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Настоящите правила и условия (наричани "Условия") уреждат Вашия достъп и 
използването на интернет страницата myjohndeere.com и услугите към нея, както и 
други интернет страници, и мобилни приложения на John Deere, които упоменават 
или препращат към настоящите Условия ("Страницата"). С посещаването или 
използването на Страницата или със създаването на потребителски акаунт в 
Страницата Вие се съгласявате с настоящите Условия и встъпвате в законово 
обвързващ договор с John Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, 
Straßburger Allee 3, 67657 Кайзерслаутерн, Германия. Ако посещавате или 
използвате Страницата като служител или посредник от името на друго лице или 
организация, Вие също така се съгласявате с тези Условия от името на това лице 
или организация, декларирате и гарантирате, че имате правомощието да 
задължите това лице или организация да спазва тези Условия.  

Не посещавайте и не използвайте Страницата, ако не желаете или нямате 
възможност да спазвате тези Условия. 

1 Определения 

1.1 Страни 

1. “Вие” и “Ваш” се отнася за Вас като отделен потребител на 
Страницата, а ако използвате Страницата от името на друго лице или 
организация, понятието включва също и това лице или организация. 

2. “Потребител” е всеки, който посещава, преглежда, търси, попада на, 
извлича информация от или използва Страницата по някакъв начин. 

3. “Deere”, “ние”, “нас" и “наш” означава John Deere GmbH &Co. KG - , 
Intelligent Solutions Group и неговите дружества-майки, дъщерни 
дружества и филиали. 

1.2 Съдържание 

1. “Съдържание" означава текст, данни, файлове, записи, информация 
за местоположението, съобщения, изображения, снимки, звуков и 
видео материал, както и всякакви други форми на данни или 
комуникация, които се подават или предават до, чрез или се 
предоставят по друг начин във връзка със Страницата.  

Имайте предвид, че нито едно от следните определения не 
предполага и не създава каквото и да е взаимоотношение на 
собственост между дадена страна и определено Съдържание. 

2. “Вашето съдържание” означава Съдържание, което Вие 
контролирате, включително: (i) Съдържание, което подавате или 
предавате до, чрез или във връзка със Страницата; (ii) данни, 
включително машинни, производствени и други, предоставени на 
Страницата от Вашето оборудване; и (iii) Съдържание, което 
произлиза от трета страна, когато тази трета страна Ви е 
упълномощила. 

3. “Потребителско съдържание” означава Съдържание, което 
потребителите подават или предават до, чрез или във връзка със 
Страницата. 

4. “Съдържание на Deere” означава съдържание, което създаваме или 
сме създали, произвеждаме или сме произвели, придобиваме или 
лицензираме, и предоставяме във връзка със Страницата. 

5. “Съдържание на трети страни” означава Съдържание, което 
произтича от страни, различни от Вас или Deere, което се предоставя 
във връзка със Страницата. 

6. “Съдържание на страницата” означава цялото Съдържание, което е 
предоставено във връзка със Страницата, включително Вашето 
съдържание, Потребителското съдържание, Съдържанието на трети 
страни и Съдържанието на Deere. 

http://www.myjohndeere.com/
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1.3 Страница 

1. Тази “Страница” Ви предоставя инфраструктурата за съхраняване, 
споделяне и обработване на “Съдържание”. 

2. Ако Deere предлага функции или услуги, които изискват достъп и 
обработване на “Съдържание” от Deere или от трети страни, такава 
услуга ще бъде предмет на допълнителни условия или изрично 
съгласие, ако такова се изисква. 

3. Като доставчик на инфраструктура ние Ви предлагаме възможността 
да споделяте вашето “Съдържание” с трети страни чрез достъп до 
Приложно-програмен интерфейс (Application Programming Interface 
access) или в случай, че сте доставчик на услуги – да се свържете и да 
получите достъп до съдържание от трети страни. Допълнителна 
информация за този достъп можете да намерите в “Уведомление на  
MyJohnDeere ™относно защитата на лични данни“ и на 
developer.deere.com. 

