
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ HARVESTLABTM 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ HARVESTLABTM (εφεξής «ΑΔΕΙΑ») ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ (ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ JOHN DEERE SHARED 
SERVICES, INC. (εφεξής «John Deere») Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ HARVESTLABTM (εφεξής «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»), 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΤΥΠΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Η 
JOHN DEERE ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΣΑΣ (ΕΦΕΞΗΣ «ΕΣΕΙΣ» Ή «ΕΣΑΣ» Ή «ΣΑΣ») ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 
ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. 

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Λογισμικού, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ John Deere ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Λογισμικό ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ John Deere, ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ John Deere σχετικά με το Λογισμικό.  

1. Άδεια χρήσης. Με το παρόν, η John Deere χορηγεί σε εσάς, και εσείς αποδέχεστε, μια μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια χρήσης για την 
εγκατάσταση και τη χρήση του Λογισμικού για ενδοεταιρικούς σκοπούς της επιχείρησής σας μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας. Κατόπιν της αποδοχής της 
παρούσας Άδειας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε [έναν αισθητήρα John Deere HarvestLabTM.] Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού μόνο 
για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.   
2. Περιορισμοί της άδειας χρήσης.  

α) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό αποτελεί ιδιοκτησία της John Deere, ή των δικαιοπαρόχων της John Deere, και προστατεύεται από τη 
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα για το Λογισμικό, 
συμπεριλαμβανομένων συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τροποποιήσεων ή προσθηκών, ανήκουν και παραμένουν ιδιοκτησία της John Deere και 
των δικαιοπαρόχων της John Deere. Η παρούσα Άδεια δεν σας μεταβιβάζει κάποιον τίτλο ή συμφέρον για το Λογισμικό, αλλά μόνο ένα περιορισμένο δικαίωμα 
χρήσης που είναι ανακλητό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας. Με το παρόν δεν χορηγείται κανένα δικαίωμα, άδεια χρήσης ή συμφέρον για 
οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, και συμφωνείτε ότι δεν θα διεκδικήσετε κανένα τέτοιο δικαίωμα, άδεια χρήσης, ή συμφέρον όσον αφορά στα εμπορικά σήματα.   

β) Μπορείτε να μεταφέρετε το Λογισμικό μόνο σε περίπτωση μεταφοράς του αισθητήρα HarvestLabTM στον οποίο έχει εγκατασταθεί. Συμφωνείτε ότι δεν θα 
εκχωρήσετε, χορηγήσετε δευτερεύουσα άδεια χρήσης, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε, μισθώσετε, ενοικιάσετε ή μοιραστείτε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα ή τις 
υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Άδειας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της John Deere.    

γ) Συμφωνείτε ότι θα εγκαταστήσετε και θα χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο σε έναν αισθητήρα John Deere HarvestLabTM.   
δ) Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αλλοίωση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυμπίληση, ανάστροφη 

μηχανίκευση ή σε οποιαδήποτε απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού ή σε δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού. Συμφωνείτε 
επίσης ότι δεν θα επιχειρήσετε να καταργήσετε την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους μηχανισμούς εφαρμογών του Λογισμικού, να αφαιρέσετε ή να 
εξαλείψετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες δηλώσεις δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης από το Λογισμικό. Δεν επιτρέπεται η 
χρήση του Λογισμικού για την ανάπτυξη άλλου λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας με την ίδια κύρια λειτουργία με το Λογισμικό.   

ε) Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή του Λογισμικού σε οποιαδήποτε χώρα, η οποία απαγορεύεται από την Πράξη United States Export Administration Act (Πράξη 
διαχείρισης εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών) ή τους κανονισμούς αυτής.   

στ) Συμφωνείτε να μην επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος που ενεργεί υπό τον έλεγχό σας να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες στις 
οποίες απαγορεύεται να συμμετάσχετε εσείς στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας.     

