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Nämä käyttöehdot (nämä Ehdot) koskevat myjohndeere.com-verkkosivun ja -palveluiden 
samoin kuin muiden näihin ehtoihin linkitettyjen tai viittaavien John Deeren verkkosivujen ja 
mobiilisovellusten (Sivusto) käyttöä. Käyttämällä Sivustoa tai luomalla Sivustolle käyttäjätilin 
hyväksyt nämä Ehdot ja solmit laillisesti sitovan sopimuksen John Deere GmbH & Co. KG, 
Intelligent Solutions Groupin (Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany) kanssa. 
Jos käytät Sivustoa työntekijänä tai toisen henkilön tai organisaation edustajana, hyväksyt 
nämä ehdot myös kyseisen henkilön tai organisaation puolesta ja takaat, että sinulla on 
oikeus sitouttaa kyseinen henkilö tai organisaatio näihin Ehtoihin. 

Älä käytä Sivustoa, jos et hyväksy sitoutumista näihin ehtoihin tai et pysty 
sitoutumaan niihin. 

1 Määritelmät 

1.1 Sopijapuolet 

1. Sinä ja sinun viittaavat sinuun, Sivuston yksittäiseen käyttäjään, ja jos 
käytät Sivustoa toisen henkilön tai organisaation puolesta, ne sisältävät 
myös kyseisen henkilön tai organisaation. 

2. Käyttäjä on kuka tahansa, joka käyttää, tarkastelee, selaa, skannaa, 
hyödyntää tai muulla tavoin käyttää Sivustoa. 

3. Deere, me, meitä ja meidän viittaa John Deere GmbH & Co. KG – 
Intelligent Solutions Groupiin ja sen emoyhtiöihin, tytäryhtiöihin ja 
muihin konserniyhtiöihin. 

1.2 Sisältö 

1. Sisältö tarkoittaa tekstiä, tietoja, tiedostoja, tallenteita, sijaintitietoja, 
viestejä, kuvia, valokuvia, ääntä, videota ja kaikkia muita tieto- tai 
viestimuotoja, jotka toimitetaan, välitetään tai muutoin tarjotaan 
saataville Sivustossa, sen kautta tai siihen liittyen. 
Huomaa, että minkään seuraavista määritelmistä ei katsota olevan 
viittaus omistusoikeussuhteeseen tai muodostavan sellaista 
minkään sopijapuolen ja minkään tietyn Sisällön välille. 

2. Sinun Sisältösi tarkoittaa sinun hallitsemaasi Sisältöä, jota ovat muun 
muassa (i) Sisältö, jonka lähetät tai toimitat Sivustossa, sen kautta tai 
siihen liittyen, (ii) tiedot, mukaan lukien kone- ja tuotantotiedot sekä 
muut tiedot, jotka toimitetaan Sivustoon laitteistostasi ja (iii) kolmannelta 
osapuolelta peräisin oleva Sisältö, kun kyseinen kolmas osapuoli on 
luovuttanut hallinnan sinulle. 

3. Käyttäjän Sisältö tarkoittaa Sisältöä, jonka käyttäjät lähettävät tai 
välittävät Sivustoon, sen kautta tai siihen liittyen. 

4. Deeren Sisältö tarkoittaa Sisältöä, jonka luomme, olemme luoneet, 
teemme, olemme tehneet, hankimme tai olemme lisensoineet sekä 
tarjoamme saataville Sivustoon liittyen. 

5. Kolmannen Osapuolen Sisältö tarkoittaa muilta kuin sinulta tai 
Deereltä peräisin olevaa Sisältöä, joka tarjotaan saataville Sivustoon 
liittyen. 

6. Sivuston Sisältö tarkoittaa kaikkea Sisältöä, joka on tarjottu saataville 
Sivustoon liittyen, mukaan lukien Sinun Sisältösi, Käyttäjän Sisältö, 
Kolmannen Osapuolen Sisältö ja Deeren Sisältö. 

1.3 Sivusto 

1. Tämä Sivusto tarjoaa sinulle alustan säilyttää, jakaa ja käsitellä 
Sisältöä. 

2. Jos Deere tarjoaa ominaisuuksia tai palveluita, jotka vaativat sitä, että 
Deere tai kolmannet osapuolet käsittelevät Sisältöä, sovelletaan 
kyseisenlaiseen palveluun lisäehtoja tai tätä varten pyydetään 
nimenomainen suostumus. 

3. Alustan tarjoajana tarjoamme sinulle myös mahdollisuuden jakaa Sinun 
Sisältöä kolmansien osapuolien kanssa sovelluksen rajapinnassa (API-
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rajapinta) tai jos olet palveluntarjoaja, mahdollistamme pääsyn 
kolmansien osapuolien sisältöön. Lisätietoja tästä löytyy 
"MyJohnDeere™ tietosuojaselosteesta" sekä osoitteesta  
developer.deere.com. 