2 Промени в тези условия 

Възможно е периодично да променяме тези Условия с оглед спазване на законови 
изисквания във връзка с промени в законовата уредба или юрисдикция, с цел 
отразяване на актуализации и промени в нашето обслужване, както и за да 
отговорим на промени в нуждите на пазара. При извършване на промени в 
настоящите Условия, ние ще Ви предоставим ревизирана версия на Условията по 
законоустановения ред, не по-късно от два месеца преди предложената дата на 
прилагане. Изменението ще се счита за одобрено от Вас, в случай че Вие не сте 
възразили срещу изменението преди предложената дата за влизане в сила на 
измененията. Ще бъдете изрично уведомени в предложението за такова 
одобрение. По-нататъшните ни бизнес отношения ще бъдат основани на 
изменената версия на Условията. В случай, че Вие възразите срещу изменението, 
ние имаме право да прекратим Вашето използване на Страницата, както е 
посочено в Раздел 10.  

3 Използване на страницата 

3.1 Допустимост 

За да посещавате или използвате Страницата, трябва да имате 
навършени 18 години и да притежавате необходимата компетентност, 
пълномощие и право да се съгласите с настоящите Условия. Нямате 
право да посещавате или използвате Страницата, ако преди това сме 
забранили достъпа Ви до Страницата или сме закрили Вашия акаунт. 

3.2 Разрешение да използвате Страницата 

Можете да използвате Страницата единствено в съответствие с 
настоящите Условия. Използването на Страницата от Вас е изцяло на Ваш 
риск, включително и риска да получите Съдържание, което е неточно, 
нежелателно или неподходящо по друг начин, както и риска трети страни 
да злоупотребят със Съдържанието, което изберете да споделите във 
връзка със Страницата. 

3.3 Достъпност на Страницата 

Страницата може да се промени изцяло или частично, да се актуализира, 
да прекъсне, да се спре временно или да се преустанови по всяко време 
единствено по наша преценка, без предизвестие и без да носим 
отговорност за това. По наша преценка можем също да премахнем 
Съдържание от Страницата, без предизвестие и без да носим отговорност 
за това. 

3.4 Потребителски акаунти 

1. Необходимо е да създадете акаунт и да предоставите информация за 
Вашия адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, за да се 
свържем с Вас в случаи на нужда от поддръжка, и потребителско име 

https://developer.deere.com/
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с парола и избрани от Вас въпроси за възстановяването ѝ, за да 
можете да използвате функциите, предлагани през Страницата. 
Можете да създадете акаунт тук: myjohndeere.com. С регистрацията си 
Вие гарантирате, че предоставената от Вас информация е точна. 

2. Ако Вашата информация за контакт или друга информация, свързана с 
Вашия акаунт, се промени, трябва незабавно да ни уведомите и да ни 
предоставите актуална информация. Можете да актуализирате Вашия 
акаунт тук: myjohndeere.com. 

3. Единствено Вие носите отговорност за защита на Вашата парола и 
потребителско име, което използвате за достъп до Страницата, и се 
съгласявате, че няма да разкривате паролата си на трета страна. Вие 
носите отговорност за всякакви действия чрез Вашия акаунт, 
независимо дали сте упълномощили такива действия, или не. Вие се 
съгласявате да ни уведомите незабавно за всякакво неправомерно 
използване на Вашия акаунт. Можете да се свържете с нас относно 
Вашия акаунт тук. 

4. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако желаете да защитите 
Вашето пренасяне на данни или файлове към Страницата, единствено 
Вие носите отговорност за създаването и използването на защитена 
връзка за комуникация със Страницата. 

5. Вашият акаунт е единствено за Ваша употреба. При създаването му 
ние Ви молим да предоставите пълна и точна информация, която 
изискваме от Вас. Нямате право да се представяте за друго лице, да 
създавате или използвате акаунт за лице, различно от Вас, да 
предоставяте имейл адрес, който не е Вашият собствен, или да 
създавате повече от един акаунт. Ако използвате псевдоним, имайте 
предвид, че въпреки това други лица могат да Ви идентифицират въз 
основа на Съдържанието, което изберете да споделите. Моля, за 
допълнителна информация прочетете нашите разпоредби относно 
защитата на личните данни (deere.com/agreements). Запазваме си 
правото да закрием акаунта Ви по всяко време поради всякакви 
причини или без причина, без предизвестие и без да носим 
отговорност за това. 

