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Ovi uvjeti („Uvjeti“) uređuju Vaš pristup i korištenje mrežnog mjesta i usluga 
myjohndeere.com kao i drugih John Deere mrežnih mjesta i mobilnih aplikacija koje 
poveznicama vode do ili upućuju na ove Uvjete („Mrežno mjesto“). Pristupanjem ili 
korištenjem Mrežnog mjesta ili izradom korisničkog računa na Mrežnom mjestu, 
pristajete na ove Uvjete i sklapate pravno obvezujući ugovor s John Deere GmbH & Co. 
KG-om, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, 
Njemačka. Ako pristupite ili koristite Mrežno mjesto kao radnik ili zastupnik u ime druge 
osobe ili organizacije, također pristajete na ove Uvjete u ime te osobe ili organizacije te 
izjavljujete i jamčite da imate ovlast obvezivati tu osobu ili organizaciju na ove Uvjete. 

Nemojte pristupati ili koristiti Mrežno mjesto ako ne želite ili ne možete biti 
obvezani ovim Uvjetima. 

1 Definicije 

1.1 Ugovorne strane 

1. „Vi“ i „Vaš“ odnose se na Vas, kao pojedinačnog korisnika Mrežnog mjesta, 
te ako koristite Mrežno mjesto u ime druge osobe ili organizacije, također 
uključite tu osobu ili organizaciju. 

2. „Korisnik“ je svatko tko pristupa, pregledava, pretražuje, indeksira, izvlači 
podatke ili na bilo koji način koristi Mrežno mjesto. 

3. „Deere“, „mi“, „nas“ i „naš“ odnosi se na John Deere GmbH & Co. KG - 
Intelligent Solutions Group te njegova društva majke, povezana društva i 
društva kćeri. 

1.2 Sadržaj 

1. „Sadržaj“ znači tekst, podaci, datoteke, evidencije, informacije o lokaciji, 
slike, fotografije, audiozapisi, videozapisi i svi ostali oblici podataka ili 
komunikacije koja se podnosi ili prenosi na, putem ili drukčije učini 
dostupnim u vezi s Mrežnim mjestom. 
Primite na znanje da nijedna od sljedećih definicija ne podrazumijeva 
niti stvara bilo koji vlasnički odnos između bilo koje ugovorne strane i 
bilo kojeg određenog Sadržaja. 

2. „Vaš sadržaj“ znači Sadržaj koji kontrolirate, uključujući: (i) Sadržaj koji 
podnosite ili prenosite na, putem ili u vezi s Mrežnim mjestom; (ii) podatke, 
uključujući podatke o stroju, proizvodnji i ostale podatke dostavljene na 
Mrežno mjesto s Vaše opreme; i (iii) Sadržaj koji potječe od treće strane 
ako je takva treća strana Vama prenijela kontrolu. 

3. „Korisnički sadržaj“ znači Sadržaj koji korisnik podnosi ili prenosi na, 
putem ili u vezi s Mrežnim mjestom. 

4. „Deereov sadržaj“ znači Sadržaj koji mi izrađujemo, koji smo izradili, koji 
stvaramo, koji smo stvorili, stekli ili licencirali te ga učinili dostupnim u vezi s 
Mrežnim mjestom. 

5. „Sadržaj trećih strana“ znači Sadržaj koji potječe od strana koje niste Vi ili 
Deere, koji je učinjen dostupnim u vezi s Mrežnim mjestom. 

6. „Sadržaj Mrežnog mjesta“ znači sav Sadržaj koji je učinjen dostupnim u 
vezi s Mrežnim mjestom, uključujući Vaš sadržaj, Korisnički sadržaj, 
Sadržaj trećih strana i Deereov sadržaj. 

1.3 Mrežno mjesto 

1. Ovo „Mrežno mjesto“ pruža Vam infrastrukturu za pohranu, dijeljenje i 
obradu „Sadržaja“. 

2. Ako Deere nudi značajke ili usluge za koje je potreban pristup i obrada 
„Sadržaja“ od strane Deerea ili trećih strana, takva usluga podliježe 
dodatnim uvjetima ili izričitoj privoli, ako je potrebno. 

