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Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις (αυτοί οι «Όροι») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση 
της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του myjohndeere.com, καθώς και άλλων ιστοσελίδων 
και εφαρμογών για φορητές συσκευές της John Deere που συνδέονται ή παραπέμπουν σε 
αυτούς τους Όρους (ο «Ιστότοπος»). Με την πρόσβαση σε ή τη χρήση του Ιστότοπου ή με 
τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη στον Ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτούς τουςΌρους 
και συνυπογράφετε ένα νόμιμο δεσμευτικό συμβόλαιο με την John Deere GmbH &Co KG, 
Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany . Αν έχετε 
πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ως υπάλληλος ή ως αντιπρόσωπος για 
λογαριασμό άλλου ατόμου ή οργανισμού, συμφωνείτε επίσης με αυτούς τους Όρους για 
λογαριασμό του εν λόγω ατόμου ή του οργανισμού, και παράλληλα ενεργείτε ως 
εκπρόσωπος του και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε το εν λόγω 
άτομο ή τον οργανισμό με αυτούς τους Όρους. 

Απαγορεύεται η πρόσβαση ή η χρήση του Ιστότοπου, αν δεν επιθυμείτε ή δεν είστε 
σε θέση να δηλώσετε τη δέσμευση σας προς τους εν λόγω Όρους. 

1 Ορισμοί 

1.1 Συμβαλλόμενοι 

1. Οι όροι «Εσείς» και «σας» αναφέρονται σε εσάς, ως μεμονωμένο χρήστη του 
Ιστότοπου και, αν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για λογαριασμό άλλου ατόμου 
ή οργανισμού, να συμπεριλαμβάνετε επίσης το εν λόγω άτομο ή τον 
οργανισμό. 

2. «Χρήστης» είναι ένα οποιοδήποτε άτομο που έχει πρόσβαση σε, βλέπει, 
εξερευνά, περιηγείται, αφιερώνει χρόνο ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε 
τρόπο τον Ιστότοπο 

3. Οι όροι «Deere», «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στην John Deere 
GmbH  &Co KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 
Kaiserslautern, Germany και τις θυγατρικές της εταιρείες. 

1.2 Περιεχόμενο 

1. Ο όρος «Περιεχόμενο» αναφέρεται σε κείμενο, δεδομένα, αρχεία 
καταγραφής, πληροφορίες τοποθεσίας, μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες, 
ήχο, βίντεο και όλες τις άλλες μορφές δεδομένων ή επικοινωνίας που 
υποβάλλονται ή μεταδίδονται προς και μέσω του Ιστότοπου ή διατίθενται με 
άλλο τρόπο σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο. 
Επισημαίνεται ότι κανένας από τους ακόλουθους ορισμούς δεν υπονοεί 
ή δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ οποιουδήποτε 
συμβαλλομένου και οποιουδήποτε συγκεκριμένου Περιεχομένου. 

2. Ο όρος «Περιεχόμενο σας» αναφέρεται στο Περιεχόμενο που ελέγχετε, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: (i) Περιεχόμενο που υποβάλλετε ή 
μεταδίδετε προς, μέσω ή σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, (ii) δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μηχανημάτων, παραγωγής και 
άλλων, που παρέχονται στον Ιστότοπο από τον εξοπλισμό σας, και (iii) 
Περιεχόμενο που προέρχεται από έναν τρίτο συμβαλλόμενο και για τα οποία ο 
εν λόγω τρίτος συμβαλλόμενος σάς έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο. 

3. υποβάλλουν ή μεταδίδουν χρήστες προς, μέσω ή σε συνδυασμό με τον 
Ιστότοπο. 

4. Το «Περιεχόμενο Deere» αναφέρεται σε Περιεχόμενο που εμείς οι ίδιοι 
δημιουργούμε, έχουμε δημιουργήσει, κατασκευάζουμε, έχουμε κατασκευάσει, 
αποκτάμε ή κατέχουμε την άδεια χρήσης του, και το διαθέτουμε σε 
συνδυασμό με τον Ιστότοπο. 

5. Το «Περιεχόμενο τρίτων» αφορά σε Περιεχόμενο που προέρχεται από 
συμβαλλόμενους στους οποίους δεν ανήκετε εσείς ή η Deere και το οποίο 
διατίθεται σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο. 

6. Το «Περιεχόμενο του Ιστότοπου» αναφέρεται σε όλο το Περιεχόμενο που 
διατίθεται σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του 

http://www.myjohndeere.com/
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Περιεχομένου σας, του Περιεχομένου χρήστη, του Περιεχομένου τρίτων και 
του Περιεχομένου Deere. 

1.3 Ιστότοπος  

1. Αυτός ο"Ιστότοπος" προσφέρει σε εσάς την υποδομή για να αποθηκεύετε, 
μοιράζεστε και να επεξεργάζεστε "Περιεχόμενο”. 

2. Αν η Εταιρεία προσφέρει περιεχόμενο ή υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση 
και επεξεργασία "Περιεχομένου" από την Εταιρεία ή τρίτους, αυτή η υπηρεσία 
θα υπόκειται σε επιπλέον όρους ή στη παροχή συγκατάθεσης αν αυτό 
απαιτείται. 

3. Σαν πάροχος υποδομής προσφέρουμε σε εσάς τη δυνατότητα να μοιραστείτε 
το "Περιεχόμενό" σας με τρίτα μέρη μέσω πρόσβασης σε ΔΠΕ (Διεπαφής 
Προγραμματισμού Εφαρμογών) ή σε περίπτωση που είστε πάροχος 
υπηρεσιών να επικοινωνήσετε και να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο τρίτων. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη πρόσβαση μπορούν να 
βρεθούν στο "Σημείωμα Ιδιωτικότητας MyJohnDeeretm" καθώς και στο 
developer.deere.com. 