3.5 Свързани услуги и споразумения на Deere 

Имайте предвид, че някои части от Съдържанието, характеристиките, 
функционалностите или услугите, които Ви се предоставят през 
Страницата, са обект на допълнителни условия, посочени в отделни 
споразумения между Вас и Deere (всяко от тях наричано "Договор за 
услуги на Deere”). Например всяко използване на инструментите и 
услугите JDLİnk™ е обект и на Договора за телематични услуги на John 
Deere, което представлява Договор за услуги на Deere. До степен, до която 
това е приемливо, настоящите Условия се тълкуват така, чеда се избягва 
противоречие с други споразумения между Вас и Deere. В случай на 
действително противоречие между тези Условия и други условия, или 
споразумения между Вас и Deere, условията, посочени в приложимия 
Договор за услуги на Deere, се считат за водещи пред настоящите 
Условия. 

3.6 Комуникация от Deere и други потребители 

Със създаването на акаунт Вие се съгласявате да получавате електронна 
комуникация във връзка със Страницата. Самата страница може да 
позволява такава комуникация между Вас и други потребители и Deere 
може да комуникира с Вас по повод поддръжка, достъпност, 
функционалност на Страницата или други въпроси, свързани с 
използването на Страницата от Вас, при спазване на всички приложими 
закони относно корпоративните електронни комуникации. 

http://www.myjohndeere.com/
http://www.myjohndeere.com/
https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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4 Съдържание 

4.1 Отговорност за Вашето съдържание 

1. Страницата осигурява функции, които Ви дават възможност да 
споделяте Вашето Съдържание с други хора. Вие разбирате, че 
Вашето съдържание може да бъде копирано, използвано, променяно 
или разпространявано от всеки друг потребител, който получи или има 
достъп до Вашето съдържание, и се съгласявате, че Deere не носи 
отговорност или задължения за всякакви такива действия. Моля, 
внимателно обмислете какво Съдържание избирате да споделяте на 
Страницата. 

2. Вие носите отговорност за поддържане и защита на Вашето 
съдържание съгласно Раздел „Насоки и политики“ по-долу.  С 
изключение на посоченото в раздел „Правни забележки и ограничения 
на отговорността“, Вие се съгласявате, че Deere не носи отговорност 
за загуба или компрометиране на Вашето Съдържание или за каквито 
и да е разходи или разноски, свързани с архивирането или 
възстановяването на Вашето Съдържание. 

3. Единствено Вие носите отговорност за Вашето Съдържание и след 
като веднъж бъде предадено, то не винаги може да бъде изтеглено 
обратно, след като сте го споделили с трети страни. Вие поемате 
всички рискове, свързани с Вашето съдържание, включително всяко 
уповаване от трета страна на качеството, точността или надеждността 
му или относно оповестяването от Ваша страна на информация във 
Вашето съдържание, която дава възможност да бъдете 
идентифицирани. Вие декларирате, че притежавате или разполагате с 
необходимите разрешителни да използвате и разрешавате 
използването на Вашето съдържание, както е описано в настоящите 
Условия, включително използването от Deere, както е посочено в 
Раздел 5(b) по-долу. Вие освен това декларирате, че сте получили 
всички съгласия от служители или трети страни, които са необходими 
за Вас и Deere, за да спазите приложимото законодателство относно 
личните данни във връзка с предоставянето на Страницата от Deere и 
обработването налични данни в нея, както е посочено в Раздел 6(B) 
по-долу. Вие сте съгласни и разбирате, че Вашето Съдържание не е 
одобрено от Deere и че Вие няма да намеквате по никакъв начин, че 
Вашето съдържание по някакъв начин се подкрепя или одобрява от 
Deere. 

4. Част от Съдържанието на Страницата може да бъде обект на защита 
на интелектуална собственост на други лица. Вие се съгласявате, че 
няма да копирате, качвате, изтегляте или споделяте файлове от 
Страницата, освен ако имате право да го направите. Единствено Вие 
носите отговорност и задължения за това, което копирате, споделяте, 
качвате, изтегляте или използвате по друг начин, докато използвате 
Страницата. Можете да бъдете подведени под отговорност, ако 
например Вашето Съдържание съдържа материали, които са неверни, 
подвеждащи, заблуждаващи или клеветнически; които нарушават 
права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, 
патент, търговска тайна, морално право, право на защита на личните 
данни, право на публичност или друго право на интелектуална 
собственост, или право на собственост; ако то оповестява 
информация, която не е публична, за определени публично търгувани 
дружества; ако съдържа материали, които са незаконни, включително 
език на омразата или порнография; или ако нарушава, или подкрепя 
нарушаването на приложим закон или разпоредба. 