3. Kao pružatelj infrastrukture, mi Vam nudimo mogućnost da dijelite Vaš 
„Sadržaj“ s trećim stranama putem pristupa API-ju (pristup Aplikacijskom 
programskom sučelju) ili u slučaju da ste pružatelj usluga da kontaktirate i 
pristupite sadržaju trećih strana. Daljnje informacije o ovom pristupu mogu 
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se pronaći u „MyJohnDeere™-ovoj Obavijest o zaštiti privatnosti“ i na 
developer.deere.com. 

2 Izmjene ovih Uvjeta 

Povremeno možemo izmijeniti ove Uvjete da bismo zadovoljili zakonske zahtjeve zbog 
izmjena u propisima ili nadležnosti, da bismo izvršili ažuriranja i izmjene naših usluga 
kao i da bismo udovoljili promjenama tržišnih potreba. Kada ovi Uvjeti budu izmijenjeni, 
pružit ćemo Vam izmijenjene Uvjete u zakonski dopuštenom obliku najkasnije dva 
mjeseca prije njihovog predloženog datuma primjene. Smatrat će se da ste odobrili 
izmjene i dopune ako niste uložili prigovor na izmjene i dopune prije predloženog datuma 
stupanja na snagu izmjena i dopuna. Posebice ćemo Vas obavijestiti u ponudi o takvom 
razmatranom odobrenju. Tada ćemo zasnovati daljnji poslovni odnos na izmijenjenoj i 
dopunjenoj verziji Uvjeta. U slučaju da uložite prigovor na izmjene i dopune, imamo 
pravo raskinuti Vaše korištenje Mrežnog mjesta kako je navedeno u članku 10.  

3 Korištenje Mrežnog mjesta 

3.1 Ispunjavanje određenih uvjeta 

Da biste pristupili ili koristili Mrežno mjesto, morate imate 18 godina ili više te 
imati potrebnu sposobnost, ovlast i dopuštenje da pristanete na ove Uvjete. Nije 
Vam dopušteno pristupiti ili koristiti Mrežno mjesto ako smo Vam prethodno 
zabranili korištenje Mrežnog mjesta ili zatvorili Vaš račun. 

3.2 Dopuštenje za korištenje Mrežnog mjesta 

Možete koristiti Mrežno mjesto samo u skladu s ovim Uvjetima. Vaše korištenje 
Mrežnog mjesta je na vlastiti rizik, uključujući rizik da možete biti izloženi 
Sadržaju koji je netočan, neugodan ili drukčije neprikladan te rizik da treće 
strane mogu zloupotrijebiti Sadržaj koji odaberete dijeliti u vezi s Mrežnim 
mjestom. 

3.3 Dostupnost Mrežnog mjesta 

Cijelo Mrežno mjesto ili njegovi dijelovi mogu se u svakom trenutku prema 
našem nahođenju izmijeniti, ažurirati, prekinuti, odgoditi ili prestati bez obavijesti 
ili odgovornosti. Također prema našem nahođenju možemo ukloniti bilo koji 
Sadržaj s Mrežnog mjesta bez obavijesti ili odgovornosti. 

3.4 Korisnički računi 

1. Morate izraditi račun i pružiti informacije o svojoj adresi, adresi e-pošte, 
broju telefona kako bismo Vas kontaktirali u slučajevima pružanja podrške 
te korisničko ime sa zaporkom i pitanjima za oporavak ako odaberete 
koristiti značajke koje se nude putem Mrežnog mjesta. Možete izraditi račun 
ovdje: myjohndeere.com. Registracijom jamčite da su informacije koje ste 
pružili točne. 

2. Ako se Vaše kontaktne informacije ili druge informacije povezane s Vašim 
računom promijene, morate nas odmah obavijestiti i pružiti aktualne 
informacije. Svoj račun možete ažurirati ovdje: myjohndeere.com. 

3. Isključivo ste odgovorni za zaštitu zaporke i identifikacije za prijavu koje 
koristite za pristup Mrežnom mjestu te ste suglasni da nećete otkrivati svoju 
zaporku nijednoj trećoj strani. Odgovorni ste za bilo koju aktivnost za koju 
koristite svoj račun, bez obzira jeste li odobrili tu aktivnost. Suglasni ste 
odmah nas obavijestiti o bilo kojem neovlaštenom korištenju svog računa. 
Možete nas kontaktirati u vezi sa svojim računom ovdje. 

