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Termos e condições 

Estes termos e condições (estes "Termos") regem o seu acesso e uso do site e serviços do MyJohnDeere.com, 

bem como de outros sites da John Deere e aplicativos móveis que se vinculam ou fazem referência a estes Termos 
(o "Site").  Ao acessar ou usar o Site ou ao criar uma conta de usuário do Site, você estará concordando com estes 

Termos e firmando um contrato juridicamente vinculado a Deere & Company.  Se você acessar o Site como 
funcionário ou agente em nome de outra pessoa ou organização, você também concorda com estes Termos em 
nome dessa pessoa ou organização e você declara e garante que possui autoridade para vincular essa pessoa ou 
organização a estes Termos. Não acesse, nem utilize o Site se você não estiver disposto ou não for capaz de 
estar vinculado a estes Termos.   

1. Definições 

A. Partes 

1. "Você" e "seu" referem-se a você enquanto usuário individual do Site e, caso você use o 

Site em nome de outra pessoa ou de uma organização, também inclui tal pessoa ou 
organização.  

2. Um "usuário" é qualquer pessoa que acesse, visualize, pesquise, rastreie, raspe dados 

ou de qualquer maneira use o Site.  

3. “Deere,” "nós", "conosco" e "nosso" se referem à Deere & Company e às subsidiárias a 

ela totalmente pertencentes.  

B. Conteúdo 

1.  "Conteúdo" se refere a texto, dados, arquivos, registros, informações locais, 

mensagens, imagens, fotos, áudio, vídeo, e todas as outras formas de dados ou 
comunicação enviadas ou transmitidas para, por meio de, ou de outra forma, disponível 
em conexão com o Site.  Observe que nenhuma das definições a seguir cria ou 
implica em relação de propriedade entre qualquer parte e qualquer Conteúdo 
específico.   

2. "Seu conteúdo" significa Conteúdo que você controla, incluindo: (i) Conteúdo que você 

envia ou transmite para, por meio ou em conexão com o Site; (ii) dados, incluindo dados 
de máquinas, produção, ou outros dados entregues ao Site a partir do seu equipamento; 
e (iii) Conteúdo originário de um terceiro quando esse terceiro tiver transferido controle 
para você.  

3. "Conteúdo do usuário" significa Conteúdo que usuários enviam ou transmitem para, por 

meio ou em conexão com o Site.  

4. "Conteúdo da Deere" significa Conteúdo que nós criamos, tivermos criado, fazemos, 

tivermos feito, adquirimos ou licenciamos e disponibilizamos em conexão com o Site.  

5. "Conteúdo de terceiros" significa Conteúdo originário de terceiros que não sejam você 

nem a Deere, que é disponibilizado em conexão com o Site.  

6. "Conteúdo do site" significa todo o Conteúdo que é disponibilizado em conexão com o 

Site, incluindo Seu Conteúdo, Conteúdo do Usuário, Conteúdo de Terceiros e Conteúdo 
da Deere. 

2. Mudanças nestes termos 

Nós podemos modificar os Termos de tempos em tempos.  Quando forem feitas alterações, notificaremos 
você disponibilizando a versão revisada neste site e indicaremos, no alto da página, a data em que tais 
revisões foram feitas pela última vez.  Também atualizaremos a notificação na área de login do Site.  Você 
deve voltar a estes Termos regularmente, uma vez que as versões revisadas serão vinculadas a você, caso 
continue a utilizar o Site.  Qualquer modificação entrará em vigor a partir da data em que publicarmos os 
novos Termos.  Você entende e concorda que o seu acesso ou uso contínuo do Site após qualquer 
modificação nos Termos ser publicada indicará sua aceitação dos Termos modificados.  Podemos 

preferir, a nosso próprio critério, notificar você diretamente sobre certas modificações nos Termos e 
podemos solicitar a sua concordância direta quanto aos Termos modificados, antes que você possa 
continuar a usar ou acessar o Site.  Se não concordar com quaisquer Termos modificados, você deverá 
parar imediatamente de usar o Site.   

3. Tradução – Idioma 
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Podemos traduzir estes Termos para outros idiomas, para sua conveniência ou como exigido pela 
legislação aplicável. Contudo, a versão em inglês rege o seu relacionamento com a Deere, e qualquer 
inconsistência entre versões diferentes serão resolvidas em favor da versão em inglês.  As partes 
expressamente desejam que este contrato e quaisquer documentos a ele relacionados sejam redigidos e 
celebrados em inglês.  Il est la volonté expresse des parties que cette convention et tous les documents s’y 
rattachant soient rédigés et signés en anglais.   