5. Възможно е да решим да прегледаме Съдържанието на Страницата за 
съответствие с нашите принципи, но Вие потвърждавате, че Deere 
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няма задължение да следи за Съдържанието, достъпно чрез 
Страницата. Ние не носим отговорност за точността, пълнотата, 
целесъобразността или законността на данните, файловете, 
Съдържанието на Страницата или друга информация, до която 
можете да получите достъп при използването на Страницата. 

4.2 Нашето право да използваме Вашето Съдържание 

1. Настоящите Условия не предоставят на Deere никакви права върху 
Вашето съдържание или друга интелектуална собственост, с 
изключение на ограничените права за ползване на Вашето 
съдържание, описани по-долу и в нашите разпоредби относно 
защитата на личните данни (deere.com/agreements). Моля, за 
конкретна информация относно начина, по който бихме могли да 
използваме Вашето съдържание, вижте разпоредбите относно 
защитата на личните данни за Вашата страна, които се намират в 
Раздел 3 от връзката, посочена по-горе. 

2. Вие предоставяте на Deere и на трети страни правото да използват 
Вашето съдържание, както е описано в настоящите Условия и според 
необходимостта с оглед предоставяне на всички услуги и 
функционапности, предоставени като част от Страницата, 
включително например хостване на Вашето Съдържание и 
споделянето му по Ваше нареждане. Това разрешение включва трети 
страни, ангажирани от Deere във връзка с предоставянето на 
Страницата и други свързани услуги. 

3. Възможно е да оповестим Вашето Съдържание на външни страни, 
когато добросъвестно считаме, че оповестяването е обосновано и 
необходимо, за да (а) спазим разпоредба на приложимото 
законодателство или задължаващо правно искане; (б) защитим 
безопасността на дадено лице от смърт или сериозна телесна 
повреда; (в) предотвратим измама или злоупотреба срещу нас или 
нашите потребители; (г) защитим нашите права на собственост; или 
(д) защитим Deere и филиалите му, или персонала от съдебни 
процедури, произтичащи от Вашето съдържание. 

4.3 Съдържание и софтуер на Deere 

1. Понякога използването на Страницата може да изисква да изтеглите 
клиентски софтуерен пакет (“Софтуер”). Deere с настоящите Условия 
Ви предоставя ограничен, без право на преотдаване, без право на 
преотстъпване, не изключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз да 
използвате Софтуера единствено с цел достъп до Страницата. 
Вашият лиценз да използвате Софтуера се отменя автоматично, ако 
нарушите настоящите Условия или друго споразумение с Deere по 
начин, който накърнява, ограничава или нарушава нашите права 
върху интелектуална собственост. С настоящото си запазваме всички 
права, които не са изрично предоставени с настоящите Условия. 
Нямате право на обратно инженерство или декомпилиране на 
Софтуера, нито да правите опит за това или да помагате на друго 
лице да го направи. Възможно е да актуализираме автоматично 
Софтуера на Вашето устройство, когато е налична нова версия. 

2. Тези Условия не Ви предоставят право, собственост или дял в 
Страницата, свързания с нея Софтуер или Съдържанието на 
Страницата. Нямате право да изменяте, да възпроизвеждате, да 
разпространявате, да създавате производни изделия или адаптации, 
да показвате публично или по какъвто и да е начин да експлоатирате 
изцяло или частично съдържанието на Deere, освен съгласно изрично 
разрешеното от нас. Софтуерът и останалите технологии, които 
използваме, за да предоставим Страницата, са защитени с авторски 
права, търговски марки и други закони на Съединените американски 

https://www.deere.com/agreements
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щати, Канада, държавите-членки на ЕС и други чужди държави. 
Настоящите Условия не Ви предоставят правото да използвате 
търговските марки, лога, имена на домейни или други характеристики 
на марката на Deere. Освен ако не е изрично и недвусмислено 
посочено в настоящите Условия, ние не Ви предоставяме никакви 
изрични права или права по подразбиране и всички права във или 
спрямо Страницата и Съдържанието на Deere остават наша 
собственост. 

3. Вие декларирате, че сте прочели и разбирате Официалното 
съобщение на интернет страницата на John Deere. 

4.4 Съдържание на трети страни 

1. Страницата може да включва Съдържание на трети страни или връзки 
към интернет страници или ресурси на трети страни, които ще Ви 
бъдат ясно посочени. В случите, в които Deere не контролира или не 
одобрява такова съдържание на трети страни, Deere не носи 
отговорност за такова съдържание на трети страни, интернет страници 
или ресурси на трети страни, както и свързано с тях съдържание, 
продукти или услуги. В случай че Deere контролира или одобрява 
Съдържание на трети страни, ще се прилагат допълнителни конкретни 
условия за използването на такава страница или ресурси или 
свързано с тях съдържание. Единствено Вие носите отговорност за 
използването от Ваша страна на такова съдържание, интернет 
страници или ресурси на трети страни. 

