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Dessa Villkor (dessa “Villkor”) reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen 

myjohndeere.com och tjänster samt andra John Deere-webbplatser och 

mobilapplikationer som länkar till eller refererar till dessa Villkor (“Webbplatsen”). 

Genom att besöka eller använda webbplatsen eller genom att skapa ett användarkonto 

på webbplatsen godkänner du dessa Villkor och ingår ett juridiskt bindande avtal med 

John Deere & GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 

Kaiserslautern, Tyskland. Om du besöker eller använder webbplatsen som anställd eller 

som ombud för en annan person eller en organisation godkänner du dessa Villkor på 

uppdrag av den andra personen eller organisationen och du intygar att du har behörighet 

att binda den personen eller organisationen till dessa Villkor. 

Besök eller använd inte webbplatsen om du inte vill eller kan bindas till dessa 
Villkor. 

1 Definitioner 

1.1 Parter 

1. Med “Du” och “Dina“ avses dig som enskild användare av webbplatsen och 
om du använder webbplatsen på uppdrag av en annan person eller en 
organisation som även inkluderar den personen eller organisationen. 

2. En “användare” är en person som besöker, visar, surfar, kryper eller på 
annat sätt använder webbplatsen. 

3. Med “Deere”, “vi”, “oss”, och “vår” avses John Deere GmbH & Co. KG - 
Intelligent Solutions Group och dess morderbolag, filialer och dotterbolag. 

1.2 Innehåll 

1. “Innehåll” betyder text, data, filer, register, platsinformation, meddelanden, 
bilder, foton, ljudfiler, video samt alla andra former av data eller 
kommunikation som överförs till eller från eller som på annat sätt görs 
tillgänglig via webbplatsen. Observera att ingen av följande definitioner 
antyder eller skapar ett ägandeförhållande mellan en part och något 
särskilt innehåll. 

2. “Ditt innehåll” betyder innehåll som du kontrollerar, inklusive: (i) Innehåll 
som överförs till eller från eller via webbplatsen; (ii) data, inklusive maskin, 
produktion och andra data som levereras till webbplatsen från utrustning 
och (iii) innehåll med ursprung från en tredje part där den tredje parten har 
överlåtit kontrollen till dig. 

3. “Användarinnehåll” betyder innehåll som användarna överför till eller från 
eller via webbplatsen. 

4. “Deere-innehåll” betyder innehåll som vi skapar, har skapat, tillverkar, har 
tillverkat, förvärvat eller licensierat och gör tillgängligt via webbplatsen. 

5. “Tredjepartsinnehåll” betyder innehåll som kommer från andra parter än 
dig eller Deere och som tillhandahålls via webbplatsen. 

6. “Webbplatsinnehåll” betyder allt innehåll som görs tillgängligt via 
webbplatsen inklusive ditt innehåll, användarinnehåll, tredjepartsinnehåll 
och Deere-innehåll. 

1.3 Webbplatsen 

1. Denna "webbplats" tillhandahåller infrastrukturen för dig att lagra, dela och 
behandla "innehåll". 

2. Om Deere erbjuder funktioner eller tjänster som kräver tillgång till eller 
behandling av "innehåll" av Deere eller tredje part, kommer sådan service 
vara subjekt för ytterligare Villkor eller särskilt samtycke om så krävs. 

3. Som leverantör av infrastrukturen erbjuder vi dig möjligheten att dela ditt 
"innehåll" med tredje part med hjälp av API Access (Application 
Programming Interface access) eller om du är en tillhandahållare av 
tjänster kontakt och åtkomst av tredje partsinnehåll. Mer information 
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gällande denna åtkomst kan hittas i “MyJohnDeere™ Integritetsnotis” och 
på developer.deere.com. 

2 Ändringar i dessa Villkor 

Vi kan från tid till annan göra ändringar i dessa Villkor för att följa legala skyldigheter på 
grund av ändningar i lagstiftning eller jurisdiktion, för att anpassas till ändringar i vår 
tjänst samt för att möta förändringar i marknades behov. När dessa Villkor ändras 
kommer vi att tillhandahålla de ändrade Villkoren i det format som lagstifntingen tillåter 
senast två månader före den föreslagna ikraftträdelsedagen. Ändringen bedöms vara 
godkänd av dig om du inte har inkommit med några invändningar avseende ändringen 
innan ikraftträdelsedagen. Vi kommer i erbjudandet särskilt att informera dig om detta. Vi 
kommer sedan att grunda den framtida affärsrelationen på de uppdaterade Villkoren. För 
det fall du inväder mot ändringen är vi berättigade att avsluta din möjlighet att använda 
webbsidan på det sätt som finns beskrivet i avsnitt 10.  