4. Uso do Site 

A. Qualificação 

Para acessar ou usar o Site, você deve ter 18 anos ou mais e ter capacidade, poder e autoridade 
necessários para firmar estes Termos.  Você não terá permissão para acessar ou usar o Site se 
tiver sido anteriormente banido ou se a sua conta tiver sido encerrada. 

B. Permissão para usar o Site 

Você pode usar o Site somente em conformidade com estes Termos.  O seu uso do Site é feito a 
seu próprio risco, incluindo o risco de exposição a Conteúdo que seja impreciso, desagradável ou 
de outra forma inapropriado, e o risco de que o Conteúdo que você escolha compartilhar em 
conexão com o Site seja mal utilizado por terceiros.   

C. Disponibilidade do Site 

Todo o Site ou partes dele podem ser modificados, atualizados, interrompidos, suspensos ou 
descontinuados a qualquer momento, a nosso próprio critério, sem notificação ou 
responsabilidade.  Podemos também remover qualquer Conteúdo do site a nosso critério, sem 
notificação ou responsabilidade.   

D. Contas de usuário 

1. Você precisa criar uma conta e fornecer determinadas informações pessoais para usar 
alguns dos recursos oferecidos por meio do Site.  Você pode criar uma conta aqui: 
www.myjohndeere.com.  

2. Se as suas informações de contato ou demais informações relacionadas à sua conta 
mudarem, você deve nos notificar prontamente e fornecer as informações atuais. Você 
pode atualizar sua conta aqui: www.myjohndeere.com. 

3. Você é o único responsável por proteger a senha e a identificação de login que utiliza 
para acessar o Site e você concorda em não revelar sua senha para terceiros.  Você é 
responsável por qualquer atividade utilizando sua conta, tenha você autorizado ou não tal 
atividade.  Você concorda em notificar-nos imediatamente sobre qualquer uso não 
autorizado da sua conta.  Você pode entrar em contato conosco sobre sua conta aqui.  

4. Você reconhece e concorda que, se deseja proteger sua transmissão de dados ou 
arquivos para o Site, é de sua exclusiva responsabilidade estabelecer e usar uma 
conexão segura para se comunicar com o mesmo. 

5. Sua conta é apenas para uso pessoal. Ao criá-la, pedimos que você forneça as 
informações completas e precisas que foram requisitadas a você.  Você não pode se 
passar, criar ou usar uma conta por outra pessoa, exceto você, fornecer endereço de e-
mail que não seja de sua propriedade, ou criar várias contas.  Se utilizar um pseudônimo, 
tenha cuidado em observar, que outras pessoas ainda podem ser capazes de identificá-lo 
com base no Conteúdo que escolher compartilhar.  Leia nossas Declarações de 
privacidade e dados (www.deere.com/legal) para obter mais informações.  Reservamo-
nos o direito de encerrar sua conta a qualquer momento por qualquer ou nenhuma razão, 
sem notificação ou responsabilidade.  

E. Serviços e contratos relacionados da Deere 

Observe que alguns Conteúdos, recursos, funcionalidades ou serviços disponíveis para você por 
meio do Site são regidos por termos adicionais estipulados em contratos separados entre você e a 
Deere (cada qual constituindo um “Contrato de serviço da Deere”).  Por exemplo, qualquer uso 

das ferramentas e serviços JDLink™ também serão regidos pelo Contrato de telemática da John 
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Deere, que é um Contrato de serviço da Deere.  Na medida em que for razoável, estes Termos 
serão interpretados de modo a evitar conflito com outros contratos firmados entre você e a Deere.  
Caso haja algum conflito real entre estes Termos e outros termos ou contratos firmados entre você 
e a Deere, os termos estipulados em qualquer Contrato de serviço da Deere aplicável substituirão 
estes Termos.  

F. Comunicações da Deere e de outros Usuários 

Ao criar uma conta, você concorda em receber comunicações eletrônicas relacionadas ao Site. O 
próprio Site pode habilitar essas comunicações entre você e outros Usuários, e a Deere pode 
entrar em contato com você sobre manutenção, disponibilidade e funcionalidade do Site, ou sobre 
outros assuntos relacionados ao seu uso do Site, sujeito a todas as leis aplicáveis relacionadas às 
comunicações eletrônicas corporativas. 