2 Muutokset näihin Ehtoihin 

Voimme muokata näitä Ehtoja ajoittain johtuen lainsäädännön muutoksista tai 
palvelumme päivittämisestä tai muuttamisesta sekä voidaksemme vastata paremmin 
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kun näitä Ehtoja muutetaan, toimitamme sinulle 
muutetut Ehdot lain sallimassa muodossa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin niitä 
on tarkoitus alkaa soveltaa. Oletamme, että olet hyväksynyt muutokset, jos et ole 
vastustanut muutoksia ennen muutosten voimaanastumista. Informoimme sinua 
tällaisesta oletetusta hyväksynnästä myös tarjouksessa. Hyväksyttyäsi muutokset 
sovelletaan liikesuhteeseen Ehtojen muutettua versiota. Jos vastustat muutoksia, meillä 
on oikeus päättää sinun Sivuston käyttö siten kuin kohdassa 10 on kuvattu. 

3 Sivuston käyttäminen 

3.1 Kelpoisuus 

Jotta voit käyttää Sivustoa, sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja sinulla 
on oltava vaadittavat kyvyt, valta ja oikeus hyväksyä nämä Ehdot. Et saa 
käyttää Sivustoa, jos olemme aiemmin estäneet sinut Sivustolta tai 
sulkeneet tilisi. 

3.2 Lupa Sivuston käyttämiseen 

Saat käyttää Sivustoa vain noudattamalla näitä Ehtoja. Käytät Sivustoa 
omalla riskilläsi, mukaan lukien riski siitä, että voit altistua Sisällölle, joka on 
epätarkkaa, paheksuttavaa tai muuten sopimatonta, ja riski siitä, että 
kolmannet osapuolet voivat käyttää Sivustoon liittyen jakamaasi Sisältöä 
väärin. 

3.3 Sivuston käytettävyys 

Kaikkia Sivuston osia voidaan muokata tai päivittää tai niiden käytettävyys 
voi viivästyä, keskeytyä tai loppua ilman eri ilmoitusta tai korvausvastuuta. 
Voimme myös poistaa Sivustosta Sisältöä harkintamme mukaan ilman eri 
ilmoitusta tai korvausvastuuta. 

3.4 Käyttäjätilit 

1. Jotta voit käyttää Sivuston kautta tarjottuja ominaisuuksia, sinun on 
luotava tili ja annettava tätä varten seuraavia tietoja itsestäsi: osoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä käyttäjänimi, salasana ja 
valitsemasi turvakysymykset salasanan palauttamista varten. Voit luoda 
tilin täällä: myjohndeere.com. Rekisteröitymällä vakuutat, että antamasi 
tiedot ovat oikeita. 

2. Jos yhteystietosi tai muut tiliisi liittyvät tiedot muuttuvat, sinun on 
ilmoitettava siitä meille heti ja ilmoitettava päivitetyt tiedot. Voit päivittää 
tilisi täällä: myjohndeere.com. 

3. Olet yksin vastuussa Sivuston käyttämiseen käyttämiesi salasana- ja 
kirjautumistietojen suojaamisesta, ja suostut olemaan luovuttamatta 
salasanaasi kolmansille osapuolille. Olet vastuussa tilisi käyttöön 
liittyvistä toimista huolimatta siitä, oletko valtuuttanut kyseiset toimet. 
Suostut ilmoittamaan meille välittömästi tilisi luvattomasta käytöstä. Voit 
lähettää meille kysymyksiä tilistäsi täällä. 

4. Hyväksyt, että jos haluat suojata Sivustoon lähettämiäsi tietoja tai 
tiedostoja, on yksinomaan sinun vastuullasi muodostaa ja käyttää 
Sivuston käytössä suojattua yhteyttä. 

5. Tilisi on tarkoitettu vain sinun käyttöösi. Luodessasi sitä pyydämme 
sinua antamaan tarvittavat kattavat ja tarkat tiedot. Et saa tekeytyä 
muuksi henkilöksi, luoda tai käyttää muuta kuin omaa tiliäsi, ilmoittaa 
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muuta kuin omaa sähköpostiosoitettasi tai luoda useita tilejä. Jos käytät 
salanimeä, muista, että muut saattavat silti tunnistaa sinut jakamasi 
Sisällön perusteella. Lisätietoja on tietosuoja- ja tietolausekkeissamme 
(deere.com/agreements) Pidätämme oikeuden tilisi sulkemiseen milloin 
tahansa mistä syystä tahansa tai ilman syytä, ilman eri ilmoitusta ja 
korvausvastuuta. 

3.5 Asiaan liittyvät Deeren palvelut ja sopimukset 

Muista, että jotakin Sisältöä ja joitain ominaisuuksia, toimintoja tai palveluita, 
jotka ovat käytettävissäsi Sivuston kautta, koskevat erillisten sinun ja 
Deeren välisten sopimusten (kukin Deeren palvelusopimus) lisäehdot. 
Esimerkiksi JDLink™-työkalujen ja -palveluiden käyttöä koskee myös John 
Deere Telematics Agreement –sopimus (John Deeren telemaattisia 
palveluita koskeva sopimus), joka on Deeren palvelusopimus. Siinä määrin 
kuin se on kohtuullista, näitä Ehtoja tulkitaan siten, että vältetään ristiriidat 
sinun ja Deeren välisten muiden ehtojen välillä. Jos näiden Ehtojen ja sinun 
ja Deeren välisten muiden ehtojen ja sopimusten välillä ilmenee ristiriita, 
sovellettavassa Deeren palvelusopimuksessa ilmoitetut ehdot syrjäyttävät 
nämä Ehdot. 