3 Använda webbplatsen 

3.1 Behörighet 

För att besöka eller använda webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre och 
ha den befattning, makt och behörighet som behövs för att kunna godkänna 
dessa Villkor. Du har inte rätt att besöka eller använda webbplatsen om vi 
tidigare har förbjudit dig att använda webbplatsen eller har stängt ditt konto. 

3.2 Tillstånd att använda webbplatsen 

Du får bara använda webbplatsen i enlighet med dessa Villkor. Din användning 
av webbplatsen sker på egen risk, här ingår risken att innehåll som är felaktig, 
stötande eller på annat sätt olämpligt kan visas. Det finns en risk för att 
innehållet du väljer att dela via webbplatsen kan missbrukas av tredje parter. 

3.3 Webbplatsens tillgänglighet 

Hela eller delar av webbplatsen kan när som helst ändras, uppdateras, avbrytas 
tillfälligt efter eget godtycke utan förvarning eller ansvar. Vi kan också ta bort 
innehåll från webbplatsen efter eget godtycke utan förvarning eller ansvar. 

3.4 Användarkonton 

1. Du måste skapa ett konto och lämna information om din adress, e-
postadress, telefonnummer för kontakt vid supportsituationer och ett 
användarnamn med lösenord och säkerhetsfrågor för att använda de 
funktioner som erbjuds via webbplatsen. Du kan skapa ett konto här: 
myjohndeere.com. Genom att registrera dig garanterar du att informationen 
som du har lämnat är korrekt. 

2. Om dina kontaktuppgifter eller annan information om ditt konto ändras 
måste du meddela oss omgående och lämna aktuell information. Du kan 
skapa ett konto här myjohndeere.com. 

3. Du ansvarar själv för att lösenordet skyddas och den 
inloggningsinformation som du använder för att logga in och du godkänner 
att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du ansvarar själv för all 
aktivitet när det gäller ditt konto, oavsett om du godkände aktiviteten eller 
inte. Du godkänner att omedelbart meddela oss om det sker obehörig 
användning av ditt konto. Du kan kontakta oss om ditt konto här. 

4. Du intygar och godkänner att om du vill skydda överföring av data eller filer 
till webbplatsen är det ditt eget ansvar att upprätta och använda en säker 
anslutning för att kommunicera med webbplatsen. 

5. Endast du får använda ditt konto. När du skapar ett konto ber vi dig att 
lämna fullständig och korrekt information som vi begär av dig. Du får inte 
utge dig för att vara någon annan, skapa eller använda ett konto för någon 
annan än dig själv, lämna en e-postadress som inte är din egen eller skapa 
flera konton. Om du använder en pseudonym ska du tänka på att andra 
fortfarande kan identifiera dig baserat på det innehåll som du väljer att dela. 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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Läs våra sekretess- och datarapporter (deere.com/agreements) för mer 
information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan anledning 
stänga ditt konto utan förvarning eller ansvar. 

3.5 Relaterade Deere-tjänster och avtal 

Observera att en del Innehåll, funktioner eller tjänster som finns tillgängliga för 
dig via webbplatsen styrs av ytterligare Villkor som anges i separata avtal 
mellan dig och Deere (“Deere Service avtal”). All användning av till exempel 
JDLink™-verktyg och tjänster kommer också att regleras av John Deere 
Telematics-avtalet som är ett Deere serviceavtal. I den mån det är rimligt 
kommer dessa Villkor att tolkas för att undvika att de strider mot andra avtal 
mellan dig och Deere. Om det blir en faktisk konflikt mellan dessa Villkor och 
andra Villkor eller avtal mellan dig och Deere, kommer de Villkor som anges i 
dessa Deere-serviceavtal att ersätta dessa Villkor. 