3. Τέλη άδειας χρήσης. Συμφωνείτε να καταβάλλετε όλα τα τέλη και να συμμορφώνεστε με τυχόν πρόσθετους όρους που αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύμβαση 
αγοράς που διέπει την αγορά του Λογισμικού. Τα τέλη άδειας χρήσης καταβάλλονται από εσάς σε αντάλλαγμα της άδειας χρήσης που χορηγείται βάσει της παρούσας 
Άδειας.   
4. Συντήρηση λογισμικού. Η John Deere μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να σας προσφέρει τροποποιήσεις, διορθώσεις ή ενημερώσεις («Βελτιώσεις») του 
Λογισμικού. Η John Deere διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει πρόσθετες χρεώσεις για τις Βελτιώσεις. Αποδεχόμενοι την παρούσα Άδεια, 
συναινείτε ότι τυχόν Βελτιώσεις θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στο Λογισμικό, όπως ορίζεται στην παρούσα Άδεια, και ότι θα πρέπει να διέπονται από τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το Λογισμικό στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας.  
5. Οι ευθύνες σας. Εσείς θα πρέπει: (α) να παρέχετε κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας και το προτεινόμενο υλικό που απαιτείται για το Λογισμικό, (β) να 
εγκαθιστάτε όλες τις επιδιορθώσεις, τις εκδόσεις και τις ενημερώσεις του Λογισμικού που παραδίδονται σε εσάς, και (γ) να μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις ή προσθήκες 
στο Λογισμικό.  
6. Εγκατάσταση προϊόντος και απαιτούμενη ενεργοποίηση. Το Λογισμικό περιλαμβάνει τεχνολογικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί να αποτρέπουν τη μη 
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση του Λογισμικού. Αποδέχεστε ότι η John Deere μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέτρα για την προστασία της John Deere κατά της 
πειρατείας λογισμικού. Το Λογισμικό ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία επιβολής που περιορίζει τη δυνατότητα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης ή κατάργησης της 
εγκατάστασης του Λογισμικού σε υπολογιστή για πεπερασμένο αριθμό φορών και για πεπερασμένο αριθμό υπολογιστών. Η παρούσα Άδεια και το Λογισμικό που περιέχει 
τεχνολογία επιβολής μπορεί να απαιτούν ενεργοποίηση, όπως αναφέρεται σε συνοδευτικό έγγραφο. Κατά την ενεργοποίηση, θα παρέχετε το μοναδικό κλειδί προϊόντος που 
συνοδεύει το Λογισμικό και τη διαμόρφωση του υπολογιστή με τη μορφή ενός αλφαριθμητικού κωδικού μέσω Διαδικτύου για να πραγματοποιηθεί έλεγχος της γνησιότητας του 
Λογισμικού. Σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να ενεργοποιήσετε το Λογισμικό μέσω Διαδικτύου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που καθορίζεται κατά τη διαδικασία 
ενεργοποίησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.  
7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η JOHN DEERE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.   
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8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η JOHN DEERE, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ JOHN DEERE, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ JOHN DEERE, Ή ΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ JOHN DEERE ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΑΣ, Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ή ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΗΘΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΣΟΔΙΑΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ, ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η JOHN DEERE, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ JOHN DEERE ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ, 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΑΛΛΟ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ 
ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ($100,00).    
9. Καταγγελία της Άδειας χρήσης. Η John Deere έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Άδεια και την άδεια χρήσης που παρέχεται βάσει αυτής της Άδειας 
αποστέλλοντάς σας έγγραφη ειδοποίηση για την καταγγελία της σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας οποιουδήποτε ουσιώδους όρου της παρούσας Άδειας, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των όρων που διατυπώνονται στις Ενότητες 1 και 2 παραπάνω.   
10. Συμμόρφωση με νομοθεσία. Αποδέχεστε το γεγονός ότι το Λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται στη νομοθεσία ελέγχου εισαγωγών ή/και εξαγωγών σε μία ή 
περισσότερες χώρες και, συνεπώς, η εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή και μεταβίβαση του Λογισμικού μπορεί να διέπεται από περιορισμούς ή να απαγορεύεται. Συμφωνείτε 
να μην πραγματοποιείτε εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση, ή να εξουσιοδοτείτε την εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή ή μεταβίβαση του Λογισμικού, άμεσα ή 
έμμεσα, προς οποιονδήποτε προορισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο για το οποίο ισχύουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθεσία ή κανονισμό, 
εάν δεν έχετε λάβει προηγουμένως την έγγραφη συναίνεση της John Deere και κάθε άλλου αρμόδιου κρατικού φορέα, είτε εγγράφως είτε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