2 Τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους 

Ενδεχομένως αυτοί οι Όροι να τροποποιούνται περιστασιακα  Για να εναρμονιστεί με τις 
νομικές απαιτήσεις που πηγάζουν από αλλαγές σε κανονισμούς ή δικαιοδοσία, για να 
εναρμονιστούμε με αναβαθμίσεις και αλλαγές στις υπηρεσίες μας καθώς και να 
ανταποκριθούμε στις αλλαγές που διέπουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της  
αγοράς. Όταν αυτοί οι Όροι αναθεωρηθούν θα Σας προμηθεύσουμε με τους 
αναθεωρημένους  Όρους το αργότερο δύο μήνες πρίν την προτεινόμενη ημερομηνία 
εφαρμογής και στη μορφή που επιτρέπει ο νόμος. Οι αναθεωρήσεις τεκμαίρεται ότι 
έχουν την έγκριση Σας εάν δεν έχετε φέρει αντιρρήσεις σε αυτές πριν από την 
προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Θα Σας ενημερώνουμε συγκεκριμένα για 
αυτή την τεκμαιρόμενη συναίνεση στην ίδια την προσφορά των Όρων. Θα βασίσουμε 
τότε την περαιτέρω εμπορική σχέση μας στην αναθεωρημένη έκδοση των Όρων. Αν 
έχετε αντιρρήσεις έχουμε το δικαίωμα να  τερματίσουμε την χρήση του Ιστότοπου από 
εσάς όπως ορίζεται παρακάτω στην Ενότητα 10. 

3 Χρήση του Ιστότοπου 

3.1 Κριτήρια καταλληλότητας 

Πα την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη χρήση του, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 
ετών και να διαθέτετε την απαραίτητη ικανότητα, την ισχύ και την εξουσιοδότηση 
για την αποδοχή των εν λόγω Όρων. Δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση 
του Ιστότοπου, αν σας έχουμε προηγουμένως αποκλείσει από τον Ιστότοπο ή αν 
έχουμε κλείσει το λογαριασμό σας. 

3.2 Άδεια χρήσης του Ιστότοπου 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους εν λόγω 
Όρους. Φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση του Ιστότοπου, όπως και 
την ευθύνη ενδεχόμενης έκθεσης σας σε ανακριβές, απαγορευτικό ή άλλως 
ακατάλληλο Περιεχόμενο και την ευθύνη του ότι το Περιεχόμενο που επιλέγετε να 
χρησιμοποιήσετε από κοινού σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο μπορεί να υποπέσει 
σε κακή χρήση από τρίτους συμβαλλόμενους. 

3.3 Διαθεσιμότητα Ιστότοπου 

Είναι δυνατή η τροποποίηση, η ενημέρωση, η διακοπή, η αναστολή ή ο 
τερματισμός ολόκληρου του Ιστότοπου ή τμημάτων του, ανά πάσα στιγμή, κατά τη 
δική μας διακριτική ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υπαιτιότητα. 
Ενδεχομένως επίσης να καταργήσουμε τυχόν Περιεχόμενο από τον Ιστότοπο 
κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, χωρίς ειδοποίηση ή υπαιτιότητα. 

3.4 Λογαριασμοί χρηστών 

1. Πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να προσφέρετε πληροφορίες 
σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
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αριθμό τηλεφώνου για επικοινωνία σε περιπτώσεις  υποστήριξης, και ένα 
όνομα χρήστη με κωδικό πρόσβασης και ερώτηση ασφαλείας για διάσωση 
του λογαριασμού εάν επιλέξετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο εδώ: 
myjohndeere.com. Με την εγγραφή σας βεβαιώνετε πως τα στοιχεία που 
παρείχατε είναι ακριβή. 

2. Σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλες σχετικές 
με το λογαριασμό σας πληροφορίες, πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα και να 
μας παράσχετε τις τρέχουσες πληροφορίες. Μπορείτε να ενημερώσετε το 
λογαριασμό σας εδώ : myjohndeere.com. 

3. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της προστασίας του κωδικού πρόσβασης και 
του αναγνωριστικού σύνδεσης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σας στον 
Ιστότοπο και συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης σας σε 
οποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο. Φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση του λογαριασμού σας, είτε η εν λόγω 
δραστηριότητα έχει την έγκριση σας είτε όχι. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε 
άμεσα για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με το λογαριασμό σας εδώ. 

4. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι, αν επιθυμείτε να προστατεύσετε τη 
μετάδοση των δεδομένων ή των αρχείων σας προς τον Ιστότοπο, είναι 
αποκλειστικά δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε και να χρησιμοποιήσετε μια 
ασφαλή σύνδεση επικοινωνίας με τον Ιστότοπο. 

5. Ο λογαριασμός σας προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εσάς. Κατά τη 
δημιουργία του, απαιτούμε από εσάς να μας παρέχετε ολοκληρωμένες και 
ακριβείς πληροφορίες που σας ζητάμε. Δεν επιτρέπεται η πλαστοπροσωπία, 
η δημιουργία ή η χρήση ενός λογαριασμού για οποιοδήποτε άλλο άτομο 
πέραν του εαυτού σας, η παροχή μιας διεύθυνσης email που δεν σας ανήκει 
ή η δημιουργία πολλών λογαριασμών. Αν χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο, έχετε 
υπόψη ότι οι άλλοι ενδέχεται να μπορούν να σας αναγνωρίσουν βάσει του 
Περιεχομένου που επιλέγετε να μοιράζεστε. Διαβάστε τις Δηλώσεις 
Απορρήτου και Δεδομένων μας (deere.com/agreements). για περισσότερες 
πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού του λογαριασμού σας, 
ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε ή χωρίς κανένα λόγο, χωρίς ειδοποίηση 
ή υπαιτιότητα. 