3.6 Viestit Deereltä ja muilta Käyttäjiltä 

Luomalla tilin suostut täten vastaanottamaan sähköisiä viestejä Sivustoon 
liittyen. Sivusto itsessään voi mahdollista tällaiset viestit sinun ja muiden 
Käyttäjien välillä, ja Deere voi lähettää niitä sinulle Sivuston ylläpidosta, 
käytettävyydestä, toimivuudesta tai muista Sivuston käyttämiseen liittyvistä 
asioista kaikkien sovellettavien yritysten sähköistä viestintää koskevien 
lakien mukaisesti. 

4 Sisältö 

4.1 Vastuu Sinun Sisällöstäsi 

1. Sivustossa on ominaisuuksia, joiden avulla voit jakaa Sinun Sisältöäsi 
muiden kanssa. Ymmärrät, että Sisältöäsi voi kopioida, käyttää, 
muokata tai jakaa jokin muu käyttäjä, jolla on pääsy Sisältöösi tai joka 
vastaanottaa sitä ja hyväksyt, että Deere ei ole vastuussa tai 
korvausvelvollinen tällaisista tapahtumista. Harkitse tarkoin, mitä 
Sisältöä päätät jakaa Sivustossa.  

2. Olet vastuussa Sisältösi ylläpidosta ja suojaamisesta alla olevan 
kohdan "Ohjeet ja käytännöt" mukaisesti. Hyväksyt, että Deere ei ole 
vastuussa Sisältösi menetyksistä tai vioittumisesta tai mistään Sisältösi 
varmuuskopiointiin ja palauttamiseen liittyvistä kuluista, paitsi siinä 
määrin kuin kohdassa "Vastuuvapauslausekkeet, vastuunrajoitus" on 
määrätty. 

3. Olet yksin vastuussa Sisällöstäsi, ja kun olet toimittanut sen Sivustoon, 
sitä ei voida aina poistaa siinä vaiheessa, kun se on jaettu kolmansien 
osapuolien kanssa. Vastaat kaikista Sisältöösi liittyvistä riskeistä, 
mukaan lukien kolmannen osapuolen luottamus sen laatuun, 
tarkkuuteen tai luotettavuuteen tai siihen, että Sisällössäsi paljastat 
tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Takaat, että omistat oikeudet 
Sisältöösi tai sinulla on lupa käyttää Sisältöäsi ja valtuuttaa Sisältösi 
käyttö tässä kuvatulla tavalla, mukaan lukien Deeren jäljempänä 
kohdassa 5(b) mainittu käyttö. Takaat myös, että olet hankkinut 
työntekijöiltä tai kolmansilta osapuolilta kaikki luvat, joita tarvitaan, jotta 
sinä ja Deere noudattaisitte kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja, joita 
sovelletaan Deeren tarjoamaan Sivustoon ja sen suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn jäljempänä kohdan 6(B) mukaisesti. 
Hyväksyt, että Deere ei suosittele Sisältöäsi, etkä anna ymmärtää, että 
Deere millään tavoin tukisi tai suosittelisi Sisältöäsi. 
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4. Sivuston jotkin Sisällöt voivat olla muiden osapuolten 
immateriaalioikeuksien suojaamia. Hyväksyt, että et kopioi, lataa, siirrä 
tai jaa tiedostoja Sivustosta, paitsi jos sinulla on oikeus tehdä niin. Olet 
yksin vastuussa siitä, mitä kopioit, jaat, lataat tai siirrät tai muuten käytät 
käyttäessäsi Sivustoa. Voit olla vastuussa, jos Sisältösi esimerkiksi 
sisältää materiaalia, joka on virheellistä, harhaanjohtavaa, petollista tai 
loukkaavaa, joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan 
lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, liikesalaisuudet, 
moraaliset oikeudet, oikeus yksityisyyteen, julkisoikeudet tai muut 
immateriaalioikeudet tai omistusoikeudelliset oikeudet; joka julkistaa 
epäjulkista tietoa joistain tietyistä julkisista yrityksistä, joka sisältää 
laitonta materiaalia, kuten laittomat vihapuheet tai pornografia, tai 
loukkaa tai edesauttaa loukkaamaan sovellettavia lakeja tai säädöksiä. 

5. Voimme halutessamme tarkistaa Sivuston Sisältöä, jotta se on 
ohjeidemme mukainen, mutta hyväksyt, että Deerellä ei ole 
velvollisuutta tarkkailla Sivuston kautta tarjolle asetettua Sisältöä. 
Emme ole vastuussa tietojen, tiedostojen, Sivuston Sisällön tai muiden 
Sivuston kautta käytettävissäsi olevien tietojen, tarkkuudesta, 
täydellisyydestä, asianmukaisuudesta tai lainmukaisuudesta. 

4.2 Oikeutemme käyttää Sinun Sisältöäsi 

1. Nämä Ehdot eivät myönnä Deerelle mitään oikeuksia Sinun Sisältöösi 
tai muihin immateriaalioikeuksiin lukuun ottamatta jäljempänä ja 
tietosuoja- ja tietolausekkeissamme (deere.com/agreements) määritettyjä 
rajoitettuja oikeuksia Sinun Sisältösi käyttämiseen. Lue tietosuoja- ja 
tietolausekkeistamme maakohtaiset tiedot siitä, kuinka voimme käyttää 
Sinun Sisältöäsi edellisen linkin kautta löytyvältä sivustolta. 