G. Google Maps. 

Se você usar qualquer recurso do site que use ou exiba o Google Maps, estará vinculado a Google 
Maps / Google Earth Additional Terms of Service (including the Google Privacy Policy).  

5. Conteúdo 

A. Responsabilidade por Seu Conteúdo 

1. O Site oferece recursos que permitem a você compartilhar o Seu Conteúdo com outras 
pessoas.  Você entende que o Seu Conteúdo pode ser copiado, usado, modificado ou 
distribuído por qualquer outro usuário que receba ou tenha acesso a ele, e você concorda 
que a Deere não tem nenhuma responsabilidade por tais atividades.  Considere 
cuidadosamente qual Conteúdo você escolhe compartilhar no Site.   

2. Você é o único responsável por manter e proteger Seu Conteúdo.  Você concorda que a 
Deere não é responsável por nenhuma perda ou corrupção do seu Conteúdo, nem por 
nenhum custo ou despesa associada à realização de backup ou restauração de nenhum 
Conteúdo seu. 

3. Você é o único responsável pelo Seu Conteúdo e, uma vez enviado para o Site, nem 
sempre ele poderá ser retirado.  Você assume todos os riscos associados ao Seu 
Conteúdo, incluindo a confiança depositada por terceiros em sua qualidade, precisão ou 
confiabilidade ou qualquer divulgação que você faça no Seu Conteúdo de informações 
que o tornem pessoalmente identificável.  Você declara que detém ou possui as 
permissões necessárias para utilizar e autorizar o uso do Seu Conteúdo como descrito 
aqui, incluindo o uso da Deere conforme discutido na Seção 5(b) abaixo.  Você também 
declara que obteve todos as permissões de funcionários e terceiros necessárias, para 
que você e a Deere cumpram com quaisquer leis de privacidade aplicáveis em respeito 
ao provimento do Site pela Deere e sua conduta em relação a dados pessoais, como 
discutidos na Seção 6(B) abaixo.  Você concorda e entende que o Seu Conteúdo não é 
endossado pela Deere e você não dará a entender que o Seu Conteúdo seja de alguma 
forma patrocinado ou endossado pela Deere. 

4. Alguns Conteúdos do Site podem ser protegidos por direitos de propriedade intelectual de 
outrem.  Você concorda que não irá copiar, carregar, baixar ,nem compartilhar arquivos 
do Site a menos que tenha direito de fazê-lo.  Você é o único responsável por aquilo que 
copia, compartilha, baixa ou de outra forma utiliza enquanto usa o Site.  Você pode se 
expor a ser responsabilizado, por exemplo, caso o Seu Conteúdo contenha material falso, 
enganoso, fraudulento ou difamatório; que infrinja qualquer direito de terceiros, incluindo 
direitos autorais, marcas registradas, patentes, segredos comerciais, direitos morais, 
direitos de privacidade, de publicidade ou qualquer outro direito de propriedade intelectual 
ou de propriedade em geral; que divulgue informações privadas sobre determinados 
negócios publicamente comercializados; que contenha material que seja ilegal, incluindo 
discursos preconceituosos ilegais e pornografia; ou que descumpra ou defenda o 
descumprimento de qualquer lei ou regulamento. 

5. Podemos preferir examinar a conformidade do Conteúdo do site com nossas diretrizes, 
mas você reconhece que a Deere não tem nenhuma obrigação de monitorar qualquer 
Conteúdo disponibilizado por meio do Site.  Nós não somos responsáveis pela precisão, 
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integridade, propriedade ou legalidade de dados, arquivos, Conteúdo do Site ou qualquer 
outra informação que você possa ser capaz de acessar usando o Site. 

B. Nosso direito de usar o Seu Conteúdo 

1. Estes Termos não conferem à Deere nenhum direito ao Seu Conteúdo ou outra 
propriedade intelectual, exceto pelos direitos limitados de usar o Seu Conteúdo conforme 
descrito abaixo e em nossas Declarações de privacidade e dados (www.deere.com/legal).  
Consulte as Declarações de privacidade e dados do seu país para obter informações 
específicas sobre como podemos usar o Seu Conteúdo. 

2. Você confere à Deere e a terceiros o direito de usar Seu Conteúdo conforme descrito 
nestes Termos e como for necessário, para fornecer todos os serviços e funcionalidades 
oferecidos como parte do Site, incluindo, por exemplo, para hospedar o Seu Conteúdo e 
compartilhá-lo sob sua orientação.  Essa permissão se estende a terceiros contratados 
pela Deere para serviços relacionados ao provimento do Site e serviços associados.   