κείμενων κανονισμών, όπως αυτοί ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί κατά καιρούς. Συμφωνείτε ότι κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα λάβετε από την John 
Deere δεν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα στην πυραυλική τεχνολογία, σε πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα, και ότι το Λογισμικό δεν θα μεταβιβαστεί σε τρίτο μέρος με 
οποιονδήποτε τρόπο για κάθε τέτοιο σκοπό.   
11. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να καταβάλλετε αποζημιώσεις και να προστατεύετε την John Deere, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες 
εταιρείες και τους δικαιοπαρόχους της, καθώς και τα ανώτερα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους αυτών (έκαστος 
ορίζεται ως «Αποζημιωθέν μέρος») από και έναντι κάθε αξίωσης, απαίτησης, νομικής διαδικασίας, βλάβης, ευθύνης, απώλειας ή κόστους και δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών δαπανών) που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση του Λογισμικού από εσάς και ενδέχεται να εκκινήσει οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος έναντι των παραπάνω προσώπων ανεξάρτητα εάν οι εν λόγω απώλειες οφείλονται, εν όλω ή εν μέρει, σε τυχόν αμέλεια, αθέτηση των συμβατικών όρων ή άλλη 
παράβαση εκ μέρους του Αποζημιωθέντος μέρους. 
12. Κόστος εκδίκασης. Σε περίπτωση αξίωσης ή προσφυγής εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους σε αυτήν την Άδεια έναντι του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους αναφορικά με το θέμα της παρούσης, το υπερισχύον μέρος, εκτός από οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση που θα εκδικαστεί υπέρ του, δικαιούται επίσης να αποζημιωθεί 
για εύλογο ύψος αμοιβών δικηγόρου και εκδίκασης. 
13. Διαιρετός χαρακτήρας και Αποποίηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Άδειας κριθεί άκυρος ή μη εκτελεστός από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, 
αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή των λοιπών όρων στην παρούσα Άδεια. Τυχόν αδυναμία οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να προβεί στην 
άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται δια του παρόντος ή να ενεργήσει εναντίον του άλλου μέρους σε ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του παρόντος δεν υπέχει θέση 
αποποίησης εκ μέρους του εν λόγω μέρους οποιασδήποτε μεταγενέστερης άσκησης δικαιωμάτων ή μεταγενέστερης δίωξης σε περίπτωση μελλοντικών παραβάσεων.   
14. Ρήτρα για τη γλώσσα. Εάν τη στιγμή που συναινείτε στην παρούσα Άδεια είστε κάτοικοι Καναδά, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν δια του παρόντος ότι 
έχουν ζητήσει η παρούσα Άδεια και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με αυτήν να συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα μόνο. Les parties reconnaissent avoir demandé que 
le présent contrat ainsi que toute autre entente ou avis requis ou permis à être conclu ou donné en vertu des stipulations du présent contrat, soient rédigés en langue anglaise 
seulement. Εάν είστε κάτοικοι άλλης χώρας, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας, τότε συμφωνείτε με 
τα εξής: ενδέχεται η παρούσα Άδεια να παρέχεται μεταφρασμένη. Σε περίπτωση ασυνεπειών ή αντιφάσεων ανάμεσα στη μεταφρασμένη έκδοση και την αγγλική έκδοση της 
παρούσας Άδειας, η αγγλική έκδοση της παρούσας Άδειας θα υπερισχύει.   
15. Εκχώρηση από την John Deere. Η John Deere έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα Άδεια χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση.   
16. Διέπον Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια. Η παρούσα Άδεια χρήσης διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ουσιαστικούς κείμενους νόμους στην Πολιτεία του 
Ιλλινόις στις Η.Π.Α. Τα αρμόδια δικαστήρια της Κομητείας Ροκ Άιλαντ στην Πολιτεία του Ιλλινόις θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση όλων των διαφωνιών 
που αφορούν την παρούσα Άδεια χρήσης. Η παρούσα Άδεια χρήσης δεν θα διέπεται από τη σύγκρουση νομικών διατάξεων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ούτε από τη 
Σύμβαση United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good (Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών περί Διεθνούς Πωλήσεως Εμπορευμάτων), η εφαρμογή της 
οποίας εξαιρείται ρητώς.   
17. Διαιτησία. Εάν διαμένετε σε περιοχή δικαιοδοσίας όπου η εκτελεστότητα των όρων της προηγούμενης παραγράφου (Διέπον Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια) 
εξαρτάται από τα συμβαλλόμενα μέρη που συμφώνησαν να τεθεί σε διαιτησία, τότε ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL CENTRE FOR DISPUTE RESOLUTION 
(ICDR — ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ICDR. Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΙΛΛΙΝΟΪΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. 
18. Δήλωση δικαιούχου. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ: (Α) ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΔΕΙΑΣ, (Β) ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ, (Γ) ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΚΑΙ (Δ) ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ. 
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