2. Myönnät Deerelle ja kolmansille osapuolille oikeuden Sinun Sisältösi 
käyttämiseen näissä Ehdoissa kuvatulla tavalla ja tarvittaessa kaikkien 
Sivuston osana tarjottujen palveluiden ja toimintojen tarjolle 
saattamiseen, esimerkiksi Sinun Sisältösi isännöimiseen ja jakamiseen 
määräyksestäsi. Tämä oikeus ulottuu kolmansiin osapuoliin, jotka 
tekevät yhteistyötä Deeren kanssa Sivuston ja siihen liittyvien 
palveluiden tarjoamisessa. 

3. Voimme luovuttaa Sinun Sisältöäsi ulkopuolisille osapuolille, kun 
voimme hyvässä uskossa katsoa, että luovuttaminen on kohtuullisesti 
katsoen tarpeellista, jotta voimme (a) noudattaa sovellettavia lakeja, 
säädöksiä tai lakisääteisiä vaatimuksia, (b) suojella henkilöitä 
kuolemalta tai vakavilta ruumiinvammoilta, (c) ehkäistä meihin tai 
muihin kohdistuvia petoksia tai väärinkäytöksiä, (d) suojata 
omistusoikeuksiamme tai (e) puolustaa Deereä ja sen tytäryhtiöitä tai 
henkilöstöä Sinun Sisältösi aiheuttamissa oikeustoimissa. 

4.3 Deeren Sisältö ja Ohjelmistot 

1. Jotkin Sivuston käyttötavat voivat edellyttää, että lataat asiakkaan 
ohjelmistopaketin (Ohjelmisto). Deere myöntää täten sinulle rajoitetun, 
ei-alilisensoitavan, ei- edelleenmääritettävän, ei-yksinomaisen, ei-
siirrettävän, peruutettavissa olevan oikeuden Ohjelmiston käyttämiseen 
vain Sivuston käyttämistä varten. Oikeutesi Ohjelmiston käyttämiseen 
päättyy automaattisesti, jos loukkaat näitä Ehtoja tai muita Deeren 
kanssa solmimiasi sopimuksia tavalla, joka rajoittaa, rajaa tai muutoin 
loukkaa immateriaalioikeuksiamme. Pidätämme täten kaikki oikeudet, 
joita ei suorasanaisesti näissä Ehdoissa myönnetä. Et saa purkaa 
Ohjelmistoa tai selvittää sen tekotapaa, yrittää tehdä niin tai auttaa 
ketään muuta tekemään niin. Voimme päivittää laitteessasi olevan 
Ohjelmiston automaattisesti, kun uusi versio on saatavana. 

2. Nämä Ehdot eivät myönnä sinulle mitään oikeutta tai omistusoikeutta 
Sivustoon, siihen liittyviin Ohjelmistoihin tai Sivuston Sisältöön. Et saa 
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muokata, jäljentää, levittää, julkisesti esittää tai millään tavoin 
hyödyntää Deeren Sisältöä kokonaisuudessaan tai osittain tai luoda 
siitä jälkiperäisteoksia tai muokkauksia paitsi jos myönnämme siihen 
suoranaisen luvan. Ohjelmisto ja muu Sivuston käyttöön tarjoamamme 
tekniikka on tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja muiden 
yhdysvaltalaisten, kanadalaisten, EU:n jäsenmaiden ja muiden maiden 
lakien suojaamaa. Nämä Ehdot eivät myönnä sinulle oikeuksia Deeren 
tavaramerkkien, logojen, toimialueiden nimien tai muiden 
brändiominaisuuksien käyttöön. Paitsi jos tässä on suoranaisesti ja 
yksiselitteisesti niin todettu, emme myönnä sinulle mitään suoria tai 
epäsuoria oikeuksia, ja kaikki oikeudet Sivustoon ja Deeren Sisältöön 
säilyvät meillä. 

3. Takaat, että olet lukenut ja ymmärtänyt John Deeren verkkosivuston 
oikeudellisen huomautuksen. 

4.4 Kolmannen Osapuolen Sisältö 

1. Sivusto voi sisältää kolmannen osapuolen sisältöä tai linkkejä 
kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai resursseihin, ja tämä 
ilmaistaan selkeästi sinulle. Silloin kun Deere ei hallitse tai suosittele 
kyseistä kolmannen osapuolen sisältöä, Deere ei ole vastuussa 
tällaisesta kolmansien osapuolten sisällöstä, verkkosivustoista, 
resursseista tai niihin liittyvistä sisällöistä, tuotteista tai palveluista. Jos 
Deere hallinnoi tai suosittelee kolmannen osapuolen sisältöä, 
sovelletaan tällaisten verkkosivujen ja aineistojen ja muun vastaavan 
sisällön käyttöön erityisiä lisäehtoja. Olet yksin vastuussa siitä, että 
käytät kolmansien osapuolten sisältöä, verkkosivustoja tai resursseja.  