3. Nós podemos divulgar o seu Conteúdo para terceiros, quando acreditarmos de boa-fé 
que esta divulgação é realmente necessária para (a) cumprir com qualquer lei aplicável, 
regulação ou exigência legal compulsória; (b) proteger a segurança de qualquer pessoa 
de morte ou qualquer lesão corporal grave; (c) prevenir fraude ou abuso contra nós ou 
nossos usuários; (d) proteger nossos direitos de propriedade; ou (e) defender a Deere e 
seus afiliados ou funcionários de quaisquer procedimentos legais resultantes do Seu 
Conteúdo.   

C. Conteúdo e Software da Deere 

1. Alguns usos do Site podem exigir que você baixe um pacote de software cliente 
(“Software”).  A Deere por meio deste documento concede a você uma licença limitada, 

não sublicenciável, não cedível, não exclusiva, não transferível, revogável para utilizar o 
Software, exclusivamente para acessar o Site.  Sua licença para usar o Software será 
automaticamente revogada se você infringir estes Termos ou qualquer outro contrato com 
a Deere de maneira que prejudique, limite ou infrinja nossos direitos de propriedade 
intelectual.  Nós nos reservamos todos os direitos não expressamente concedidos nestes 
Termos.  Você não pode fazer engenharia reversa ou descompilar o Software, nem tentar 
fazê-lo ou auxiliar qualquer outra pessoa a fazê-lo.  Nós podemos atualizar o Software no 
seu dispositivo automaticamente quando uma nova versão estiver disponível.  

2. Estes Termos não conferem a você nenhum direito, título ou participação no Site, no 
Software relacionado nem no Conteúdo do Site.  Você não pode modificar, reproduzir, 
distribuir, criar obras derivadas ou adaptações, nem exibir publicamente ou de qualquer 
forma explorar o Conteúdo da Deere no todo ou em parte, exceto da forma 
expressamente autorizada por nós.  O Software e demais tecnologias que utilizamos para 
prover o Site são protegidos por leis de direitos autorais, marcas registradas e outras leis 
dos Estados Unidos, Canadá e países estrangeiros.  Estes Termos não conferem a você 
nenhum direito de usar as marcas registradas, logotipos, nomes de domínio ou outros 
recursos de marca da Deere.  Exceto da forma expressa e claramente disposta aqui, não 
conferimos a você nenhum direito explícito ou implícito, e todos os direitos relativos ao 
Site e ao Conteúdo da Deere ficam retidos conosco. 

3. Você declara que leu e compreendeu o Regulamento do site da John Deere.  

D. Conteúdo de terceiros 

1. O Site pode conter Conteúdo de terceiros ou links para sites e recursos de terceiros.  A 
Deere não controla ou endossa, nem é responsável por nenhum desses Conteúdos, sites 
ou recursos de terceiros, nem por nenhum conteúdo, produto ou serviço a eles 
relacionados.  Você é o único responsável pelo uso de qualquer desses Conteúdos, sites 
ou recursos de terceiros.   

2. Você concorda em cumprir os termos de qualquer contrato com qualquer terceiro que 
governe o seu acesso a qualquer Conteúdo de terceiros.   

3. Se nós fornecermos a você qualquer software sob licença de código aberto, podem existir 
disposições nessas licenças que expressamente conflitam com estes Termos, caso em 
que as disposições da licença de código aberto aplicar-se-ão a tal software de código 
aberto na extensão deste conflito.   

6. Diretrizes e políticas 
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A. Uso aceitável   

Você concorda que não irá assistir, incentivar ou permitir outras pessoas a usarem o Site para: 

1. Infringir estes termos;  
2. sondar, investigar ou testar a vulnerabilidade de nenhum sistema ou rede; 
3. enviar mensagens, promoções ou publicidade não solicitadas, ou spam; 
4. enviar informações alteradas, enganosas ou que identifiquem falsamente a origem, 

incluindo “spoofing (IP falso)” ou “phishing (roubo de identidade)”; 
5. modificar, adaptar, apropriar, reproduzir, distribuir, traduzir, criar obras derivadas ou 

adaptações, exibir publicamente, vender, negociar ou de qualquer outra forma explorar o 
Site ou Conteúdo do site (que não seja o Seu conteúdo hospedado no Site), exceto como 
expressamente autorizado pela Deere; 

6. acessar ou pesquisar o Site por outros meios que não nossas interfaces publicamente 
suportadas (por exemplo, “raspagem de dados”); 