3.6 Kommunikation från Deree och andra användare 

Genom att skapa ett konto godkänner du härmed till att du får elektroniska 
meddelanden via webbplatsen. Webbplatsen kan möjliggöra sådan 
kommunikation mellan dig och andra användare och Deere kan informera dig 
om webbplatsunderhåll, tillgänglighet, funktionalitet, eller andra frågor som rör 
din användning av webbplatsen och som omfattas av alla tillämpliga lagar om 
elektronisk kommunikation inom företag. 

4 Innehåll 

4.1 Ansvar för ditt innehåll 

1. Webbplatsen innehåller funktioner för att dela ditt innehåll med andra. Du 
godkänner att ditt innehåll får kopieras, användas, ändras eller distribueras 
av någon annan användare som tar emot eller har tillgång till ditt innehåll 
och du accepterar att Deere inte har något ansvar för dessa aktiviteter. 
Överväg noga vilket innehåll som du väljer att dela på webbplatsen.  

2. Du äransvarig för att upprätthålla och skydda ditt innehåll i enlighet med 
avsnitt "Riktlinjer och Policyer" här nedan.. Med undantag för vad som 
framgår av avsnitt "Friskrivningar, begränsningar av ansvar",  godkänner du 
att Deere inte är ansvarig för förlust eller skador på ditt Innehåll , eller för 
några kostnader eller utgifter i samband med att säkerhetskopiera eller 
återställa ditt Innehåll. 

3. Du ansvarar själv för ditt innehåll och när det har överförts till webbplatsen 
kan det inte alltid återkallas när det har delats med tredje part. Du tar alla 
risker i samband med ditt innehåll, inklusive om tredje part är beroende av 
dess kvalitet, riktighet eller tillförlitlighet eller om du lämnar ut information 
om dig själv i ditt innehåll som gör dig personligt identifierbar. Du intygar att 
du äger eller har den behörighet som krävs för att använda och tillåta 
användning av ditt innehåll som det beskrivs häri, inklusive Deeres 
användning enligt avsnitt 5(b) nedan. Du intygar också att du har de 
fullmakter från anställda eller tredje parter som krävs av dig och Deere för 
att iaktta gällande sekretesslagar samt hur Deere tillhandahåller 
webbplatsen och hur företaget hanterar personuppgifter enligt avsnitt 6(B) 
nedan. Du intygar och godkänner att Deere inte står bakom ditt innehåll och 
du kommer inte att antyda att Deere på något sätt står bakom ditt innehåll. 

4. Visst webbplatsinnehåll kan vara skyddat av immateriella rättigheter. Du 
dokänner att du inte kommer att kopiera, ladda upp, ladda ner eller dela 
filer från webbplatsen om du inte har tillstånd att göra det. Du ansvarar själv 
för den information som du kopierar, delar, laddar upp, laddar ner eller på 
annat sätt använder när du använder webbplatsen. Du kan hållas ansvarig 
om till exempel ditt innehåll innehåller material som är felaktigt, 
vilseledande, bedrägligt eller nedsättande; bryter mot tredje 
partsrättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, patent, 
affärshemligheter, moralisk rätt, sekretessregler, publicitetsrätt, eller annan 
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immateriell egendom eller äganderätt; offentliggör icke-offentlig information 
om vissa börsnoterade företag; innehåller material som är olagligt, 
däribland illegala hatiska uttalanden eller pornografi eller kränker eller 
förespråkar strid mot gällande lagar eller förordningar. 

5. Vi kan välja att se över webbplatsinnehåll för att undersöka om det 
överensstämmer med våra riktlinjer, men du intygar att Deere inte har 
någon skyldighet att övervaka innehåll som är tillgängligt via webbplatsen. 
Vi ansvarar inte för riktigheten, fullständigheten, lämpligheten, eller 
lagligheten när det gäller data, filer, webbplatsinnehåll eller annan 
information som du kan komma åt genom att använda webbplatsen. 

4.2 Vår rätt att använda ditt Innehåll 

1. Dessa Villkor ger inte Deere rätt till ditt innehåll eller annan immateriell 
egendom förutom begränsade rättigheter att använda ditt innehåll enligt 
vad som beskrivs nedan i vårt utlåtande om sekretess-och data 
(deere.com/agreements). Vänligen hänvisa till våra sekretess- och 
datarapporter för ditt land för specifik information beträffande om hur vi kan 
använda ditt Innehåll som finns i flik 3 i den tidigare länken. 