4. Potvrđujete i suglasni ste da ako želite zaštititi prijenos podataka ili 
datoteka na Mrežno mjesto, isključivo je Vaša odgovornost uspostaviti i 
koristiti sigurnu vezu kako biste razmjenjivali informacije s Mrežnim 
mjestom. 

5. Vaš račun je samo za Vašu uporabu. Prilikom njegove izrade, molimo Vas 
da pružite potpune i točne informacije koje zatražimo od Vas. Ne smijete se 
predstavljati kao netko drugi, izrađivati ili koristiti račun za bilo koga osim za 
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sebe, dati adresu e-pošte koja nije Vaša ili izrađivati više računa. Ako 
koristite pseudonim, molimo primite na znanje da drugi mogu i dalje biti u 
mogućnosti identificirati Vas na temelju Sadržaja koji odaberete dijeliti. Za 
više informacija, molimo pročitajte naše Izjave o zaštiti privatnosti i 
podataka (deere.com/agreements). Pridržavamo pravo u svakom trenutku 
bez obavijesti ili odgovornosti zatvoriti Vaš račun zbog bilo kojeg razloga ili 
bez ikakvog razloga. 

3.5 Povezane Deereove usluge i ugovori 

Primite na znanje da se na neki Sadržaj, značajke, funkcionalnosti ili usluge 
koje su Vam dostupne putem Mrežnog mjesta primjenjuju dodatni uvjeti 
navedeni u zasebnim ugovorima između Vas i Deerea (svaki „Ugovor o 
pružanju Deereovih usluga“). Primjerice, na bilo koje korištenje alata i usluga 
JDLink™-a primjenjuje se Ugovor o John Deereovim Telematičkim uslugama, 
koji je Ugovor o pružanju Deereovih usluga. U mjeri u kojoj je razumno, ovi 
Uvjeti tumačit će se kako bi se izbjegao sukob s ostalim ugovorima između Vas 
i Deerea. U slučaju bilo kojeg stvarnog sukoba između ovih Uvjeta i drugih 
uvjeta ili ugovora između Vas i Deerea, uvjeti navedeni u bilo kojem važećem 
Ugovor o pružanju Deereovih usluga zamjenjivat će ove Uvjete. 

3.6 Obavijesti od Deerea i drugih Korisnika 

Izradom računa ovime pristajete primati elektroničke obavijesti u vezi s Mrežnim 
mjestom. Samo Mrežno mjesto može omogućavati takve obavijesti između Vas 
i drugih Korisnika te Deere može komunicirati s Vama u vezi s održavanjem, 
dostupnosti, funkcionalnosti Mrežnog mjesta ili drugim pitanjima vezanim za 
Vaše korištenje Mrežnog mjesta, na što se primjenjuju važeći zakoni i propisi u 
vezi s korporativnim elektroničkim obavijestima. 

4 Sadržaj 

4.1 Odgovornost za Vaš sadržaj 

1. Mrežno mjesto pruža značajke koje Vam omogućuju da dijelite Vaš sadržaj 
s drugima. Razumijete da Vaš sadržaj može kopirati, koristiti, mijenjati ili 
distribuirati bilo koji drugi korisnik koji prima ili ima pristup Vašem sadržaju 
te ste suglasni da Deere nema odgovornost za bilo koje takve aktivnosti. 
Molimo Vas da pažljivo razmotrite koji Sadržaj odaberete dijeliti na 
Mrežnom mjestu.  

2. Odgovorni ste za održavanje i zaštitu Vašeg sadržaja prema donjem članku 
„Smjernice i Pravila“. Osim kako je navedeno u članku „Izjava o odricanju 
od odgovornosti, Ograničenje odgovornosti“, suglasni ste da Deere nije 
odgovoran za nikakav gubitak ili oštećenje Vašeg sadržaja niti za bilo koje 
troškove ili izdatke povezane sa sigurnosnim kopiranjem ili povratom bilo 
kojeg od Vašeg sadržaja. 