2. Вие се съгласявате да спазвате условията на всяко споразумение с 
друга страна, което урежда достъпа Ви до съдържание на трета 
страна. Следните условия ще бъдат прилагани, когато използвате 
Google Maps: Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service. 

3. Ако Ви предоставим софтуер под лиценз за отворен код, възможно е в 
този лиценз да се съдържат разпоредби, които са в категорично 
противоречие с настоящите Условия, като в този случай разпоредбите 
на лиценза на отворения код ще се отнасят за този софтуер с отворен 
код до степен, до която съществува такова противоречие. 

5 Насоки и политики 

5.1 Приемлива употреба 

Вие се съгласявате да не подпомагате, насърчавате или да давате 
възможност на други лица да използват Страницата с цел да: 

1. Нарушават настоящите Условия; 

2. Изпробват, сканират или тестват уязвимостта на дадена система или 
мрежа; 

3. Изпращат непоискани съобщения, промоции или реклами, или спам; 

4. Изпращат изменена, измамна или информация с идентифициран 
фалшив източник, включително изпращане на съобщения от страница-
двойник или фишинг; 

5. Променят, адаптират, присвояват, възпроизвеждат, разпространяват, 
превеждат, създават производни продукти или адаптации, показват 
публично, продават, търгуват или експлоатират по какъвто и да е 
начин Страницата или Съдържанието на Страницата (различно от 
Вашето Съдържание, хоствано на Страницата), освен ако това не е 
изрично разрешено от Deere; 

6. Посещават или търсят в Страницата по начини, различни от публично 
поддържаните интерфейси (например “скрейпинг"); 

7. Използват робот, паяк, приложение за търсене/възстановяване в 
страницата или друго автоматизирано устройство, процес или начин 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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за достъп, възстановяване, скрейпинг или индексиране на част от 
Страницата или Съдържание на Страницата; 

8. Извършват обратен инженеринг на каквато и да е част от Страницата; 

9. Премахват или променят известие за авторско право, търговска марка 
или други права на собственост, което се появява в част от 
Страницата или в материали, разпечатани и копирани от Страницата; 

10. Записва, обработва или събира информация за други потребители на 
Страницата; 

11. Посещава или преглежда информация за други потребители на 
Страницата без разрешение; 

12. Преформатира или променя каквато и да е част от Страницата; 

13. Предприема каквото и да е действие, което води или би могло да 
доведе, по наша преценка, до неоснователно или непропорционално 
високо натоварване на технологичната инфраструктура на Deere или 
по друг начин създава прекалено високи изисквания за трафик към 
Страницата; 

14. Прави опит за получаване на неоторизиран достъп до Страницата, 
потребителските акаунти, компютърните системи или мрежи, свързани 
към Страницата, чрез хакване, събиране на пароли или по друг начин; 

15. Поставя злонамерен софтуер или използва по друг начин Страницата 
или Съдържание на Страницата с цел разпространение на 
злонамерен софтуер, компютърни вируси, шпиониращ софтуер, 
червеи, дефекти, троянски коне или други елементи с деструктивен 
характер; 

16. Използва устройство, софтуер или подпрограма, която смущава 
нормалната работа на Страницата или по друг начин да се опитва да 
смущава нормалната работа на Страницата; 

17. Използва Страницата, за да нарушава сигурността на компютърна 
мрежа, краква пароли или защитни кодове за криптиране; да нарушава 
или смущава сигурността или по друг начин да причинява вреди на 
Страницата или Съдържанието на Страницата; 

18. Отстранява, заобикаля, деактивира, поврежда или смущава по друг 
начин всякакви функции на Страницата, свързани със сигурността или 
които предотвратяват, или ограничават използването или копирането 
на Съдържанието на Страницата, или функции, които налагат 
ограничения върху използването на Страницата; 

19. Публикува Съдържание, което е измамно или подвеждащо; 

20. Нарушава права на трети страни, включително, без ограничение, 
нарушаване на поверителна информация, авторско право, търговска 
марка, патент, търговска тайна, морално право, право на защита на 
личните данни, право на публичност или друго право върху 
интелектуална или друга собственост; 