3.5 Σχετικές υπηρεσίες και συμφωνίες Deere 

Επισημαίνεται ότι ορισμένες μορφές Περιεχομένου, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή 
υπηρεσίες που σας διατίθενται μέσω του Ιστότοπου διέπονται από επιπρόσθετους 
όρους που ορίζονται σε ξεχωριστές συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Deere 
(για καθεμία, μια «Συμφωνία υπηρεσιών Deere»). Για παράδειγμα, τυχόν χρήση 
των εργαλείων και των υπηρεσιών JDLink™ θα διέπονται επίσης από τη Συμφωνία 
τηλεματικής John Deere, η οποία είναι μια Συμφωνία υπηρεσιών Deere. Στο βαθμό 
που το επιτρέπει η λογική, οι εν λόγω Όροι θα ερμηνεύονται προς αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων με άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Deere. 
Στην περίπτωση τυχόν πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων, οι εν λόγω Όροι 
και άλλοι όροι ή συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Deere και οι όροι που 
δηλώνονται σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα Συμφωνία υπηρεσιών Deere θα 
υπερισχύουν αυτών τωνΌρων. 

3.6 Μηνύματα επικοινωνίας από την Deere και άλλους Χρήστες 

Με τη δημιουργία λογαριασμού, συμφωνείτε εφεξής να λαμβάνετε ηλεκτρονικά 
μηνύματα επικοινωνίας σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο. Ο ίδιος ο Ιστότοπος 
μπορεί να επιτρέψει τις εν λόγω επικοινωνίες ανάμεσα σε εσάς και άλλους 
Χρήστες, και η Deere μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τη συντήρηση, 
τη διαθεσιμότητα, τις λειτουργίες του Ιστότοπου ή σχετικά με άλλα θέματα που 
σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, με βάση όλους τους 
εφαρμοστέους νόμους σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

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

4.1 Ευθύνη του Περιεχομένου σας 

1. Ο Ιστότοπος παρέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν την κοινή χρήση του 
Περιεχομένου σας με άλλα άτομα. Κατανοείτε ότι το Περιεχόμενο σας μπορεί 
να αντιγραφεί, χρησιμοποιηθεί, τροποποιηθεί ή διανεμηθεί από οποιονδήποτε 
άλλο χρήστη που λαμβάνει ή έχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο σας και 
αποδέχεστε ότι η Deere δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για 
οποιαδήποτε δραστηριότητα τέτοιου είδους. Να επιλέγετε με προσοχή το 
Περιεχόμενο που μοιράζεστε στον Ιστότοπο.  

2. Φέρετε την  ευθύνη για τη συντήρηση και την προστασία του Περιεχομένου 
σας. Αποδέχεστε ότι η Deere δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή 
καταστροφή του Περιεχομένου σας σύμφωνα με την Ενότητα “Οδηγίες και 
Πολιτικές” παρακάτω. Εκτός και όπως ορίζεται στην Ενότητα «Ευθύνη» ή για 
τυχόν έξοδα ή δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας ή την ανάκτηση οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου σας. 

3. Εσείς είστε υπεύθυνος για το περιεχόμενό σας και, αφού αυτό υποβληθεί στον 
ιστότοπο, δε μπορεί πάντα να αποσυρθεί εάν έχει μοιραστεί με τρίτους. Φέρετε 
την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το 
Περιεχόμενο σας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας οποιουδήποτε 
τρίτου συμβαλλόμενου σχετικά με την ποιότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία 
του, ή οποιασδήποτε αποκάλυψης από εσάς πληροφοριών στο Περιεχόμενο 
σας που επιτρέπουν σε άλλα άτομα να σας αναγνωρίσουν. Δηλώνετε ότι 
κατέχετε ή ότι διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση και την 
εξουσιοδότηση της χρήσης του Περιεχομένου σας, όπως περιγράφεται στο 
παρόν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Deere, όπως αυτή 
περιγράφεται ορίζεται στην Ενότητα 5 (β) παρακάτω. Δηλώνετε επίσης ότι 
διαθέτετε όλες τις συγκαταθέσεις από υπαλλήλους ή τρίτους 
συμβαλλόμενους, οι οποίες είναι απαραίτητες σε εσάς και στην Deere για τη 
συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους νόμους απορρήτου, ως προς την 
παροχή του Ιστότοπου από την Deere και των συμφωνιών της περί 
προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρονται στην Ενότητα 6 () παρακάτω. 
Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι το Περιεχόμενο σας δεν προσυπογράφεται από 
την Deere και ότι δεν θα υπονοήσετε ότι το Περιεχόμενο σας χορηγείται ή 
προσυπογράφεται από την Deere με οποιονδήποτε τρόπο. 

