNOST ZA ŠKODO, 
POVZROČENO S POSAMEZNIM RAVNANJEM ALI DOGODKOM VEČ 
NAROČNIKOM JE OMEJENA NA ZNESEK V VIŠINI 500.000 EUR OB 
UPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE NA POSAMEZNEGA 
NAROČNIKA. ČE NADOMESTILO ZA ISTI DOGODEK PRESEGA 
NAJVEČJI ZNESEK V VIŠINI 500.000 EUR, SE ZNESEK SORAZMERNO 
RAZDELI MED OŠKODOVANE STRANKE DO NAJVIŠJEGA ZNESKA, KI 
GA LAHKO PREJME POSAMEZNI NAROČNIK, KOT JE NAVEDENO 
ZGORAJ. 

2. JOHN DEERE ODGOVARJA ZA IZGUBO PODATKOV LE DO ZNESKA 
TIPIČNIH STROŠKOV OBNOVITVE PODATKOV, KI BI NASTALI, ČE BI SE 
IZVAJALI UKREPI O PRAVILNI IN REDNI IZDELAVI VARNOSTNIH KOPIJ 
PODATKOV. 

3. NA TEM TEMELJU JE IZKLJUČENA VSAKA OBŠIRNEJŠA 
ODGOVORNOST DRUŽBE JOHN DEERE. 
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9 Veljavno pravo in pristojno sodišče 

Za te Pogoje in za njihovo razlago velja veljavno materialno pravo Zvezne Republike 
Nemčije. Zadevna sodišča v Mannheimu imajo neizključno pristojnost nad vsemi 
tožbami ali spori v zvezi s temi Pogoji (“Zahtevek”). Za te Pogoje ne veljajo kolizijska 
pravila katere koli jurisdikcije ali Konvencija Združenih narodov o pogodbah o 
mednarodni prodaji blaga, katere uporaba je izrecno izključena. 

10 Prenehanje 

A. Te Pogoje lahko kadarkoli odpoveste z zaprtjem svojega računa, s prenehanjem 
uporabe Spletnega Mesta in z obvestilom družbi Deere o odpovedi. Obvestilo lahko 
pošljete preko obrazca Data Subject Rights Request Form, ki je na voljo na naslovu 
deere.com/agreements. 

B. Skladno z našimi obveznostmi, ki izhajajo iz vseh Deerovih povezanih storitev in 
sporazumov, si pridržujemo pravico kadarkoli začasno ali trajno onemogočiti 
Spletno Mesto, tudi  brez navedbe razloga in brez obveznosti  vnaprejšnjega 
obvestila. 

C. Prav tako lahko začasno ali trajno onemogočimo vašo uporabo Spletnega mesta s 
takojšnjim učinkom s pisnim ali  elektronskim obvestilo, če ne ravnate v skladu s 
temi Pogoji, ali če Spletno mesto uporabljate na način, ki bi nam povzročil pravno 
odgovornost ali povzročal motnje drugim uporabnikom Spletnega mesta, pod 
pogojem da vam, v kolikor je vaše ravnanje v nasprotju s Pogoji ali nepravilno 
uporabo Spletnega mesta mogoče popraviti, pošljemo pisno obvestilo, v katerem 
zahtevamo odpravo nepravilnosti v roku 30 dni, vi pa po poteku tega roka 
nepravilnosti še vedno niste odpravili. Vsako tako dejanje vam lahko prepreči dostop 
do vašega računa, Spletnega mesta, Vaših vsebin, Vsebine Spletnega mesta ali 
drugih povezanih informacij. 

D. Vašo uporabo Spletnega mesta lahko tudi začasno ali dokončno prekinemo v 
primeru, da ugovarjate spremembi Pogojev, ko je določeno v Poglavju 2.  

E. V primeru odpovedi Pogojev z vaše ali naše strani ostajajo še naprej v veljavi 
Poglavja 1, 4, 5, 7-11 teh Pogojev, vključno z našo pravico uporabe vaše Vsebine, 
kot je podrobno opisano v Poglavju 4. 

F. Odpoved teh Pogojev ne pomeni tudi odpovedi ali spremembe katere koli od 
Pogodb o zagotavljanju storitev z družbo Deere. 

11 Splošni pogoji 

A. Razen če ni drugače navedeno v Poglavju 4(D) zgoraj, nobeno določilo v teh 
Pogojih nima namena, niti se ne šteje, da podeljuje pravice ali pravna sredstva 
tretjim osebam. 

B. Razen če ni drugače navedeno v Poglavju 3(E) zgoraj, ti Pogoji vsebujejo celoten 
dogovor med vami in nami glede njihovega predmeta in nadomeščajo vse morebitne 
predhodne dogovore med vami in nami o takem predmetu Pogojev. Stranki 
potrjujeta, da se ni mogoče zanesti na dana zagotovila, če ta niso izrecno 
vsebovana v teh Pogojih. 

C. Nismo obvezani uveljavljati teh Pogojev v vašem imenu proti drugemu uporabniku 
Spletnega mesta. Čeprav vas pozivamo, da nas obvestite, v kolikor menite, da drug 
uporabnik Spletnega mesta krši te Pogoje, si pridržujemo pravico, da zadevo 
preiščemo in ukrepamo po svoji lastni presoji. 

D. Vsaka opustitev uresničevanja ali uveljavitve katere koli pravice ali določila teh 
Pogojev s strani družbe Deere ne pomeni, da smo se odrekli taki pravici ali določilu. 
Vsaka opustitev uresničevanja katere koli pravice, določene s temi Pogoji, ne šteje 
kot odpoved nadaljnjim pravicam po teh Pogojih. 

E. Če se izkaže, da je neko določilo teh Pogojev neizvršljivo ali neveljavno, se uporaba 
takega določila omeji ali odstrani iz Pogojev v najmanjše možnem obsegu, ki je 
potreben, da ostajajo preostala določila teh Pogojev v celoti veljavna in izvršljiva. 

F. Teh Pogojev nimate pravice odstopiti, prenesti ali podeliti podlicence za njihovo 
uporabo tretjim osebam, razen na podlagi predhodne pisne privolitve družbe Deere. 
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Sami lahko te Pogoje odstopimo ali prenesemo na tretjo osebo brez omejitev. Vsak 
poskus prenosa v nasprotju z določili teh Pogojev je ničen. 

G. Družba Deere in vi sta neodvisna pogodbenika in nista v vlogi agentov, pravnih 
partnerjev ali v delovnem razmerju. 

H. Naslovi poglavij v teh Pogojih so zgolj informativni in nimajo pravnega ali 
pogodbenega učinka. 