7. usar qualquer robô de busca, spider, aplicativo de pesquisa/recuperação ou outro 
dispositivo, processo ou meio automático para acessar, recuperar, raspar dados ou 
indexar qualquer porção ou Conteúdo do Site; 

8. fazer engenharia reversa de qualquer porção do Site; 
9. remover ou modificar qualquer notificação de direito autoral, marca registrada ou demais 

direitos de propriedade que apareçam em qualquer porção do Site ou quaisquer materiais 
impressos ou copiados a partir do Site; 

10. gravar, processar ou extrair informações sobre outros usuários;  
11. acessar ou visualizar informações sobre outros usuários sem autorização; 
12. reformatar ou estruturar qualquer porção do Site; 
13. realizar qualquer ação que imponha ou possa impor, a nosso próprio critério, uma carga 

exagerada ou desproporcionalmente grande à infraestrutura tecnológica da Deere ou que 
de outra forma crie demandas excessivas de tráfego no Site; 

14. tentar obter acesso não autorizado ao Site, contas de usuários, sistemas de computador 
ou redes conectadas ao Site por meio de ataques, extração de senhas ou outros meios; 

15. implantar malwares ou de outra forma usar o Site ou qualquer Conteúdo do site para 
distribuir malwares, vírus de computador, spywares, worms, defeitos, cavalos de Troia ou 
outros itens de natureza destrutiva; 

16. usar qualquer dispositivo, software ou rotina que interfira no funcionamento apropriado do 
Site ou que de outra forma tente interferir no funcionamento apropriado do Site; 

17. usar o Site para violar a segurança de qualquer rede de computador, quebrar senhas ou 
códigos criptografados de segurança; perturbar ou interferir na segurança ou de outra 
forma causar danos ao Site ou ao Conteúdo do site;  

18. remover, contornar, desabilitar, danificar ou de outra forma interferir em quaisquer 
recursos relacionados à segurança do Site, em recursos que impeçam ou restrinjam o 
uso ou a cópia do Conteúdo do site ou em recursos que imponham limitações ao uso do 
Site; 

19. publicar qualquer Conteúdo que seja fraudulento ou enganoso; 
20. infringir quaisquer direitos de terceiros, incluindo sem limitações, qualquer violação de 

confiança, direito autoral, marca registrada, patente, segredo comercial, direito moral, 
direito de privacidade, direito à publicidade ou qualquer outro direito de propriedade 
intelectual ou de propriedade em geral; 

21. compartilhar a sua conta de usuário do Site, acessar o Site usando a conta de usuário de 
outra pessoa ou fornecer informações falsas ou enganosas ao criar ou usar uma conta de 
usuário do Site;  

22. promover ou fazer publicidade de produtos ou serviços que não pertençam a você sem a 
devida autorização; 

23. passar-se por outra pessoa ou apresentar-se enganosamente como associado a alguma 
pessoa física ou jurídica; 

24. ameaçar, espreitar, prejudicar, intimidar ou perturbar outras pessoas ou promover 
intolerância ou discriminação;  

25. publicar, carregar ou compartilhar materiais que sejam ilegais, pornográficos ou 
indecentes ou que defendam fanatismo ou intolerância religiosa, racial ou étnica; ou  

26. violar a lei de qualquer maneira, violar a privacidade alheia ou difamar outras pessoas. 

B. Privacidade 
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Você concorda que nós podemos coletar, hospedar, usar, compartilhar e divulgar o Seu Conteúdo 
conforme o disposto em nossas Declarações de privacidade e dados (www.deere.com/legal).  
Consulte as Declarações de privacidade e dados do seu país para obter informações específicas 
sobre como podemos usar o Seu Conteúdo. 

C. Litígios de direitos autorais e marcas comerciais 

A Deere respeita os direitos de propriedade intelectual de outrem e espera que seus usuários 
façam o mesmo.  Se você for detentor de um direito autoral ou marca registrada, autorizado a agir 
em nome de algum detentor desses direitos ou autorizado a agir de acordo com algum direito 
exclusivo protegido por direitos autorais ou marcas registrada, você concorda em comunicar 
quaisquer possíveis infrações de direitos autorais ou marcas registradas que aconteçam no ou por 
meio do Site apresentando uma notificação escrita com as seguintes informações: 

1. Identificação da obra protegida por direitos autorais ou marca comercial que você alega 
estar sendo infringida; 

2. Identificação do suposto Conteúdo infrator e informações razoavelmente suficientes para 
permitir à Deere localizá-lo no Site (p.ex., a URL para a página da Web em que o 
conteúdo aparece); 