2. Du ger Deere och tredje part rätt att använda ditt Innehåll enligt 
beskrivningen i dessa Villkor och efter behov för att tillhandahålla alla 
tjänster och funktioner som en del av webbplatsen, till exempel att vara 
värd för ditt Innehåll och dela det enligt dina bestämmelser. Detta tillstånd 
gäller även för tredje parter som Deere anlitar för att tillhandahålla 
webbplatsen och tillhörande tjänster. 

3. Det kan hända att vi avslöjar ditt innehåll till utomstående parter om vi 
anser att det är nödvändigt för att (a) följa gällande lagar, regler eller 
obligatoriska juridiska begäran; (b) skydda en person från döden eller 
allvarlig kroppslig skada; (c) förhindra bedrägeri eller missbruk mot oss eller 
våra användare; (d) skydda våra immateriella rättigheter eller (e) försvara 
Deere och dess dotterbolag eller personal från juridiska handlingar som kan 
uppstå från ditt Innehåll. 

4.3 Innehåll och programvara för Deere 

1. När du använder denna webbplats kan du behöva hämta ett 
klientprogrampaket (“Programvara”). Deere överlåter en begränsad licens 
för att använda programvaran, som inte får underlicensieras, som inte får 
tilldelas, som inte är exklusiv, som inte är överförbar och som inte är 
återkallelig och den får endast användas för att besöka webbplatsen. Din 
licens att använda programvaran återkallas automatiskt om du bryter mot 
dessa Villkor eller annan överenskommelse med Deere på ett sätt som 
skadar, begränsar eller kränker våra immateriella rättigheter. Vi förbehåller 
oss härmed alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor. Du 
får inte bakåtkompilera eller avkompilera programvaran eller försöka göra 
det, och du får heller inte hjälpa någon annan att göra det. Vi har rätt att 
uppdatera programvaran på din enhet automatiskt när en ny version finns 
tillgänglig. 

2. Dessa Villkor ger dig inte någon rätt, äganderätt eller intresse i 
webbplatsen, tillhörande programvara eller webbplatsinnehåll. Du får inte 
ändra, kopiera, distribuera, skapa härledda verk eller anpassningar av, 
offentligt visa eller på något sätt utnyttja Deeres innehåll helt eller delvis 
med undantag för vad som uttryckligen har godkänts av oss. Den 
programvara och annan teknik som vi använder för att tillhandahålla 
webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i USA, 
Kanada, EU:s medlemsstater och andra länder. Dessa Villkor ger dig inte 
rätt att använda Deeres varumärken, logotyper, domännamn eller andra 
märkesprofiler. Förutom vad som uttryckligen och otvetydigt anges i detta 
dokument, kan vi inte ge dig några uttryckliga eller underförstådda 
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rättigheter, och alla rättigheter till webbplatsen och Deeres innehåll behålls 
av oss. 

3. Du intygar att du har läst och förstått den juridiska informationen på John 
Deeres webbplats. 

4.4 Tredjepartsinnehåll 

1. Webbplatsen kan innehålla tredjepartsinnehåll eller länkar till 
tredjepartswebbplatser eller resurser, vilket kommer att göras tydligt för dig. 
Där Deere inte styr eller stödjer sådant tredjepartsinnehåll, är Deere inte 
ansvarigt för sådant tredjepartsinnehåll, webbplatser eller resurser, eller för 
något relaterat innehåll, produkter eller tjänster. Du ansvarar själv för hur du 
använder sådant tredjepartsinnehåll, webbplatser eller resurser.  

2. Du godkänner att följa Villkoren i ett avtal med någon annan part som styr 
hur du kommer åt tredjepartsinnehåll. Din användninga av Google Maps 
lyder under förljande villkor: Google Maps/Google Earth Additional Terms of 
Service.  

3. Om vi ger dig åtkomst till program under en öppen källkodslicens, kan det 
finnas bestämmelser i de licenserna som uttryckligen strider mot dessa 
Villkor. Om det finns en sådan konflikt kommer i så fall bestämmelserna i 
den öppna källkodslicensen att gälla för programvaran med öppen källkod. 