21. Споделя Вашия потребителски акаунт в Страницата, посещава 
Страницата, като използва потребителския акаунт на друго лице, 
предоставя невярна или подвеждаща информация при създаване или 
използване на потребителски акаунт в Страницата; 

22. Промотира или рекламира продукти или услуги, различни от Вашите 
собствени, без съответното разрешение от Вас; 

23. Представя за друго лице или представя погрешно Вашата връзка с 
физическо или юридическо лице; 

24. Заплашва, преследва, вреди, тормози или безпокои други лица, или 
насърчава предубеденост или дискриминация; 
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25. Публикува, качва или споделя материали, които са по незаконен начин 
порнографски или неприлични, или които подкрепят предубеждения 
или омраза на база религия, раса или етнически произход; или 

26. Нарушава по някакъв начин приложимото законодателство, или 
нарушава неприкосновеността на личните данни, или нанася обида на 
други лица. 

5.2 Неприкосновеност на личните данни 

Вие се съгласявате, че е възможно да събираме, хостваме, използваме, 
споделяме и оповестяваме Вашето Съдържание, както е предвидено в 
нашeто Уведомление на MyJohnDeere™ относно защитата на лични данни 
(deere.com/agreements), за да изпълним и предоставим услугите и 
функционалностите, обхванати от тези Условия. Моля, вижте 
Уведомлението на MyJohnDeere™ относно защитата на лични данни за 
Вашата страна за конкретна информация относно начина, по който бихме 
могли да използваме Вашето съдържание. 

5.3 Спорове за авторски права и търговски марки 

Deere уважава интелектуалната собственост на другите и очаква същото 
от потребителите на Страницата.  

Ние ще изтрием всяко Съдържание, което нарушава или което 
подозираме, че нарушава права на трети страни, по наша преценка. 
Политиката ни е да прекратяваме взаимоотношенията, свързани със 
Съдържанието, със страни, които неколкократно нарушават правата върху 
интелектуална собственост на други лица. 

6 Предложения и подобрения 

Приветстваме Вашата обратна връзка. Чрез изпращането на идеи, препоръки, 
документи или предложения (“Обратна връзка"), вие се съгласявате, че (i) Вашата 
Обратна връзка не съдържа лична, поверителна или защитена информация на 
трети страни, (ii) не сме задължени да пазим поверителност, изрично или по 
подразбиране, по отношение на Обратната връзка, (iii) възможно е вече да 
обмисляме или да сме в процес на разработване на нещо подобно на Обратната 
връзка, и (iv) Вие ни предоставяте неотменим, не изключителен, безвъзмезден, 
постоянен и световен лиценз да използваме, променяме, публикуваме, 
разпространяваме и да преотдаваме лиценза върху. 

7 Освобождаване от отговорност 

Вие се съгласявате да освободите от отговорност, да защитавате и предпазвате 
Deere, неговите дружества-майки, дъщерни дружества, филиали, свързани 
дружества, търговци, доставчици, лицензодатели и партньори, както и 
длъжностните лица, директорите, служителите, посредниците и представителите 
на всеки от тях (наричани заедно “Субекти на Deere”), включително от разходи, 
отговорности юридически възнаграждения, от всякакви искове или претенции от 
трети страни, произтичащи от или свързани с (i) преднамерено или извършено по 
небрежност нарушаване на тези Условия от Вас, (ii) продукти или услуги, закупени 
или получени от Вас във връзка със Страницата, различни от тези, закупени или 
получени от Субект на Deere, или (iii) нарушаване на права върху интелектуална 
или друга собственост, или друго право на физическо или юридическо лице от Вас 
или трета страна, доколкото такова нарушение е следствие от преднамерено или 
небрежно поведение, действие или бездействие от Ваша страна. Вие се 
съгласявате, че Deere може да поеме за Ваша сметка изключителната защита и 
контрол по всеки въпрос, за който сте задължени да ни освободите от отговорност 
и се съгласявате да съдействате за Ваша сметка за нашата защита от такива 
искове. Вие се съгласявате да не уреждате каквито и да е въпроси без 
предварително писмено съгласие от Deere. Deere ще положи всички усилия да Ви 
уведоми за такива искове, действия или процеси, след като ни станат известни. 

https://www.deere.com/agreements
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8 Правни забележки, ограничения на отговорността 