3. Uma declaração sua de que você acredita de boa-fé que o uso do conteúdo identificado 
na sua notificação da maneira como denunciada não é autorizado pelo detentor do direito 
autoral/marca registrada, nem por seu representante ou pela lei aplicável; 

4. Uma declaração sua de que você atesta, sob pena de perjúrio, que as informações da 
sua notificação são precisas e que você é o detentor do direito autoral/marca registrada 
ou que está ou de outra forma autorizado para agir em nome do detentor; e 

5. Sua assinatura física ou eletrônica, junto com suas informações de contato (endereço, 
número de telefone e, se disponível, endereço de e-mail). 

Entregue-nos a notificação no seguinte endereço: 

Deere & Company 
Attn: Compliance Department, DMCA Manager 
One John Deere Place  
Moline, IL 61265, EUA 

E-mail: DMCA@JohnDeere.com 

Nós iremos excluir qualquer Conteúdo que infrinja ou que suspeitemos infringir quaisquer direitos 
de terceiros a nosso próprio critério.  Nossa política é encerrar relações a respeito de conteúdo 
com partes que infrinjam repetidamente os direitos autorais de outrem.   

7. Sugestões e melhorias 

Nós recebemos de bom grado seus comentários.  Ao enviar-nos quaisquer ideias, sugestões, documentos 
ou propostas ("Comentários"), você confirma que (i) seus Comentários não contêm informações 

confidenciais ou patenteadas de terceiros, (ii) nós não temos obrigação de confidencialidade, explícita ou 
implícita, a respeito dos Comentários, (iii) nós já podemos ter algo semelhante aos Comentários sendo 
considerado ou desenvolvido e (iv) você nos concede uma licença irrevogável, não exclusiva, livre de 
royalties, perpétua, internacional para usar, modificar, publicar, distribuir e sublicenciar os seus 
Comentários. 

8. Indenização 

Você concorda em indenizar, defender e isentar de responsabilidades a Deere, suas filiais, subsidiárias, 
afiliadas, quaisquer empresas, revendedores, fornecedores, licenciadores e parceiros relacionados, bem 
como administradores, diretores, funcionários, agentes e representantes de cada um deles (coletivamente, 
as "Entidades da Deere"), incluindo custos, indenizações e taxas legais, de qualquer reivindicação ou 

demanda feita por terceiros que surja ou se relacione com (i) o seu acesso ou uso do Site, (ii) o 
descumprimento por parte sua destes Termos, (iii) quaisquer produtos ou serviços adquiridos ou obtidos 
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por você em conexão com o Site, ou (iv) a infração por você ou qualquer terceiro usando sua conta de 
qualquer direito de propriedade intelectual ou outro direito de qualquer pessoa física ou jurídica.  Você 
concorda que Deere pode, custeada por você, assumir a defesa exclusiva e o controle de qualquer assunto 
para o qual você seja solicitado a indenizar-nos e você concorda em cooperar com nossa defesa, custeada 
por você, em todas essas reivindicações.  Você concorda em não resolver nenhum assunto sem o 
consentimento prévio por escrito da Deere. A Deere envidará esforços razoáveis para notificar você sobre 
qualquer dessas reivindicações, ações ou procedimentos tão logo tome conhecimento deles. 

9. Isenções, Limitações de responsabilidade e Garantias do consumidor 

A. Isenções e limitações de responsabilidade 

LEIA ESTA SEÇÃO ATENTAMENTE, POIS ELA LIMITA A RESPONSABILIDADE DAS 
ENTIDADES DA DEERE.  CADA UMA DAS SUBSEÇÕES ABAIXO APLICA MATÉRIA À SEÇÃO 
9(B) ABAIXO, E APENAS ATÉ ONDE É PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL. NADA AQUI SE 
DESTINA A LIMITAR NENHUM DIREITO QUE VOCÊ POSSA TER, QUE NÃO POSSA SER 
LEGALMENTE LIMITADO. 