2. Suostut noudattamaan muiden osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten 
ehtoja, jotka koskevat kolmannen osapuolen sisällön käyttöäsi. Google 
Maps –sovelluksen käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: Google Mapsin 
ja Google Earthin lisäkäyttöehdot. 

3. Jos toimitamme käyttöösi avoimen lähdekoodin lisenssin ohjelmiston, 
lisensseissä voi olla ehtoja, jotka ovat suoranaisessa ristiriidassa näiden 
Ehtojen kanssa, jolloin avoimen lähdekoodin lisenssin määräykset 
koskevat kyseistä avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ristiriidan 
kattamassa laajuudessa. 

5 Ohjeet ja käytännöt 

5.1 Hyväksyttävä käyttö 

Hyväksyt, että et itse käytä Sivustoa tai auta, kannusta tai mahdollista muita 
käyttämään Sivustoa seuraaviin tarkoituksiin: 

1. näiden Ehtojen loukkaaminen; 

2. järjestelmän tai verkoston haavoittuvuuden kokeileminen, 
skannaaminen tai testaaminen; 

3. pyytämättä lähetettyjen viestien, mainosten tai roskapostin 
lähettäminen; 

4. muunneltujen, harhaanjohtavien tai virheellisten lähteen paljastavien 
tietojen, mukaan lukien tietojen kalastelu- ja huijausviestit, lähettäminen; 

5. Sivuston tai Sivuston Sisällön (muun kuin Sivustolla isännöidyn Sinun 
Sisältösi) muokkaaminen, muuttaminen, varaaminen, jäljentäminen, 
jakaminen, kääntäminen, jälkiperäisteosten tai muunnelmien luominen, 
julkinen näyttäminen, myyminen, vaihtaminen tai muunlainen 
hyödyntäminen muutoin kuin Deeren suoranaisesti valtuuttamalla 
tavalla; 

6. Sivuston käyttäminen tai etsiminen Sivustossa muilla tavoilla kuin 
julkisesti tukemillamme käyttöliittymillä (esimerkiksi skannaamalla); 
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7. robotin, hakurobotin, sivustojen hakusovellusten tai muiden 
automatisoitujen laitteiden, prosessien tai käyttötapojen käyttäminen 
Sivuston, sen osien tai Sisällön käyttöön, hakuun, skannaamiseen tai 
indeksoimiseen; 

8. Sivuston minkään osan tekotavan selvittäminen; 

9. Sivuston missään osissa tai Sivustosta tulostetuissa tai kopioiduissa 
materiaaleissa esiintyvien tekijänoikeusilmoitusten tai tavaramerkkejä 
tai muita omistusoikeudellisia oikeuksia koskevien ilmoitusten 
poistaminen tai muokkaaminen; 

10. muihin Sivuston käyttäjiin liittyvien tietojen tallentaminen, käsitteleminen 
tai louhiminen; 

11. muihin Sivuston käyttäjiin liittyvien tietojen käyttäminen tai 
tarkasteleminen ilman valtuuksia; 

12. Sivuston osion uudelleenmuotoileminen tai kehystäminen; 

13. sellaisiin toimiin ryhtyminen, jotka voivat meidän yksinomaisen 
harkintamme mukaan aiheuttaa suhteettoman suuren kuormituksen 
Deeren tekniselle infrastruktuurille tai muuten aiheuttaa liiallisia 
liikennevaatimuksia Sivustossa; 

14. pyrkiminen käyttämään Sivustoa tai siihen liittyviä käyttäjätilejä, 
tietokonejärjestelmiä tai - verkkoja luvatta hakkeroimalla, salasanojen 
louhinnalla tai muilla tavoilla; 

15. haittaohjelmien sijoittaminen tai Sivuston tai Sivuston Sisällön muu 
käyttö haittaohjelmien, tietokonevirusten, vakoiluohjelmien, vikojen, 
Troijan hevosten tai muiden haitallisten kohteiden levittämiseen; 

16. Sivuston asianmukaista toimintaa haittaavan tai haittaamiseen pyrkivän 
laitteen, ohjelmiston tai rutiinin käyttäminen; 

17. Sivuston käyttäminen tietokoneverkon turvallisuuden loukkaamiseen, 
salasanojen selvittämiseen tai salauskoodien murtamiseen, Sivuston tai 
sen Sisällön turvallisuuden vaarantamiseen tai häiritsemiseen tai muun 
haitan aiheuttamiseen Sivustoa tai sen Sisältöä kohtaan;  

18. Sivuston turvallisuusominaisuuksien, Sivuston Sisällön kopioimisen 
estävien tai rajoittavien ominaisuuksien tai Sivuston käyttöä rajoittavien 
ominaisuuksien poistaminen, kiertäminen, käytöstä poistaminen tai muu 
häiritseminen; 

19. vilpillisen tai harhaanjohtavan Sisällön julkistaminen; 

20. kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaaminen, mukaan lukien 
luottamuksen, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, 
liikesalaisuuksien, moraalisten oikeuksien, julkisoikeuksien tai muiden 
immateriaali- tai omistusoikeuksien loukkaaminen; 

21. Sivuston käyttäjätilin jakaminen, Sivuston käyttäminen toisen henkilön 
käyttäjätilillä, virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen 
muodostettaessa tai käytettäessä Sivuston käyttäjätiliä; 