5 Riktlinjer och policyer 

5.1 Godtagbar användning 

Du förbinder dig och kommer inte att hjälpa till, uppmuntra eller göra det möjligt 
för andra att använda webbplatsen för att: 

1. bryta mot dessa Villkor; 

2. undersöka, skanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk; 

3. skicka oönskade meddelanden, kampanjer eller annonser eller skräppost; 

4. skicka information som har ändrats, är vilseledande eller identifierar källan 
på ett falsk sätt, inklusive “spoofing” eller nätfiske; 

5. ändra, anpassa, bevilja, kopiera, distribuera, översätta, skapa härledda 
verk eller anpassningar av, offentligt visa, sälja, byta, eller på något sätt 
utnyttja webbplatsen eller webbplatsinnehållet (annat än ditt eget innehåll 
som finns på webbplatsen), förutom vad som uttryckligen godkänts av 
Deere; 

6. besöka eller söka på webbplatsen på något annat sätt än via våra offentliga 
gränssnitt (till exempel “scraping”); 

7. använda en robot, “spider”, webbplatssöknings/hämtningsprogram eller 
någon annan automatisk enhet, process eller metod för att komma åt, 
hämta, “scrape” eller indexera en del av webbplatsen eller 
webbplatsinnehållet; 

8. bakåtkompilera någon del av webbplatsen; 

9. ta bort eller ändra upphovsrättsinformation, varumärken eller andra 
meddelanden om äganderätt som visas på webbplatsen eller på material 
som skrivs ut eller kopieras från webbplatsen; 

10. registrera, bearbeta, eller komma åt information om andra 
webbplatsanvändare; 

11. komma åt eller visa information om andra webbplatsanvändare utan 
tillstånd; 

12. formatera om eller rama in en del av webbplatsen; 

13. vidta en åtgärd som utgör eller kan införa, efter eget godtycke, en orimlig 
eller oproportionerligt stor belastning på Deeres tekniska infrastruktur eller 
på annat sätt använda överdrivna resurser på webbplatsen; 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements


7 / 10 

 

 

14. försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, användarkonton, datorsystem 
eller nätverk som är anslutna till webbplatsen genom hackning, 
lösenordsfiske eller på något annat sätt; 

15. plantera skadlig programvara eller på annat sätt använda webbplatsen eller 
webbplatsinnehållet för att distribuera skadlig programvara, virus, 
spionprogram, maskar, felaktigheter, trojanska hästar eller något annat av 
destruktiv karaktär; 

16. använda en enhet, program eller rutin som stör webbplatsens funktion eller 
som på annat sätt försöker störa ut en webbplats som fungerar som den 
ska; 

17. använda webbplatsen för att komma åt säkerheten på datornätverk, knäcka 
lösenord eller säkerhetskrypteringskoder störa eller störa säkerheten eller 
på annat sätt försöka skada, webbplatsen eller webbplatsinnehåll;  

18. ta bort, kringgå, avaktivera, skada eller på annat sätt störa eventuella 
säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, funktioner som hindrar eller 
begränsar användning eller kopiering av webbplatsinnehåll eller funktioner 
som upprätthåller begränsningar i hur webbplatsen används; 

19. publicera innehåll som är falsk eller vilseledande; 

20. bryta mot tredjepartsrättigheter, inklusive men utan begränsning brott mot 
förtroende, upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, moralisk 
rätt, sekretess, rätt till publicitet, eller annan immateriell egendom eller 
äganderätt; 

21. dela webbplatsens användarkonto, komma åt webbplatsen med hjälp av en 
annan persons användarkonto eller använda falsk eller vilseledande 
information när du upprättar eller använder ett användarkonto på 
webbplatsen; 

22. göra reklam för eller marknadsföra andra produkter eller tjänster förutom 
dina egna utan lämpligt tillstånd; 

23. imitera eller förvränga din koppling till en person eller enhet; 

24. hota, förfölja, skada, mobba eller trakassera andra, eller främja intolerans 
eller diskriminering; 

25. publicera, ladda upp eller dela material som är olagligt och pornografiskt 
eller oanständigt, eller att förespråka intolerans, religiöst hat, rashat eller 
etniskt hat; eller 

26. på något sätt bryta mot gällande lag eller kränka andras sekretess, eller 
förtala andra. 