1. O SITE É DISPONIBILIZADO PARA VOCÊ "NAS CONDIÇÕES EM QUE SE 
ENCONTRAM", "COM TODAS AS FALHAS" E "DA FORMA COMO SE ENCONTRA 
DISPONÍVEL".  O SEU USO DO SITE É FEITO A SEU PRÓPRIO CRITÉRIO E RISCO. 
AS ENTIDADES DA DEERE NÃO FAZEM NENHUMA ASSERÇÃO OU PROMESSA DE 
QUALIDADE, PRECISÃO OU CONFIABILIDADE DO SITE, DE SUA SEGURANÇA, 
DISPONIBILIDADE OU TEMPO DE ATIVIDADE, NEM DO CONTEÚDO DO SITE. 
CONSEQUENTEMENTE, AS ENTIDADES DA DEERE NÃO SE RESPONSABILIZAM 
POR NENHUMA PERDA OU DANO QUE POSSA SURGIR, POR EXEMPLO, DA SUA 
CONFIANÇA NA QUALIDADE, PRECISÃO OU CONFIABILIDADE DO CONTEÚDO DO 
SITE. 

2. AS ENTIDADES DA DEERE NÃO FAZEM NENHUMA ASSERÇÃO OU PROMESSA A 
RESPEITO DE NENHUM USUÁRIO DO SITE OU DE TERCEIROS.  
CONSEQUENTEMENTE, THE ENTIDADES DA DEERE NÃO SE RESPONSABILIZAM 
POR NENHUMA PERDA OU DANO QUE POSSA SURGIR DE SUAS AÇÕES, 
INCLUINDO, POR EXEMPLO, SE OUTRO USUÁRIO USAR INCORRETAMENTE O 
SEU CONTEÚDO OU IDENTIDADE.  O SEU USO DE CONTEÚDO DE TERCEIROS É 
FEITO A SEU PRÓPRIO CRITÉRIO E RISCO. 

3. AS ENTIDADES DA DEERE SE ISENTAM EXPRESSAMENTE DE QUAISQUER 
GARANTIAS, SEJAM EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS SOBRE 
QUAISQUER PRODUTOS OU SERVIÇOS OFERECIDOS POR TERCEIROS NO SITE E 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA 
FINALIDADE ESPECÍFICA, QUALIDADE E NÃO INFRAÇÃO. NENHUMA INFORMAÇÃO 
ORAL OU ESCRITA OU CONSELHO FORNECIDO A VOCÊ POR UM 
REPRESENTANTE DE UMA DAS ENTIDADES DA DEERE DEVERÁ CRIAR UMA 
DECLARAÇÃO OU GARANTIA. 

4. O SEU ÚNICO E EXCLUSIVO DIREITO E MEDIDA EM CASO DE INSATISFAÇÃO COM 
O SITE, SERVIÇOS RELACIONADOS OU QUALQUER OUTRA QUEIXA SERÁ A 
RESCISÃO E A DESCONTINUAÇÃO DO SEU ACESSO E USO DO SITE. 

5. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA AGREGADA PELAS ENTIDADES DA DEERE POR 
SUAS PERDAS OU DANOS SOFRIDOS EM CONEXÃO COM O SITE OU ESTES 
TERMOS É LIMITADA AO MÁXIMO DE 100 DÓLARES AMERICANOS. 

6. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI, EM NENHUMA HIPÓTESE AS 
ENTIDADES DA DEERE SERÃO RESPONSÁVEIS POR (i) NENHUM DANO INDIRETO, 
ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO GERAL OU POR DANOS INDIRETOS; (ii) PERDA 
DE LUCROS, NEGÓCIOS OU USO; (iii) DANOS À REPUTAÇÃO OU (iv) PERDA DE 
INFORMAÇÕES OU DADOS, INDEPENDENTE DE TEORIA JURÍDICA, TENHA OU 
NÃO A DEERE SIDO ALERTADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS INDENIZAÇÕES E 
MESMO QUE UMA MEDIDA NÃO CUMPRA SUA FINALIDADE ESSENCIAL.   

B. GARANTIAS DO CONSUMIDOR 

1. Austrália.  Apesar das isenções e das limitações de responsabilidade contidas na Seção 
9(A) acima ou em qualquer outra Seção destes Termos, na medida em que lhe é 
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conferida a proteção das garantias do consumidor na Parte 3-2 da Lei do consumidor 
australiana no Plano 2 do Ato de Concorrência e Consumidor de 2010 (Cth), nada na 
Seção 9(A) ou qualquer outra seção destes Termos invalida, modifica ou de outra forma 
limita estas garantias do consumidor. 

2. Nova Zelândia.  Você reconhece e concorda que está adquirindo os serviços providos 
sob estes Termos para os propósitos de uma empresa, e de acordo com estas condições 
o Ato de garantias do consumidor de 1993 (Nova Zelândia) não se aplicará a tal 
fornecimento. 