22. muiden kuin omistamiesi tuotteiden tai palveluiden markkinoiminen tai 
mainostaminen ilman asianmukaista valtuutusta; 

23. henkilöön tai muuhun tahoon liittyvän suhteesi liittyvä tekeytyminen tai 
vääristeleminen; 

24. muiden uhkaileminen, vainoaminen, kiusaaminen tai ärsyttäminen tai 
kiihkoilun tai syrjinnän edistäminen; 

25. lakia rikkovalla tavalla pornografisten tai säädyttömien tai kiihkoilua, 
uskonnollista, rodullista tai etnistä vihaa edistävien materiaalien 
julkaiseminen, siirtäminen tai jakaminen 

26. sovellettavien lakien rikkominen millään tavalla, tai muiden 
yksityisyyden loukkaaminen tai muiden halventaminen. 
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5.2 Yksityisyys 

Hyväksyt, että voimme kerätä, isännöidä, käyttää, jakaa ja julkistaa Sinun 
Sisältöäsi MyJohnDeere™:n tietosuojaselosteen mukaisesti 
(deere.com/agreements), jotta voimme tarjota sinulle näissä ehdoissa 
kuvattuja palveluita ja toiminnallisuuksia. Lue MyJohnDeere™:n 
tietosuojaselosteesta maakohtaiset tiedot siitä, kuinka voimme käyttää Sinun 
Sisältöäsi. 

5.3 Tekijänoikeus- ja tavaramerkkikiistat 

Deere kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa Sivuston 
käyttäjien toimivan samoin.  

Poistamme kaiken Sisällön, joka loukkaa tai jonka epäilemme loukkaavan 
kolmansien osapuolten oikeuksia oman harkintamme mukaisesti. 
Käytäntömme mukaisesti päätämme kaikki Sisältöä koskevat suhteet 
osapuoliin, jotka toistuvasti loukkaavat muiden immateriaalioikeuksia. 

6 Ehdotukset ja parannukset 

Palautteesi on tervetullutta. Lähettämällä ideoita, ehdotuksia, asiakirjoja tai esityksiä 
(Palaute) hyväksyt, että (i) Palautteesi ei sisällä kolmansien osapuolten 
henkilökohtaisia, luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja, (ii) meillä ei ole 
Palautteeseen liittyvää suoraa tai epäsuoraa salassapitovelvollisuutta, (iii) meillä voi 
olla jo kehitteillä toimenpiteitä, jotka liittyvät Palautteeseen, (iv) ja myönnät meille 
peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltittoman, ikuisen, maailmanlaajuisen 
oikeuden Palautteen käyttämiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen, jakelemiseen 
ja alilisensoimiseen. 

7 Vastuuvapautus 

Suostut vapauttamaan vastuusta Deeren, sen emo- ja tytäryhtiöt, siihen liittyvät 
yritykset, jälleenmyyjät, toimittajat, lisenssinantajat ja kumppanit sekä niiden 
toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat (yhdessä Deere-tahot), mukaan lukien 
kustannukset, tuottamusvastuut ja oikeudenkäyntikustannukset, liittyen kolmansien 
osapuolten nostamiin kanteisiin tai tekemiin vaateisiin, jotka johtuvat (i) näiden 
Ehtojen tahallisesta tai huolimattomuudella aiheutetusta loukkaamisestasi, (ii) sinun 
Sivustoon liittyen muista kuin Deere-tahoilta ostamistasi tai hankkimistasi tuotteista 
tai palveluista tai (iii) sinun tai tiliäsi käyttävien kolmansien osapuolien suorittamasta 
kenenkään henkilön tai tahon immateriaalioikeuden tai muun oikeuden 
loukkaamisesta siinä määrin kuin tällainen loukkaaminen johtuu sinun tahallisesta tai 
huolimattomasta käyttäytymisestä, teosta tai tekemättä jättämisestä. Hyväksyt, että 
Deere voi sinun kustannuksellasi ryhtyä yksinomaisiin puolustus- ja hallintatoimiin 
asioissa, joissa edellytämme sinulta vastuuvapautta, ja suostut omalla 
kustannuksellasi puolustamaan meitä näissä oikeustoimissa. Hyväksyt, ettet 
sovittele mitään asioita ilman Deeren etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta. 
Deere pyrkii kohtuullisin toimin ilmoittamaan sinulle tällaisista oikeustoimista, 
kanteista tai oikeusprosesseista saatuaan niistä tiedon. 

8 Vastuuvapauslausekkeet, vastuunrajoitukset 

1. JOHN DEERELLA ON KORVAUSVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN 
MUKAISESTI AINOASTAAN SITEN KUN ALLA OLEVISSA KOHDISSA (a)-(f) 
ON MÄÄRITELTY: 
(a) JOHN DEERE ON RAJOITTAMATTOMASSA VASTUUSSA 

VAHINGOISTA, JOTKA ON AIHEUTETTU TAHALLISESTI TAI 
TÖRKEÄLLÄ TUOTTAMUKSELLA JOHN DEERE:N, SEN LAILLISTEN 
EDUSTAJIEN TAI YLEMMÄN JOHDON TOIMESTA SEKÄ JOTKA MUUT 
AVUSTAJAT OVAT AIHEUTTANEET TAHALLISESTI; JOHN DEERE ON 
VASTUUSSA MUIDEN AVUSTAJIEN TÖRKEÄLLÄ 
HUOLIMATTOMUUDELLA AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA SITEN KUIN 
KOHDASSA (e) TARKEMMIN SELOSTETAAN. 