5.2 Integritet 

Du godkänner att vi kan samla in, vara värd för, använda, dela och avslöja ditt 
innehåll i enlighet med vårt MyJohnDeere™ integritetsmeddelande 
(deere.com/agreements). Vänligen hänvisa till 
MyJohnDeere™integritetsmeddelandet för ditt land för specifik information 
beträffande om hur vi kan använda ditt innehåll. 

5.3 Tvister om upphovsrätt och varumärken 

Deere respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att 
webbplatsens användare ska göra detsamma.  

Vi kommer efter eget omdöme att ta bort innehåll som gör intrång på eller som 
vi misstänker gör intrång på tredjepartsrättigheter. Det är vår policy att avsluta 
relationer angående innehåll med parter som upprepade gånger bryter mot 
andras immateriella rättigheter. 

6 Förslag och förbättringar 

Vi välkomnar dina synpunkter. Genom att skicka idéer, förslag eller dokument till oss 
(“Synpunkter”) godkänner du att (i) dina synpunkter inte innehåller personlig, 
konfidentiell information eller information om tredje part, (ii) vi inte har någon 
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tystnadsplikt, uttryckligen eller underförstådd, när det gäller synpunkter, (iii) vi kan ha 
liknande synpunkter som de som övervägs eller utvecklas, och (iv) du ger oss en 
oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri, evig, världsomspännande licens att använda, 
ändra, publicera, distribuera och underlicensiera synpunkterna. 

7 Skadestånd 

Du godkänner att Deere, dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, närstående 
företag, återförsäljare, leverantörer, licensgivare och samarbetspartners samt 
tjänstemän, chefer, anställda, agenter och representanter för var och en av dem 
(kollektivt “Deere-enheter”) ska skyddas och hållas skadeslösa. Här ingår kostnader, 
skulder och advokatarvoden, när det gäller anspråk eller krav från tredje part som 
uppstår från eller i samband med (i) du uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa 
Villkor, (ii) alla produkter eller tjänster som du köper eller erhåller i förutom de som köpts 
eller som erhållits från en Deere-enhet, eller (iii) intrång av dig eller någon tredje part 
som använder ditt konto när det gäller immateriell rätt eller annan rätt av en person eller 
enhet i den utsträckning sådant intrång sker på grund av avsiktligt eller oaktsamt 
beteende, handling eller underlåtenhet. Du godkänner att Deere, på din bekostnad, får 
använda ett exklusivt försvar och kontroll över ärenden som du är skyldig att gottgöra 
oss för och du går med på att samarbeta med vårt försvar på din bekostnad när det 
gäller dessa anspråk. Du förbinder dig inte att lösa problem utan föregående skriftligt 
medgivande från Deere. Deere kommer inom rimlig tid att meddela dig om anspråk, 
ärenden eller förhandlingar om de blir medvetna om det. 

8 Friskrivningsklausuler, ansvarsbegränsning 

1. JOHN DEERE ÄR ANSVARIGA ENLIGT VILLKOREN I DET HÄR AVTALET 
ENDAST I ENLIGHET MED DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM STÄLLS UPP 
UNDER (a) TILL (f): 

(a) JOHN DEERE ÄR OBEGRÄNSAT ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER SOM 
UPPKOMMIT AVSIKTLIGT ELLER GENOM GROV OAKTSAMHET HOS 
JOHN DEERE, DERAS JURIDISKA OMBUD ELLER SENIORA CHEFER 
OCH FÖRLUSTER SOM SKAPATS AVSIKTLIGT AV ASSISTENTER I 
TJÄNSTEN; AVSEENDE GROV OAKTSAMHET ANDRA ASSISTENTER I 
TJÄNSTEN ÄR JOHN DEERE´S ANSVARIGA ENLIGT VAD SOM 
FRAMGÅR AV VILLKOREN FÖR OAKTSAMHET ENLIGT (e) NEDAN. 