1.  JOHN DEERE НОСИ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА 
НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР САМО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ 
ПОСОЧЕНИ ОТ (a) ДО (f): 
(a) JOHN DEERE НОСИ ОТГОВОРНОСТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА 

УМИШЛЕНО ПРИЧИНЕНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ОТ JOHN DEERE, НЕГОВИТЕ ЗАКОННИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ВИСШИ РЪКОВОДНИ КАДРИ, И ЗА 
УМИШЛЕНИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ АСИСТЕНТИ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ; ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ НА 
ДРУГИ АСИСТЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОТГОВОРНОСТТА НА JOHN DEERE Е, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В 
РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ПРОЯВЕНА НЕБРЕЖНОСТ В БУКВА е) ПО-
ДОЛУ. 

(b) JOHN DEERE ЩЕ БЪДЕ НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРЕН ПРИ 
СМЪРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО, 
ПРИЧИНЕНИ УМИШЛЕНО ИЛИ ПРИ НЕБРЕЖНОСТ НА JOHN 
DEERE, НЕГОВИТЕ ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ 
ПОМОЩНИЦИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

(c) JOHN DEERE ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ ЛИПСАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ГАРАНТИРАНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО РАЗМЕРА, КОЙТО СЕ ПОКРИВА ОТ 
ГАРАНЦИЯТА И КОЙТО Е ПРЕДВИДИМ ЗА JOHN DEERE КЪМ 
МОМЕНТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА. 

(d) JOHN DEERE НОСИ ОТГОВОРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС 
ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА СТОКИ НА ГЕРМАНИЯ, В СЛУЧАЙ 
НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ ПРОДУКТИ. 

(e) JOHN DEERE НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
НАРУШАВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА 
JOHN DEERE, НЕГОВИТЕ ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ 
АСИСТЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТАКИВА ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
("KARDINALPFLICHTEN"), КОИТО СА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА ТОЗИ ДОГОВОР, БИЛИ СА РЕШАВАЩИ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ТОЗИ ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО КЛИЕНТЪТ  
РАЗЧИТА. АКО JOHN DEERE НАРУШИ ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ, ТО ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ ТОВА 
ОТГОВОРНОСТ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО РАЗМЕРА, ПРЕДВИДЕН ОТ 
JOHN DEERE КЪМ МОМЕНТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА. 

(f) ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ 
ФИНАНСОВИ ВРЕДИ ЗА ПРЕДВИДИМИ ПОВРЕДИ, КОИТО СА 
ОБИЧАЙНИ ЗА ТОЗИ ТИП ДОГОВОРИ И/ИЛИ ЗА ХАРАКТЕРА НА 
УСЛУГИТЕ, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 12 500 ЕВРО НА 
КЛИЕНТ. АКО ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ ЗА ЕДНО ДЕЙСТВИЕ 
ИЛИ СЪБИТИЕ ПРИЧИНИ ВРЕДИ НА НЯКОЛКО КЛИЕНТИ, 
ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНАТА 
СУМА ОТ 500 000 ЕВРО, КАТО СЕ ПРИЛАГА ОГРАНИЧЕНИЕТО НА 
КЛИЕНТ, КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ГОРЕ. АКО КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА 
СЪЩОТО СЪБИТИЕ НАДХВЪРЛИ МАКСИМАЛНАТА ДЪЛЖИМА 
СУМА ОТ 500 000 ЕВРО, СУМАТА ЩЕ БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА 
ПРОПОРЦИОНАЛНО МЕЖДУ ОЩЕТЕНИТЕ СТРАНИ ДО 
МАКСИМАЛНАТА ИНДИВИДУАЛНА СУМА НА КЛИЕНТ, КАКТО Е 
ОПИСАНО ПО-ГОРЕ.  

2. JOHN DEERE НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ САМО ДО 
РАЗМЕРА НА ТИПИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, КОИТО 
БИХА ВЪЗНИКНАЛИ, АКО БЯХА ПРЕДПРИЕТИ ПРАВИЛНИ И РЕДОВНИ 
МЕРКИ ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ. 
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3. ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ НА JOHN DEERE НАД ПРЕДВИДЕНАТА Е 
ИЗКЛЮЧЕНА ПО СЪЩЕСТВО 

9 Избор на законодателство и юрисдикция 

Настоящите Условия се ръководят от и се тълкуват в съответствие с материалното 
законодателство, което е в сила във Федерална република Германия. Съответните 
съдилища на Манхайм, имат изключителна юрисдикция върху всяка причина за 
действия или спорове, свързани с настоящите Условия (“Претенция”). Настоящите 
Условия не се ръководят от противоречие в законовите разпоредби на която и да е 
юрисдикция или Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки, 
прилагането на които се изключва изрично. 