(b) JOHN DEERE:LLÄ ON RAJOITTAMATON 
VAHINGONKORVAUSVASTUU MYÖS SEURAAVISSA TILANTEISSA, 
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KUN VAHINKO ON AIHEUTUNUT JOHN DEEREN, SEN LAILLISTEN 
EDUSTAJIEN TAI MUIDEN AVUSTAJIEN TAHALLISUUDESTA TAI 
TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA: KUOLEMA, 
HENKILÖVAHINGOT, TERVEYDELLE AIHEUTUNUT VAHINKO. 

(c) JOHN DEERE ON VASTUUSSA TAATTUJEN OMINAISUUKSIEN 
PUUTTEELLISUUDESTA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA SIIHEN 
SUMMAAN SAAKKA, JOKA VASTAA KYSEISEN TAKUUN 
TARKOITUSTA JA JOKA ON OLLUT JOHN DEEREN ENNAKOITAVISSA 
SILLÄ HETKELLÄ, KUN TAKUU ON ANNETTU. 

(d) TUOTEVASTUUASIOISSA JOHN DEERE ON VASTUUSSA SAKSAN 
TUOTEVASTUULAIN MUKAISESTI. 

(e) JOHN DEERE ON VASTUUSSA SEN ENSISIJAISTEN VELVOITTEIDEN 
RIKKOMISESTA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, KUN VAHINKO ON 
AIHEUTUNUT JOHN DEERE:N, SEN LAILLISTEN EDUSTAJIEN TAI 
MUIDEN AVUSTAJIEN TOIMINNASTA. ENSISIJAISET VELVOITTEET 
OVAT SELLAISIA PERUSVELVOLLISUUKSIA ('KARDINALPFLICHTEN'), 
JOTKA MUODOSTAVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN YTIMEN, JOTKA OVAT 
TÄMÄN SOPIMUKSEN SOLMIMISEN KANNALTA OLENNAISIA JA 
JOIDEN TOTEUTUMISEEN ASIAKAS VOI LUOTTAA. JOS JOHN DEERE 
RIKKOO SEN ENSISIJAISIA VELVOITTEITA PELKÄSTÄ 
HUOLIMATTOMUUDESTA, RAJOITTUU SEN VASTUU NÄISTÄ 
VAHINGOISTA SIIHEN SUMMAAN JOKA ON OLLUT JOHN DEERE:N 
ENNAKOITAVISSA SILLÄ HETKELLÄ, KUN KYSEINEN PALVELU ON 
SUORITETTU. 

(f) KORVAUSVASTUU OMAISUUSVAHINGOSTA TAI TALOUDELLISISTA 
VAHINGOISTA TÄMÄN KALTAISELLE SOPIMUKSELLE JA PALVELULLE 
OMINAISESTA, ENNAKOITAVISSA OLEVASTA VAHINGOSTA 
RAJOITETAAN 12 500 EUROON ASIAKASTA KOHDEN. MIKÄLI 
YKSITTÄISESTÄ TOIMENPITEESTÄ TAI TAPAHTUMASTA JOHTUVA 
KORVAUSVASTUU AIHEUTTAA VAHINKOJA USEALLE ASIAKKAALLE, 
KORVAUSVASTUU VAHINGOISTA RAJOITETAAN ENIMMILLÄÄN 500 
000 EUROON, JA RAJOITUSTA SOVELLETAAN ASIAKASKOHTAISESTI, 
KUTEN EDELLÄ ON KUVATTU. MIKÄLI KORVAUS SAMASTA 
TAPAHTUMASTA ON SUUREMPI KUIN ENIMMÄISKORVAUS 500 000 
EUROA, MÄÄRÄ JAETAAN SUHTEELLISESTI VAHINGON 
KÄRSINEIDEN OSAPUOLTEN KESKEN JA AINA EDELLÄ MAINITTUUN 
ENIMMÄISMÄÄRÄÄN YKSITTÄISTÄ ASIAKASTA KOHDEN. 

2. JOHN DEERE ON VASTUUSSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ VAIN SIIHEN 
SUMMAAN SAAKKA, JOKA TYYPILLISESTI KATTAA TIETOJEN 
PALAUTTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET SILLOIN, JOS 
TIEDOT OLISI VARMUUSKOPIOITU JA TURVATTU ASIANMUKAISELLA 
TAVALLA. 

3. EDELLÄ KUVAILTUA LAAJEMPI VASTUU SULJETAAN POIS. 

9 Oikeustoimipaikka 

Näitä Ehtoja sovelletaan Saksan liittotasavallassa voimassa olevien lakien 
mukaisesti. Mannheimin oikeusistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa näihin 
Ehtoihin liittyvissä oikeustoimissa tai kiistoissa (Oikeustoimi). Näitä Ehtoja eivät 
koske lainvalintasäännöt tai Yhdistyneiden kansakuntien sopimus tavaroiden 
kansainvälisestä kaupasta, joiden soveltaminen suljetaan pois suoraan. 