(b) JOHN DEERE ÄR OBEGRÄNSAT ANSVARIGA FÖR DÖDSFALL, 
PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ HÄLSA ORSAKAD AV AVSIKT ELLER 
OAKTSAMHET AV JOHN DEERE, DERAS JURIDISKA OMBUD ELLER 
ASSISTENTER I TJÄNST. 

(c) JOHN DEERE ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER UPPKOMNA PÅ 
GRUND AV BRIST PÅ NÅGON GARANTERAD EGENSKAP UPP TILL DEN 
SUMMA SOM ÄR TÄCKT AV SYFTET MED GARANTIN OCH SOM ÄR 
FÖRUTSEBAR FÖR JOHN DEERE VID TIDPUNKTEN FÖR GARANTINS 
INGÅENDE. 

(d) JOHN DEERE ÄR ANSVARIG I ENLIGHET MED DEN TYSKA 
PRODUKTIONSANSVARS AKTEN VID HÄNDELSE AV 
PRODUKTANSVAR. 

(e) JOHN DEERE ÄR ANSVARIG FÖR FÖRLUSTER ORSAKADE AV 
ÖVERTRÄDELSE AV PRIMÄRA FÖRPLIKTELSER AV JOHN DEERE, 
DERAS JURIDISKA OMBUD ELLER ASSISTENTER I TJÄNSTEN. 
PRIMÄRA FÖRPLIKTELSER ÄR SÅDANA GRUNDLÄGGANDE PLIKTER 
("KARDINALPFLICHTEN") VILKA UTGÖR ESSENSEN FÖR DET HÄR 
AVTALET OCH VAR AVGÖRANDE FÖR INGÅENDE AV AVTALET OCH 
FÖR GENOMFÖRANDEN PÅ VILKA KUNDERNA FÖRLITAR SIG. OM 
JOHN DEERE  BRYTER MOT SINA PRIMÄRA FÖRPLIKTELSER GENOM 
OAKTSAMHET ÄR DERAS EFTERFÖLJANDE ANSVAR BEGRÄNSAT TILL 
DEN SUMMA SOM VAR FÖRUTSEBAR FÖR JOHN DEERE VID DEN 
TIDPUNKT DÅ RESPEKTIVE TJÄNST UTFÖRDES. 

(f) BETALNINGSSKYLDIGHETEN FÖR SKADA PÅ EGENDOM ELLER 
FINANSIELLT ANSVAR FÖR FÖRUTSEBARA FÖRSÄMRINGAR SOM ÄR 
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TYPISKA FÖR DEN HÄR SORTENS AVTAL OCH/ELLER TJÄNSTERNAS 
NATUR SKA VARA BEGRÄNSAD TILL MAXIMALT EUR 12 500 PER 
KUND. OM ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR SKADOR PÅ EN ENDA 
ÅTGÄRD ELLER HÄNDELSE ORSAKAR SKADOR FÖR FLERA KUNDER 
ÄR BETALNINGSSKYLDIGHETEN FÖR SKADOR BEGRÄNSAD TILL ETT 
MAXIMALT BELOPP PÅ EUR 500 000 DÄR BEGRÄNSNINGEN 
TILLÄMPAS PER KUND SÅSOM BESKRIVS OVAN. OM 
KOMPENSATIONEN FÖR SAMMA HÄNDELSE ÖVERSKRIDER 
MAXIMALT UTBETALBART BELOPP PÅ EUR 500 000 KOMMER 
BELOPPET ATT DELAS U T PROPORTIONELLT MELLAN DE 
SKADEPÅVERKADE PARTERNA UPP TILL MAXIMALT INDIVIDUELLT 
KUNDBELOPP SÅSOM BESKRIVS OVAN. 

2. JOHN DEERE ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ENDAST MED EN 
SUMMA UPP TILL DEN TYPISK ÅTERSTÄLLNINGSKOSTNAD SOM 
UPPKOMMIT OM LÄMPLIGA OCH REGELBUNDNA 
DATASÄKERHETSKOPIERINGSÅTGÄRDER GENOMFÖRT. 