10. Eleição de legislação e foro 

Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis substantivas em vigor no Estado de 
Illinois, EUA.  Os respectivos tribunais no Condado de Rock Island, Illinois, têm competência exclusiva 
sobre qualquer ação ou litígio relacionado a estes Termos (uma “Reivindicação”). Estes Termos não serão 

regidos pelo conflito de regras legais de nenhuma jurisdição, nem pela Convenção das Nações Unidas 
sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens, cuja aplicação é expressamente excluída.  PARA 
CADA REINVINDICAÇÃO TRAZIDA POR QUALQUER PARTE, VOCÊ CONCORDA EM SE SUBMETER E 
DAR CONSENTIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E TRIBUNAIS DE JURISDIÇÃO NÃO EXCLUSIVA DO 
ESTADO E FEDERAIS, LOCALIZADOS NO CONDADO DE ROCK ISLAND, EM ILLINOIS, E 
RENUNCIARÁ AO DIREITO DE SE OPOR AO FORO DESTES TRIBUNAIS EM QUALQUER PAÍS.    

11. Rescisão 

A. Você pode rescindir estes Termos a qualquer momento encerrando sua conta, descontinuando 
seu uso do Site e apresentando à Deere uma notificação de rescisão.  Você pode entregar-nos 
uma notificação do modo como instruído aqui.  

B. Nós nos reservamos o direito de suspender ou finalizar o Site a qualquer momento, com ou sem 
causa e com ou sem notificação.  Nós podemos também suspender ou encerrar o seu uso do Site 
imediatamente enviando notificação escrita ou eletrônica a qualquer momento, se você não estiver 
cumprindo com estes Termos, ou esteja usando o Site de maneira que possa nos causar 
responsabilidade legal ou corromper o uso do Site de outros, com a condição de que, se sua não 
conformidade é passível de medida, nós primeiramente fornecemos uma notificação escrita com a 
exigência de solução dentro de 30 dias e a sua não conformidade ou uso permaneçam sem 
solução ao final deste período.  Qualquer ação dessas pode impedi-lo de acessar o Site, o Seu 
Conteúdo, o Conteúdo do Site ou qualquer outra informação correlacionada.  

C. Caso aconteça uma rescisão, seja iniciada por você ou por nós, as Seções 1, 5, 6, 8 - 12 destes 
Termos continuarão em pleno vigor, incluindo nosso direito de usar o Seu Conteúdo como 
detalhado na Seção 5. 

D. A rescisão destes Termos não rescinde ou modifica qualquer Contrato de serviço da Deere.   

12. Termos gerais 

A. Exceto como de outra forma estipulado na Seção 5(D) acima, nada neste documento se destina, 
nem será considerado como destinado a conferir direitos ou medidas a nenhum terceiro.  

B. Exceto o que de outra forma foi declarado na Seção 4(E) acima, estes Termos contêm a totalidade 
do acordo entre você e nós, independente do tema, e substitui qualquer acordo anterior entre você 
e nós neste tema. As partes confirmam que não se deposita nenhuma confiança em qualquer 
declaração feita, mas não expressamente contida nestes Termos.  

C. Nós não termos nenhuma obrigação de aplicar os Termos em seu nome contra outro usuário. 
Embora encorajemos você a nos avisar se acreditar que outro usuário violou os Termos, nós nos 
reservamos o direito de investigar e tomar as medidas apropriadas a nosso próprio critério. 

D. Qualquer falha por parte da Deere em exercer ou aplicar qualquer direito ou disposição destes 
Termos não constituirá renúncia de tal direito ou disposição.  Qualquer falha por parte da Deere 
em exercer qualquer direito previsto aqui não deverá ser considerada como renúncia de nenhum 
outro direito nos termos destes Termos.  

E. Caso descubra-se que alguma disposição destes Termos é inválida ou não aplicável, tal 
disposição deve ser limitada ou eliminada até a extensão mínima necessária para que os Termos 
possam permanecer em pleno vigor e aplicáveis.    
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F. Os Termos não são cedíveis, transferíveis ou sublicenciáveis por você, exceto com o 
consentimento prévio por escrito da Deere, mas podem ser cedidos ou transferidos por nós sem 
restrição. Qualquer cessão que se tentar fazer em descumprimento destes Termos será nula.  

G. A Deere e você são contratantes independentes e não agentes ou parceiros legais, nem estão 
envolvidos em nenhuma relação empregatícia.    

H. Os títulos das seções destes Termos são apenas para conveniência e não possuem nenhum 
efeito jurídico ou contratual.  

 