10 Päättäminen 

A. Voit päättää nämä Ehdot milloin tahansa sulkemalla tilisi, lopettamalla Sivuston 
käytön ja ilmoittamalla päättämisestä Deerelle. Voit tehdä kyseisen ilmoituksen 
meille deere.com/agreements – sivustolta löytyvästä Rekisteröityjen oikeudet –
osiosta (Data Subject Rights Request Form). 

B. Siinä määrin kuin Asiaan liittyviin Deeren palveluihin ja sopimuksiin liittyvät 
velvoitteemme tämän sallivat, pidätämme oikeuden keskeyttää tai päättää 
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Sivuston tarjoamisen milloin tahansa ilman syytä tai syystä ja ilman ilmoitusta tai 
ilmoituksella. 

C. Voimme myös keskeyttää tai lopettaa Sivuston käyttösi heti ilmoittamalla siitä 
sinulle kirjallisesti tai sähköisesti milloin tahansa, jos et noudata näitä Ehtoja tai 
jos käytät Sivustoa tavalla, joka aiheuttaisi meille lakisääteisiä korvausvastuita 
tai häiritsisi muiden Sivuston käyttöä, edellyttäen, että Ehtojen vastainen 
toimintasi tai käyttösi on korjattavissa, antamalla sinulle ensin kirjallisen 
huomautuksen, jossa edellytetään korjaavia toimia 30 päivän kuluessa, ja jos 
Ehtojen vastainen toimintasi tai käyttösi on edelleen korjaamatta tämän jakson 
umpeutuessa. Tällaiset toimet voivat estää sinua käyttämästä tiliäsi, Sivustoa, 
Sisältöäsi, Sivuston Sisältöä tai muita asiaan liittyviä tietoja. 

D. Voimme myös keskeyttää tai päättää Sivuston käyttösi, jos vastustat Ehtojen 
muutoksia siten kuin osiossa 2 tarkemmin selostetaan. 

E. Päättämistilanteessa, tapahtuipa se meidän tai Sinun taholtasi, näiden Ehtojen 
osiot 1, 4, 5, 7–11 pysyvät täysin voimassa, mukaan lukien oikeutesi käyttää 
Sisältöäsi osiossa 4 kuvatulla tavalla. 

F. Näiden Ehtojen päättäminen ei päätä tai muokkaa mitään Deeren 
palvelusopimusta. 

11 Yleisehdot 

A. Lukuun ottamatta sitä, mitä osiossa 4(D) edellä on toisin määrätty, minkään 
tässä ei katsota siirtävän oikeuksia tai korvauksenhakukeinoja kolmannelle 
osapuolelle. 

B. Lukuun ottamatta sitä, mitä osiossa 3(E) edellä on toisin määrätty, nämä Ehdot 
muodostavat sinun ja meidän välisemme koko sopimuksen tästä aiheesta ja 
korvaavat kaikki aiemmat sinun ja meidän välillämme tästä aiheesta solmitut 
sopimukset. Sopijapuolet hyväksyvät, että näihin Ehtoihin liittyen mutta suoraa 
sisältymättä tehtyihin väitteisiin ei tule luottaa. 

C. Meillä ei ole velvollisuutta panna näitä Ehtoja täytäntöön sinun puolestasi toista 
Sivuston käyttäjää kohtaan. Rohkaisemme sinua ilmoittamaan, jos uskot toisen 
Sivuston käyttäjän loukanneen näitä Ehtoja, mutta pidätämme oikeuden tutkia 
asiaa ja ryhtyä tarvittaviin toimiin oman harkintamme mukaisesti. 

D. Vaikka Deere ei hyödyntäisi tai panisi täytäntöön näissä Ehdoissa määriteltyjä 
oikeuksia tai säädöksiä, sen ei katsota luopuneen kyseisestä oikeudesta tai 
säädöksestä. Jos Deere ei hyödynnä jotain tässä mainituista oikeuksistaan, sen 
ei katsota luopuvan muista tässä mainituista oikeuksista. 

E. Jos näiden Ehtojen jonkin säädöksen katsotaan olevan toteuttamiskelvoton tai 
kelpaamaton, kyseinen säädös poistetaan tai eliminoidaan tarvittavaan 
vähimmäismäärään saakka siten, että muut näistä Ehdoista pysyvät täysin 
voimassa ja sovellettavissa. 

F. Nämä Ehdot eivät ole sinun määritettävissäsi, siirrettävissäsi tai 
alilisensoitavissasi muutoin kuin Deeren ennalta myöntämällä kirjallisella 
suostumuksella, mutta me voimme määrittää tai siirtää niitä rajoituksetta. 
Näiden Ehtojen vastainen määrittämisyritys katsotaan mitättömäksi. 

G. Deere ja sinä olette itsenäisiä sopijapuolia ettekä edustajia, lainmukaisia 
kumppaneita ettekä työsuhteessa keskenänne. 

H. Näiden Ehtojen osioiden otsikot ovat vain helpottamassa lukemista eikä niillä ole 
lakisääteistä tai sopimuksellista vaikutusta. 

 