3. NÅGOT MER UTBRETT ANSVAR FÖR JOHN DEERE ÄR EXKLUDERADE I 
SAK. 

9 Lagval och plats 

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med den materiella lagstiftning som 
gäller i Förbundsrepubliken Tyskland. Domstolarna i Mannheim har icke-exklusiv 
jurisdiktion över de grund för talan eller tvister som rör dessa Villkor (ett “Krav”). Dessa 
Villkor ska inte styras av lagvalsregler inom någon jurisdiktion eller Förenta Nationernas 
konvention angående avtal om internationella köp av varor, av vars tillämpning 
uttryckligen utesluts. 

10 Uppsägning 

A. Du kan säga upp dessa Villkor när som helst genom att avsluta ditt konto, avbryta 
användningen av webbplatsen och lämna en uppsägning till Deere. Du kan enligt 
instruktionerna lämna ett meddelande via Blankett för Datasubjektets Rättigheter 
som finns under deere.com/agreements. 

B. Med reservation för våra skyldigheter enligt någon Deree-relaterad service eller 
avtal förbehåller vi oss rätten att avbryta eller avsluta webbplatsen när som helst, 
utan anledning och utan förbehåll. 

C. Om du använder webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med dessa 
Villkor kan vi dessutom omedelbart stänga av eller avsluta din användning av 
webbplatsen när vi har informerat dig skriftligen eller elektroniskt. Detta kan också 
inträffa om du använder webbplatsen på ett sätt som skulle leda till att vi får ett 
rättsligt ansvar eller att det stör andra personers användning av webbplatsen. Om 
den bristande efterlevnaden eller användningen kan åtgärdas får du ett skriftligt 
meddelande om att åtgärda detta inom 30 dagar, annars kan din användning av 
webbplatsen stängas av eller avslutas. Alla sådana åtgärder kan hindra dig från att 
komma åt ditt konto, webbplatsen, ditt innehåll, webbplatsinnehåll eller någon annan 
relaterad information. 

D. Vi kan dessutom stänga av eller avsluta din möjlighet att använda webbplatsen om 
du motsätter dig ändringarna av Villkoren, på det sätt som framgår ut avsnitt 2. 

E. Om uppsägning sker, oavsett om det är från dig eller av oss, kommer avsnitt 1, 4, 5, 
7– - 11 i dessa Villkor fortfarande att gälla inklusive vår rätt att använda ditt innehåll 
enligt beskrivningen i avsnitt 4. 

F. Uppsägning av dessa Villkor innebär inte uppsägning eller ändring av Deeres 
serviceavtal. 

11 Allmänna Villkor 

A. Om inget annat anges i avsnitt 4(D) ovan, kommer ingenting häri att ge rätt till eller 
avhjälpa en tredje part. 

B. Om inget annat anges i avsnitt 3(E) ovan innehåller dessa Villkor hela avtalet mellan 
dig och oss när det gäller detta ämne, och ersätter eventuella tidigare avtal mellan 
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dig och oss när det gäller detta ämne. Parterna erkänner att de inte kan förlita sig på 
utfästelser som görs men som inte uttryckligen anges i dessa Villkor. 

C. Vi har ingen skyldighet att för din räkning påtvinga dessa Villkor på en annan 
användare av webbplatsen. Samtidigt som vi uppmuntrar dig att låta oss veta om du 
tror att en annan användare av webbplatsen har brutit mot dessa Villkor, förbehåller 
vi oss rätten att efter eget godtycke undersöka och vidta lämpliga åtgärder. 

D. Om Deere underlåter att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse när det gäller 
dessa Villkor utgör inte det en friskrivning av sådan rätt eller bestämmelse. Om 
Deere misslyckas att utöva någon rätt som anges häri ska det inte tolkas som en 
friskrivning av andra rättigheter häri. 

E. Om någon bestämmelse i dessa Villkor är ej verkställbar eller ogiltig, ska den 
bestämmelsen begränsas eller elimineras så att dessa Villkor i övrigt ska vara i full 
kraft och kunna verkställas. 

F. Dessa Villkor får inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig om du inte 
har Deeres skriftliga medgivande. Däremot kan de överlåtas eller överföras av oss 
utan begränsning. Alla försök som görs i strid med dessa Villkor ska vara ogiltig. 

G. Deere och du är oberoende konsulter, och inte ombud, juridiska partners eller 
engagerade i något anställningsförhållande. 

H. Punkterna i dessa Villkor är endast praktiska och har ingen laglig eller avtalsmässig 
effekt. 

 