4. Μέρος του Περιεχομένου του Ιστότοπου ενδεχομένως να προστατεύεται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Αποδέχεστε ότι δεν θα προβείτε σε 
αντιγραφή, αποστολή, μεταφόρτωση ή κοινή χρήση αρχείων από τον Ιστότοπο, 
εκτός εάν έχετε το δικαίωμα να πράξετε κάτι τέτοιο. Φέρετε την αποκλειστική 
ευθύνη και υπαιτιότητα για το περιεχόμενο της αντιγραφής, κοινής χρήσης, 
αποστολής, μεταφόρτωσης ή άλλης χρήσης που πραγματοποιείτε κατά τη 
χρήση του Ιστότοπου. Ενδεχομένως να θεωρηθείτε υπαίτιοι, εάν, για 
παράδειγμα, το Περιεχόμενο σας περιλαμβάνει υλικό που είναι ψευδές, 
παραπλανητικό, απατηλό ή δυσφημιστικό, αν παραβιάζει τα δικαιώματα 
οποιουδήποτε τρίτου συμβαλλόμενου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών 
μυστικών, ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου, δικαιωμάτων 
δημοσιότητας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, αν αποκαλύπτει ιδιωτικές πληροφορίες 
σχετικά με συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται δημοσίως, αν 
περιέχει υλικό που είναι παράνομο, συμπεριλαμβανομένων παράνομων 
λόγων μίσους ή πορνογραφίας, ή αν παραβιάζει ή συνιστά την παραβίαση 
οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. 

5. Ενδεχομένως να επιλέξετε να επανεξετάσετε το Περιεχόμενο του Ιστότοπου 
για να διαπιστώσετε αν συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές σας, 
αλλά αναγνωρίζετε ότι η Deere δεν φέρει την υποχρέωση της 
παρακολούθησης οποιουδήποτε Περιεχομένου διατίθεται μέσω του 
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Ιστότοπου. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την 
καταλληλότητα ή τη νομιμότητα δεδομένων, αρχείων, Περιεχομένου του 
Ιστότοπου ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας στην οποία μπορεί να έχετε 
πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. 

4.2 Τα δικαιώματα μας ως προς τη χρήση του Περιεχομένου σας 

1. Οι παρόντες Όροι δεν παραχωρούν στην Deere τυχόν δικαιώματα που 
αφορούν στο Περιεχόμενο σας ή σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
με την εξαίρεση των περιορισμένων δικαιωμάτων ως προς τη χρήση του 
Περιεχομένου σας που περιγράφονται παρακάτω και στις Δηλώσεις 
Απορρήτου και Δεδομένων μας (deere.com/agreements). Ανατρέξτε στις 
Δηλώσεις Απορρήτου και Δεδομένων μας που αντιστοιχούν στη χώρα σας για 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενδεχομένως να 
χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο σας, οι οποίες βρίσκονται στην Καρτέλα 3 
του προηγούμενου συνδέσμου. 

2. Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση και την προστασία του Περιεχομένου 
σας σύμφωνα με την Ενότητα  «Κατευθυντήριες Γραμμές και Πολιτικές» 
παρακάτω. Με εξαίρεση τα οριζόμενα στην ενότητα «Δηλώσεις 
Αποποίησης Ευθύνης και Περιορισμοί της Ευθύνης», συμφωνείτε πως η 
Deere δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά του Περιεχομένου 
σας, ή για οποιαδήποτε κόστη ή έξοδα που συνδέονται με την δημιουργία 
εφεδρικού αντιγράφου ή με την ανάκτηση του Περιεχομένου σας. 

3. Ενδεχομένως να αποκαλύψουμε το Περιεχόμενο σας σε εξωτερικούς 
συμβαλλόμενους, στην περίπτωση που πιστεύουμε καλόπιστα ότι η 
αποκάλυψη είναι, βάσει λογικής, απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με 
οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή υποχρεωτικό νομικό αίτημα, (β) 
την προστασία της ασφάλειας οποιουδήποτε ατόμου από θάνατο ή σοβαρό 
σωματικό τραυματισμό, (γ) την αποτροπή απάτης ή κακοποίησης εναντίον μας 
ή ενάντια στους χρήστες μας, (δ) την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
μας ή (ε) την υπεράσπιση της Deere και των συγγενών εταιρειών της ή του 
προσωπικού της από οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες προκύψουν από το 
Περιεχόμενο σας. 

4.3 Περιεχόμενο και Λογισμικό Deere 

1. Ορισμένες μορφές χρήσης του Ιστότοπου ενδεχομένως να απαιτούν από 
εσάς να μεταφορτώσετε ένα πακέτο προγραμμάτων λογισμικού 
(«Λογισμικό»). Η Deere σάς παραχωρεί με το παρόν μια περιορισμένη, μη 
αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού, με δυνατότητα 
ανάκλησης, αλλά χωρίς δυνατότητα χορήγησης δευτερεύουσας άδειας, 
αποκλειστικά για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η άδεια χρήσης του 
Λογισμικού ανακαλείται αυτόματα, σε περίπτωση παραβίασης των 
παρόντωνΌρων ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με την Deere με τρόπο 
που ζημιώνει, περιορίζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
μας. Με το παρόν διατηρούμε κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητά 
στους παρόντες Όρους. Απαγορεύεται η αντιστροφή μηχανική ή 
αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού, όπως και η απόπειρα των εν λόγω 
πράξεων και η υποστήριξη ενός άλλου ατόμου ώστε να προβεί στις εν λόγω 
πράξεις. Μπορείτε να ενημερώνετε το Λογισμικό στη συσκευή σας αυτόματα, 
κάθε φορά που διατίθεται μια νέα έκδοση. 