3. Samostalno ste odgovorni za Vaš sadržaj te jednom kada je podnesen na 
Mrežno mjesto, ne može se uvijek povući jednom kada je podijeljen s 
trećim stranama. Preuzimate sve rizike povezane s Vašim sadržajem, 
uključujući bilo koje oslanjanje treće strane na njegovu kvalitetu, točnost ili 
pouzdanost ili bilo koje Vaše otkrivanje informacija u Vašem sadržaju 
kojima Vas se može identificirati. Izjavljujete da ste vlasnik ili imate 
potrebna odobrenja koristiti i odobriti korištenje Vašeg sadržaja kako je 
opisano u ovom dokumentu, uključujući Deereovu uporabu kako je 
navedeno u donjem članku 5. stavku b. Također izjavljujete da ste ishodili 
sve potrebne privole radnika ili trećih strana koje su potrebne Vama ili 
Deereu kako biste poštivali bilo koje važeće zakone i propise o zaštiti 
privatnosti u pogledu Deereovog pružanja Mrežnog mjesta te njegovim 
postupanjem s osobnim podacima kako je navedeno u donjem članku 6. 
stavku B. Suglasni ste te razumijete da Deere ne reklamira Vaš sadržaj te 
nećete implicirati da Deere na bilo koji način sponzorira ili reklamira Vaš 
sadržaj. 
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4. Određeni Sadržaj Mrežnog mjesta može biti zaštićen pravima 
intelektualnog vlasništva drugih osoba. Suglasni ste da nećete kopirati, 
učitavati, preuzimati ili dijeliti datoteke s Mrežnog mjesta osim ako imate 
pravo to učiniti. Isključivo ste odgovorni za ono što kopirate, dijelite, 
učitavate, preuzimate ili drukčije koristite prilikom korištenja Mrežnog 
mjesta. Možete se izložiti odgovornosti ako, primjerice, Vaš sadržaj sadrži 
materijal koji je lažan, zavaravajući, obmanjujući ili klevetnički; krši bilo koja 
prava trećih strana, uključujući bilo koje autorsko pravo, prava žiga, 
patenta, poslovne tajne, moralna prava, prava na zaštitu privatnosti, prava 
na publicitet ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva ili prava 
vlasništva; otkriva nejavne informacije o određenim poslovanjima čijim se 
dionicama trguje na burzi; sadrži materijal koji je nezakonit, uključujući 
nezakonit govor mržnje ili pornografiju; ili krši ili podržava povredu bilo kojih 
važećih zakona ili propisa. 

5. Možemo odabrati pregledati Sadržaj Mrežnog mjesta radi usklađenosti s 
našim smjernicama, ali potvrđujete da Deere nema obvezu nadzirati bilo 
koji Sadržaj dostupan putem Mrežnog mjesta. Nismo odgovorni za točnost, 
potpunost, prikladnost ili zakonitost podataka, datoteka, Sadržaja Mrežnog 
mjesta ili bilo koju drugu informaciju kojoj možete pristupiti korištenjem 
Mrežnog mjesta. 

4.2 Naše pravo na korištenje Vašeg sadržaja 

1. Ovi Uvjeti ne daju Deereu nikakva prava na Vaš sadržaj ili drugo 
intelektualno vlasništvo osim ograničenih prava na korištenje Vašeg 
sadržaja opisanih niže i u našim Izjavama o zaštiti privatnosti i podataka 
(deere.com/agreements). Molimo pogledajte Izjave o zaštiti privatnosti i 
podataka za Vašu državu za specifične informacije o tome kako možemo 
koristiti Vaš sadržaj. 

2. Dajete Deereu i trećim stranama pravo na korištenje Vašeg sadržaja kako 
je opisano u ovim Uvjetima te kako je potrebno za pružanje svih usluga i 
funkcionalnosti koje se pružaju kao dio Mrežnog mjesta, uključujući, 
primjerice, smještaj Vašeg sadržaja na poslužitelju i njegovo dijeljenje 
prema Vašem nahođenju. Ovo odobrenje proteže se na treće strane koje je 
Deere angažirao u vezi s pružanjem Mrežnog mjesta i povezanih usluga. 