10 Прекратяване 

A. Можете да прекратите настоящите Условия по всяко време чрез закриване на 
Вашия акаунт, чрез преустановяване на използването на Страницата и като 
предоставите предизвестие за прекратяване на Deere. Можете да ни 
изпратите предизвестие чрез Заявката за права на субекта на данни, която 
може да намерите на deere.com/agreements. 

B. Съгласно задълженията ни по Свързани услуги и споразумения на Deere, си 
запазваме правото да спрем или прекратим Страницата по всяко време, със 
или без причина и със или без предизвестие. 

C. Можем също да спрем или прекратим Вашата употреба на Страницата 
незабавно, след като Ви изпратим писмено или електронно предизвестие, по 
всяко време, ако не спазвате настоящите Условия или ако използвате 
Страницата по начин, който би ни подвел под правна отговорност или би 
нарушил използването на Страницата от други лица, при условие, че ако 
Вашето неспазване на условията или неправилно използване може да бъде 
поправено, първо ще Ви предоставим писмено предизвестие, изискващо 
поправяне в срок от 30 дни, и ще пристъпим към това, ако Вашето не спазване 
на условията или неправилно използване остане непоправено в края на този 
срок. Всяко такова действие би могло да възпрепятства достъпа Ви до Вашия 
акаунт, Страницата, Вашето Съдържание, Съдържанието на Страницата или 
друга свързана с тях информация. 

D. Можем също да спрем или прекратим Вашата употреба на Страницата в 
случай че възразите срещу изменението на Условията, както е посочено в 
Раздел 2. 

E. В случай на прекратяване, независимо дали от Ваша или наша страна, 
Раздели 1, 4, 5, 7 – 11 от настоящите Условия ще продължат да бъдат в пълна 
сила и действие, включително нашето право да използваме Вашето 
съдържание, както е описано в Раздел 4. 

F. Прекратяването на настоящите Условия не води до прекратяване или 
изменение на никой Договор за услуги на Deere. 

11 Общи условия 

A. Освен ако не е посочено друго в Раздел 4(Г) по-горе, нищо в настоящите 
условия няма за цел, нито следва да се приема като предаване на права или 
средства за защита на трета страна. 

B. Освен ако не е посочено друго в Раздел 3(Д) по-горе, настоящите Условия 
съдържат цялото споразумение между Вас и нас относно техния предмет и са 
водещи пред всякакви предходни споразумения между Вас и нас по същия 
предмет. Страните потвърждават, че не се уповават на никакви декларации, 
които са направени, но не са изрично включени в настоящите Условия. 

C. Не сме задължени да прилагаме настоящите Условия от Ваше име срещу друг 
потребител на Страницата. Въпреки че Ви препоръчваме да ни уведомите, ако 
смятате, че друг потребител на Страницата е нарушил настоящите Условия, 
си запазваме правото на разследване и предприемане на съответните 
действия по наша преценка. 

https://www.deere.com/agreements
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D. Никое неупражняване или неприлагане отстрана на Deere на права или 
разпоредби от настоящите Условия не следва да се тълкува като отказване от 
тези права или разпоредби. Никое неупражняване отстрана на Deere на 
дадено право, регламентирано в настоящите условия, не следва да се счита 
за отказване от всякакви допълнителни права по тях. 

E. Ако дадена разпоредба от настоящите Условия се окаже неприложима или 
недействителна, тази разпоредба се ограничава или елиминира до най-
малката необходима степен, така че тези Условия да останат в пълна сила и 
действие и да бъдат приложими. 

F. Настоящите Условия не могат да се преотстъпват, прехвърлят или преотдават 
от Вас, освен ако не сте получили предварително писмено съгласие от Deere, 
но могат да се преотстъпват или прехвърлят от нас без ограничение. Всеки 
опит за преотстъпване в нарушение на настоящите Условия се счита за 
недействителен. 

G. Deere и Вие сте независими изпълнители, а не посредници, юридически 
партньори или лица, ангажирани по трудово правоотношение. 

H. Заглавията на разделите в настоящите Условия са единствено с цел удобство 
и нямат правно или обвързващо действие. 

 