2. Οι παρόντες Όροι δεν σας παραχωρούν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον 
αναφορικά με τον Ιστότοπο, το σχετιζόμενο λογισμικό ή το Περιεχόμενο του 
Ιστότοπου. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, δημιουργία 
παράγωγων έργων ή διασκευών τους, η δημόσια προβολή ή η υπό 
οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου Deere, εν όλω 
ή εν μέρει, εκτός και αν συνοδεύεται από ρητή εξουσιοδότηση από εμάς. Το 
Λογισμικό και οι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την παροχή του 
Ιστότοπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και 
άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, Κρατών Μελών της 

https://www.deere.com/agreements
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Ευρωπαικής Ένωσης και άλλων ξένων κρατών. Οι παρόντες Όροι δεν σας 
παραχωρούν κανένα δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων, των 
λογότυπων, των ονομάτων τομέα και άλλων χαρακτηριστικών της επωνυμίας 
Deere. Εκτός και αν διευκρινίζεται ρητώς και σαφώς το αντίθετο στο παρόν, 
δεν σας παραχωρούμε κανένα ρητό ή νοητό δικαίωμα, και όλα τα δικαιώματα 
εντός και προς τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο Deere ανήκουν σε εμάς. 

3. Δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει Νομική Σημείωση Ιστότοπου John 
Deere. 

4.4 Περιεχόμενο τρίτων 

1. Ο Ιστότοπος ενδεχομένως να περιέχει περιεχόμενο τρίτων ή συνδέσμους 
προς ιστοσελίδες ή πόρους τρίτων που θα καθίστανται σαφείς σε εσάς. Όπου 
η Deere δεν ελέγχει ή δεν προσυπογράφει και δεν φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα 
για οποιοδήποτε κάθε τέτοιο περιεχόμενο τρίτων, όπως και για ιστοσελίδες ή 
πόρους ή οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε 
περίπτωση που η εταιρεία ελέγχει ή αποδέχεται περιεχόμενο προερχόμενο 
απο τρίτους, πρόσθετοι ειδικοί όροι θα εφαρμόζονται στη χρήση κάθε τέτοιου 
ιστότοπου ή πόρων ή συναφούς περιεχομένου κάθε είδους. Εσείς είστε οι 
μόνοι υπεύθυνοι για τη χρήση τέτοιου περιεχομένου, ιστοσελίδων ή πόρων 
τρίτων .   

2. Αποδέχεστε ότι θα συμμορφώνεστε με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας 
με οποιονδήποτε άλλο συμβαλλόμενο που διέπει την πρόσβαση σας με 
οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων. Η χρήση από εσάς Google Maps 
υπόκειται στους ακόλουθους όρους: :Πρόσθετοι Όροι Χρήσης Google 
Maps/Google Earth.  

3. Αν σας προσφέρουμε οποιοδήποτε λογισμικό υπό άδεια χρήσης ανοικτής 
πηγής, ενδεχομένως να υφίστανται όροι στις εν λόγω άδειες χρήσης που να 
αντίκεινται ρητά στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι των 
αδειών χρήσης ανοικτής πηγής θα ισχύουν για το εν λόγω λογισμικό ανοικτής 
πηγής στο βαθμό που ορίζει η εν λόγω αντίθεση. 

5 Κατευθυντήριες γραμμές και Πολιτικές 

5.1 Αποδεκτή χρήση 

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και δεν θα υποστηρίξετε, 
ενθαρρύνετε ή επιτρέψετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο για: 

1. την παραβίαση των εν λόγω Όρων; 

2. τον έλεγχο, τη σάρωση ή τη δοκιμή των αδυναμιών οποιουδήποτε συστήματος 
ή δικτύου, 

3.  την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων επικοινωνίας, προωθητικών ενεργειών 
ή διαφημίσεων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων; 

4. την αποστολή τροποποιημένων, παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών 
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της πηγής, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών παραποίησης δεδομένων («spoofing») ή ηλεκτρονικού ψαρέματος 
(«phishing»); 

5. την τροποποίηση, την προσαρμογή, τη μη καταλληλότητα, την αναπαραγωγή, 
τη διανομή, την ερμηνεία, τη δημιουργία παράγωγων έργων ή διασκευών 
αυτών, τη δημόσια προβολή, την πώληση, την εμπορική διακίνηση ή την υπό 
οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του Ιστότοπου ή Περιεχομένου του 
Ιστότοπου (εκτός από το Περιεχόμενο σας που φιλοξενείται στον Ιστότοπο), 
εκτός και αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την Deere; 

6. την πρόσβαση ή την αναζήτηση στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο πέρα 
από τα περιβάλλοντα εργασίας μας που υποστηρίζονται δημόσια [για 
παράδειγμα, μέσω κλοπής δεδομένων («scraping»)],; 

7. τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ρομπότ ή αράχνης, εφαρμογών 
αναζήτησης/ανάκτησης ιστοσελίδας, ή άλλης αυτοματοποιημένης συσκευής, 
διαδικασίας ή μέσου πρόσβασης, ανάκτησης, κλοπής δεδομένων ή 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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ευρετηριοποίησης οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε 
Περιεχομένου του Ιστότοπου; 

8. την αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου; 

9. την κατάργηση ή τροποποίηση οποιασδήποτε ειδοποίησης περί δικαιωμάτων, 
εμπορικών σημάτων ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων, η οποία 
εμφανίζεται σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου ή σε οποιαδήποτε 
εκτυπωμένα ή αντιγραμμένα υλικά από τον Ιστότοπο; 

10. την εγγραφή, επεξεργασία ή άντληση πληροφοριών σχετικά με άλλους 
χρήστες του Ιστότοπου; 

11. την πρόσβαση ή την προβολή πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες του 
Ιστότοπου χωρίς εξουσιοδότηση; 