3. Možemo otkrivati Vaš sadržaj vanjskim stranama ako u dobroj vjeri 
smatramo da je otkrivanje razumno potrebno radi (a) poštivanja bilo kojeg 
važećeg zakona, propisa ili obveznog pravnog zahtjeva; (b) zaštite 
sigurnosti bilo koje osobe od smrti ili teške tjelesne ozljede; (c) sprječavanja 
prijevare ili zlouporabe s naše strane ili strane naših korisnika; (d) radi 
zaštite naših prava vlasništva; ili (e) obrane Deerea i njegovih povezanih 
društava ili osoblja od bilo kojih pravnih postupaka koji proizlaze iz Vašeg 
sadržaja. 

4.3 Deereov sadržaj i Softver 

1. Za neka korištenja Mrežnog mjesta od Vas se može zahtijevati da 
preuzmete paket klijentskog softvera („Softver“). Deere Vam ovime daje 
ograničenu, nedodjeljivu, neisključivu, neprenosivu, opozivu licencu koja se 
ne može podlicencirati za korištenje Softvera, isključivo za pristup Mrežnom 
mjestu. Vaša licenca za korištenje Softvera automatski se opoziva ako 
kršite ove Uvjete ili bilo koji drugi ugovor s Deereom na način koji dovodi u 
pitanje, ograničava ili krši naša prava intelektualnog vlasništva. Ovime 
pridržavamo sva prava koja nisu izričito dana u ovim Uvjetima. Ne možete 
vršiti obrnuti inženjering ili dekompilirati Softver niti pokušavati to činiti niti 
pomagati bilo kome drugome da to učini. Možemo automatski ažurirati 
Softver na Vašem uređaju kada je dostupna nova verzija. 

2. Ovi Uvjeti ne daju Vam nikakva prava, vlasništvo ili interes na Mrežno 
mjesto, povezani softver ili Sadržaj Mrežnog mjesta. Ne možete mijenjati, 
umnažati, distribuirati, izrađivati izvedena djela ili prilagodbe, javno 
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prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji Deereov sadržaj u 
cijelosti ili djelomično osim kako smo izričito odobrili. Softver i druga 
tehnologija koju koristimo da bismo pružali Mrežno mjesto zaštićeni su 
autorskim pravom, pravom žiga i drugim zakonima Sjedinjenih Američkih 
Država, Kanade, država članica EU-a i drugih stranih država. Ovi Uvjeti ne 
daju Vam nikakva prava na korištenje Deereovih žigova, logotipova, naziva 
domena ili drugih značajki brenda. Osim kako je ovdje izričito i 
nedvosmisleno navedeno, ne dajemo Vam nikakva izričita ili prešutna 
prava te pridržavamo sva prava u i na Mrežno mjesto i Deereov sadržaj. 

3. Izjavljujete da ste pročitali i razumijete John Deereovu Pravnu obavijest o 
Mrežnom mjestu. 

4.4 Sadržaj trećih strana 

1. Mrežno mjesto može sadržavati sadržaj trećih strana ili poveznice na 
mrežna mjesta ili resurse koji će Vam biti jasno naznačeni. Ako Deere ne 
kontrolira ili reklamira takav sadržaj trećih strana, Deere nije odgovoran za 
takav sadržaj trećih strana, mrežna mjesta ili resurse ili bilo koji povezani 
sadržaj, proizvode ili usluge. U slučaj da Deere kontrolira ili reklamira 
sadržaj trećih strana, dodatni specifični uvjeti primjenjivat će se na 
korištenje takvih mrežnih mjesta ili resursa ili bilo kojeg povezanog 
sadržaja. Isključivo ste odgovorni za svoje korištenje bilo kojeg sadržaja 
trećih strana, mrežnih mjesta ili resursa.  

2. Suglasni ste poštivati uvjete bilo kojeg ugovora s bilo kojom drugom 
stranom koja uređuje Vaš pristup bilo kojem sadržaju trećih strana. Vaše 
korištenje Google Mapsa podliježe sljedećim uvjetima: Dodatni uvjeti 
korištenja Google Mapsa/Google Eartha.   