12. την αλλαγή της μορφοποίησης ή τη σχεδίαση οποιουδήποτε τμήματος του 
Ιστότοπου; 

13. τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης θέτει, ή μπορεί να θέσει, σύμφωνα με τη 
δική μας διακριτική ευχέρεια, ένα μη λογικό και δυσανάλογα μεγάλο φορτίο 
στην τεχνολογική υποδομή της Deere ή έχει υψηλές απαιτήσεις κυκλοφορίας 
από τον Ιστότοπο; 

14. την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Ιστότοπο ή 
σε λογαριασμούς χρηστών, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται 
με τον Ιστότοπο μέσω τεχνικών hacking, άντλησης κωδικών πρόσβασης ή με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο; 

15. την τοποθέτηση κακόβουλου λογισμικού ή άλλη χρήση του Ιστότοπου ή 
οποιουδήποτε Περιεχομένου του Ιστότοπου για τη διανομή κακόβουλου 
λογισμικού, ιών υπολογιστών, κατασκοπευτικών προγραμμάτων (spyware), 
λογισμικών σκουληκιών (worm), σφαλμάτων, προγραμμάτων Trojan ή άλλων 
στοιχείων καταστροφικής φύσεως; 

16. τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή καθημερινού προγράμματος 
που παρεμβάλλεται στην κανονική λειτουργία του Ιστότοπου, ή προσπαθεί με 
άλλο τρόπο να παρέμβει στην κανονική λειτουργία του Ιστότοπου; 

17. τη χρήση του Ιστότοπου για την παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε 
δικτύου υπολογιστή, το «σπάσιμο» κωδικών πρόσβασης ή άλλων κωδικών 
κρυπτογράφησης ασφαλείας, τη διάσπαση της ή την παρεμβολή στην 
ασφάλεια του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του Ιστότοπου ή την πρόκληση 
βλάβης με άλλον τρόπο; 

18. την κατάργηση, ματαίωση, απενεργοποίηση, πρόκληση βλάβης ή παρεμβολή 
με άλλο τρόπο σε οποιεσδήποτε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια 
του Ιστότοπου, λειτουργίες που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την 
αντιγραφή του Περιεχομένου του Ιστότοπου ή λειτουργίες που επιβάλλουν 
περιορισμούς ως προς τη χρήση του Ιστότοπου;  

19. τη δημοσίευση οποιουδήποτε ψευδούς ή παραπλανητικού Περιεχομένου; 

20. την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου συμβαλλόμενου, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε αθέτησης 
εμπιστοσύνης, δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικών 
μυστικών, ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου, δικαιωμάτων 
δημοσιότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
αποκλειστικού δικαιώματος; 

21. την κοινή χρήση του λογαριασμού χρήστη του Ιστότοπου, την πρόσβαση στον 
Ιστότοπο με χρήση λογαριασμού χρήστη άλλου ατόμου ή την παροχή ψευδών 
ή παραπλανητικών πληροφοριών κατά τη δημιουργία ή τη χρήση ενός 
λογαριασμού χρήστη του Ιστότοπου; 

22. την προώθηση ή τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των δικών σας, 
χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση; 

23. την πλαστοπροσωπία ή την παραποίηση του δεσμού σας με οποιοδήποτε 
άτομο ή νομικό πρόσωπο; 
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24. την έκφραση απειλών, τη δόλια προσέγγιση, την πρόκληση βλάβης, τον 
εκφοβισμό ή την παρενόχληση άλλων ατόμων, ή την προαγωγή της 
μισαλλοδοξίας ή των διακρίσεων; 

25. τη δημοσίευση, αποστολή ή κοινή χρήση υλικών που είναι πορνογραφικά ή 
άσεμνα, με παράνομο τρόπο, ή που συνιστούν μισαλλοδοξία ή θρησκευτικό, 
φυλετικό ή εθνικιστικό μίσος, ή 

26. την παραβίαση εφαρμοστέων νόμων με οποιονδήποτε τρόπο, ή την 
παραβίαση του απορρήτου άλλων ατόμων ή τη δυσφήμιση άλλων ατόμων. 

5.2 Απόρρητο 

Αποδέχεστε ότι ενδεχομένως να προβούμε σε συλλογή, φιλοξενία, χρήση, κοινή 
χρήση και αποκάλυψη του Περιεχομένου σας, σύμφωνα με τη  Σημείωση μας 
Απορρήτου MyJohnDeere™   (deere.com/agreements) για να εκτελέσουμε και να 
προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που καλύπτονται από 
αυτούς τους όρους. Ανατρέξτε στις MyJohnDeere™ Σημειώσεις Ιδιωτικότητας 
Δηλώσεις Απορρήτου και Δεδομένων μας που αντιστοιχούν στη χώρα σας για 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενδεχομένως να 
χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο σας. 

5.3 Διαφωνίες περί Πνευματικών δικαιωμάτων και Εμπορικών σημάτων 

Η Deere σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και απαιτεί 
από τους χρήστες του Ιστότοπού της να πράττουν το ίδιο.  

Οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει ή υποπτευόμαστε ότι παραβιάζει 
οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων θα διαγράφεται, σύμφωνα με την αποκλειστική 
δική μας ευχέρεια. Η πολιτική μας περιλαμβάνει τον τερματισμό των σχέσεων 
που αφορούν σε Περιεχόμενο με τρίτους, οι οποίοι παραβιάζουν επανειλημμένα 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ατόμων. 

6 Υποδείξεις και βελτιώσεις 

Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες. Με την αποστολή προς εμάς οποιωνδήποτε 
ιδεών, υποδείξεων, εγγράφων ή προτάσεων («Παρατηρήσεις»), αποδέχεστε ότι (i) οι 
Παρατηρήσεις σας δεν περιέχουν προσωπικές, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές 
πληροφορίες για τρίτους, (ii) δεν φέρουμε υποχρέωση τήρησης απορρήτου, ρητή ή νοητή, 
σχετικά με τις Παρατηρήσεις, (iii) ενδεχομένως να έχουμε υπόψη ή να βρίσκεται σε στάδιο 
ανάπτυξης κάτι παρόμοιο με τις Παρατηρήσεις σας και (iv) μας παραχωρείτε μια μη 
αποκλειστική, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, συνεχή άδεια 
σε παγκόσμιο επίπεδο για τη χρήση, την τροποποίηση, τη δημοσίευση, τη διανομή και τη 
χορήγησης δευτερεύουσας άδειας των Παρατηρήσεων. 

7 Αποζημίωση 

Αποδέχεστε ότι θα αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Deere, τις μητρικές 
της εταιρείες, τις θυγατρικές της εταιρείες, τις συγγενείς της εταιρείες, τυχόν σχετιζόμενες 
εταιρείες, αντιπροσώπους, προμηθευτές, παρόχους αδειών χρήσης και συνεργάτες, 
καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους και τους 
αντιπροσώπους αυτών (συνολικά, τα «Νομικά πρόσωπα της Deere») από οποιαδήποτε 
ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων, υπαιτιοτήτων και νομικών εξόδων, η οποία 
ενδεχομένως να προκύψει από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση πραγματοποιείται από 
οποιονδήποτε τρίτο και αποτελεί απόρροια ή σχετίζεται με i) με την εκούσια ή από αμέλεια 
παραβίαση των όρων αυτών  ii) οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν αγοραστεί ή 
αποκτηθεί από εσάς σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, με την εξαίρεση όσων αγοράζονται ή 
αποκτούνται από Νομικό πρόσωπο της Deere ή ( iii) την παραβίαση εκ μέρους σας ή από 
οποιονδήποτε τρίτο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας οποιουδήποτε δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος που ανήκει σε οποιοδήποτε άτομο ή νομικό 
πρόσωπο στο βαθμό που αυτή η παραβίαση είναι λόγω της εκούσιας ή αμελούς 
συμπεριφοράς ή των παραλείψεών σας. Αποδέχεστε ότι η Deere ενδεχομένως να 
αναλάβει, εις βάρος σας, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε 
θέματος για το οποίο απαιτείται αποζημίωση προς εμάς και αποδέχεστε ότι θα 
συνεργαστείτε με δικά σας έξοδα με την υπερασπιστική μας γραμμή γι' αυτές τις αξιώσεις. 

https://www.deere.com/agreements
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Αποδέχεστε ότι δεν θα φτάσετε σε καμία συμφωνία για οποιοδήποτε ζήτημα χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Deere. Η Deere θα προσπαθήσει σε λογικό βαθμό 
να σας ενημερώσει για οποιαδήποτε τέτοιου τύπου αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία μόλις 
ενημερωθεί περί αυτής. 

8 Αποποίηση ευθυνών, Περιορισμοί ευθυνών  

1. Η JOHN DEERE -ΘΑ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΜΌΝΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΊΘΕΝΤΑΙ 
ΑΚΟΛΟΎΘΩΣ ΥΠΟ (α) ΈΩΣ (στ): 

(α) Η JOHN DEERE ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ Η ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ JOHN 
DEERE, ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Η ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Η ΕΥΘΥΝΗ 
ΤΗΣ JOHN DEERE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ε). 

(β) Η JOHN DEERE ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ, 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Η ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΠΡΟΘΕΣΗ Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ JOHN DEERE, ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ. 

(γ) Η JOHN DEERE ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΥΗΘΕΝΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗ JOHN DEERE 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΔΩΘΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. 

(δ) Η JOHN DEERE ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝ. 

(ε)  H JOHN DEERE ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ JOHN 
DEERE, ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ, Η ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (“KARDINALPFLICHTEN”) ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΨΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ. ΕΑΝ Η JOHN DEERE ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΤΟΤΕ Η 
ΕΠΕΛΘΟΥΣΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ JOHN DEERE ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.       

(στ) Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 12.500 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ. ΕΑΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 
ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 500. 000 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΑΝ Η 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 500.000 ΕΥΡΩ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕ ΝΟ ΠΕΛΑΤΗ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΩ. 

2. Η JOHN DEERE ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΕ 
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ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΘΕΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 

3. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ JOHN DEERE ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. 

9 Επιλογή δικαίου και Τόπος εκδίκασης 

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα συντάσσονται σύμφωνα με τους νόμους 
ουσιαστικού δικαίου που ισχύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Τα 
αντίστοιχα δικαστήρια της Περιφέρειας Mannheim διαθέτουν τη μη αποκλειστική νομική 
ευθύνη για οποιαδήποτε αγωγή ή διαφωνία που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους (μια 
«Αξίωση»). Αυτοί οι Όροι δεν θα διέπονται από τους νομικούς κανονισμούς περί διαφωνιών 
σε οποιαδήποτε νομική επικράτεια ή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Συμβόλαια 
περί Διεθνών πωλήσεων αγαθών, η εφαρμογή των οποίων εξαιρείται ρητά. 

10 Καταγγελία σύμβασης 

A. Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, κλείνοντας το 
λογαριασμό σας, διακόπτοντας τη χρήση του Ιστότοπου και αποδίδοντας στην Deere 
ειδοποίηση περί της καταγγελίας της σύμβασης. Η απόδοση της ειδοποίησης πρέπει 
να γίνει μέσω της Φόρμας Αίτησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων Δεδομένων που μπορεί 
να βρεθεί εδώ στον ιστότοπο deere.com/agreements. 

B. Σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις μας υπό κάθε Συναφούς Υπηρεσίας και 
Συμφωνίας Deere, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα αναστολής ή τερματισμού του 
Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτιολόγηση, και με ή χωρίς προειδοποίηση. 

C. Επίσης, ενδεχομένως να προβούμε σε αναστολή ή τερματισμό της χρήσης του 
Ιστότοπου από εσάς, άμεσα, με την παροχή έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης 
προς εσάς, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους 
παρόντες Όρους, ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί 
να επιφέρει σε εμάς νομική υπαιτιότητα ή να επηρεάσει τη χρήση του Ιστότοπου από 
άλλους, υπό την προϋπόθεση ότι, αν η μη συμμόρφωση σας ή χρήση που κάνετε 
δύναται να επιφέρει αποζημίωση, σας παρέχουμε προηγουμένως έγγραφη ειδοποίηση 
απαιτώντας αποζημίωση εντός 30 ημερών και η μη συμμόρφωση σας ή η χρήση που 
κάνετε δεν έχει αποζημιωθεί στο τέλος αυτής της χρονικής περιόδου. Οποιαδήποτε 
ενέργεια αυτού του τύπου θα μπορούσε να σας αποτρέψει από την πρόσβαση στο 
λογαριασμό σας, τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο σας, το Περιεχόμενο του Ιστότοπου ή 
σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. 

D. Μπορούμε επίσης να θέσουμε σε διαθεσιμότητα ή να τερματίσουμε τη χρήση του 
Ιστοτόπου από εσάς εάν διαφωνήσετε με την αλλαγή των όρων όπως αναφέρει η 
Ενότητα 2. 

E. Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας σύμβασης, είτε προέρχεται από εσάς είτε 
από εμάς, οι Ενότητες 1,4, 5,  7 - 11 των παρόντων Όρων θα εξακολουθούν να είναι 
σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μας περί χρήσης 
του Περιεχομένου σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην Ενότητα 4. 

F. Η καταγγελία των παρόντων Όρων δεν αποτελεί καταγγελία ή τροποποίηση 
οποιασδήποτε Συμφωνίας υπηρεσιών της Deere. 

11 Γενικοί όροι 

A. Εκτός και αν δηλώνεται το αντίθετο στην παραπάνω Ενότητα 4 (D), ουδέν σημείο του 
παρόντος δεν έχει σκοπό, ούτε θα θεωρείται ότι έχει σκοπό, να αποδώσει δικαιώματα 
ή αποζημιώσεις σεοποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο. 

B. Εκτός και αν δηλώνεται το αντίθετο στην παραπάνω Ενότητα 3 (Ε), οι παρόντες'Οροι 
αφορούν σε ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς, σχετικά με το 
υποκείμενο θέμα, και υπερισχύουν οποιασδήποτε προηγούμενης συμφωνίας ανάμεσα 
σε εσάς και εμάς για το εν λόγω υποκείμενο θέμα. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν 
ότι δεν υπάρχει εξάρτηση για οποιαδήποτε δήλωση η οποία πραγματοποιείται αλλά 
δεν περιέχεται εγγράφως στους παρόντες Όρους. 

C. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για την επιβολή των παρόντων Όρων για λογαριασμό 
σας σε άλλον χρήστη του Ιστότοπου. Αν και σας ενθαρρύνουμε να μας ενημερώνετε αν 
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θεωρείτε ότι ένας άλλος χρήστης του Ιστότοπου έχει παραβιάσει τους παρόντες 
Όρους, διατηρούμε το δικαίωμα της διερεύνησης και της λήψης κατάλληλων μέτρων 
υπό τη δική μας διακριτική ευχέρεια. 

D. Οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους της Deere ως προς την άσκηση ή την επιβολή 
οποιουδήποτε δικαιώματος ή περιορισμού των παρόντων'Ορων δεν συνιστά 
παραίτηση του εν λόγω δικαιώματος περιορισμού. Οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους 
της Deere ως προς την άσκηση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε δικαιώματος το 
οποίο παρέχεται για το παρόν, δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε 
περαιτέρω δικαιώματα εφεξής. 

E. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε περιορισμός των παρόντων' Ορων 
δεν είναι δυνατό να επιβληθεί ή είναι μη έγκυρος, αυτός ο περιορισμός θα περιορίζεται 
ή θα εξαλείφεται στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό, έτσι ώστε οι παρόντες Όροι να 
εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, με άλλο τρόπο, και να μπορούν 
να επιβληθούν. 

F. Οι παρόντες Όροι δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν ή να 
παραχωρηθεί δευτερεύουσα άδεια περί αυτών από εσάς, εκτός και αν συνοδεύονται 
από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Deere, αλλά μπορούν να εκχωρηθούν 
ή να μεταβιβαστούν από εμάς χωρίς περιορισμό. θα θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε 
απόπειρα εκχώρησης με παραβίαση των παρόντων' Ορων. 

G. Η Deere και εσείς είστε ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι, δεν είστε αντιπρόσωποι ή νομικοί 
συνέταιροι και δεν σας δεσμεύει καμία σχέση απασχόλησης. 

H. Οι τίτλοι των ενοτήτων των παρόντων Όρων προορίζονται αποκλειστικά για τη 
διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν φέρουν ουδεμία νομική ή συμβατική ισχύ. 

 