3. Ako Vam pružimo bilo koji softver prema licenci otvorenog koda, mogu 
postojati odredbe u tim licencama koje su u izričitom sukobu s ovim 
Uvjetima, u kojem slučaju će se odredbe licence otvorenog koda 
primjenjivati na opseg takvog sukoba. 

5 Smjernice i Pravila 

5.1 Prihvatljivo korištenje 

Suglasni ste da nećete te da nećete pomoći, poticati ili omogućiti drugima 
korištenje Mrežnog mjesta kako bi: 

1. kršili ove Uvjete; 

2. isprobavali, pretraživali ili testirali ranjivosti bilo kojeg sustava ili mreže; 

3. slali nezatražene obavijesti, promocije ili oglase ili neželjenu poštu; 

4. slali izmijenjene, zavaravajuće ili lažne informacije kojima se identificira 
izvor, uključujući „lažiranje IP adrese (spoofing)“ ili „mrežnu krađu identiteta 
(phishing)“; 

5. izmjenjivali, prilagođavali, prisvajali, umnažali, distribuirali, prevodili, 
izrađivali izvedena djela ili prilagodbe, javno prikazivali, prodavali, trgovali ili 
na bilo koji način iskorištavali Mrežno mjesto ili Sadržaj Mrežnog mjesta 
(koji nije Vaš sadržaj smješten na Mrežnom mjestu), osim kako je izričito 
odobrio Deere; 

6. pristupili ili pretraživali Mrežno mjesto bilo kojim sredstvima koja nisu naša 
javno dostupna sučelja (primjerice „izvlačiti podatke“); 

7. koristili bilo koju robotsku aplikaciju, aplikaciju za indeksiranje, aplikaciju za 
pretragu/povrat mrežnog mjesta ili drugi automatizirani uređaj, postupak ili 
sredstvo za pristup, povrat, izvlačenje podataka ili indeksiranje bilo kojeg 
dijela Mrežnog mjesta ili bilo kojeg Sadržaja Mrežnog mjesta; 

8. vršili obrnuti inženjering bilo kojeg dijela Mrežnog mjesta; 

9. uklonili ili izmijenili bilo koju obavijest o autorskim pravima, pravima žiga ili 
bilo kojim drugim pravima vlasništva koja se pojavljuje na bilo kojem dijelu 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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Mrežnog mjesta ili na bilo kojim materijalima koji su ispisani ili kopirani s 
Mrežnog mjesta; 

10. evidentirali, obrađivali ili rudarili informacije o drugim korisnicima Mrežnih 
mjesta; 

11. bez odobrenja pristupili ili pregledavali informacije o drugim korisnicima 
Mrežnog mjesta; 

12. ponovno formatirali ili definirali okvir (frame) Mrežnog mjesta; 

13. poduzimali bilo koju radnju koja nameće ili može nametati, prema našem 
izričitom nahođenju, nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje na 
Deereovu tehnološku infrastrukturu ili drukčije postavljati prekomjerne 
prometne zahtjeve Mrežnog mjesta; 

14. pokušali dobiti neovlašteni pristup Mrežnom mjestu, korisničkim računima, 
računalnim sustavima ili mrežama spojenim na Mrežno mjesto putem 
hakiranja, rudarenja zaporki ili na bilo koji drugi način; 

15. postavili zlonamjerni softver ili drukčije koristili Mrežno mjesto ili bilo koji 
drugi Sadržaj Mrežnog mjesta kako bi distribuirali zlonamjerni softver, 
računalne viruse, špijunski softver, računalne crve, sigurnosne propuste, 
Trojanske konje ili druge stavke štetne prirode; 

16. koristili bilo koji uređaj, softver ili postupke koji ometaju pravilan rad 
Mrežnog mjesta ili drukčije pokušali ometati pravilan rad Mrežnog mjesta; 

17. koristili Mrežno mjesto kako bi kršili sigurnost bilo koje računalne mreže, 
probili zaporke ili sigurnosni enkripcijski kod; prekinuli ili ometali sigurnost 
Mrežnog mjesta ili Sadržaja Mrežnog mjesta ili drukčije nanijeli štetu 
Mrežnom mjestu ili Sadržaju Mrežnog mjesta;  

18. uklonili, zaobišli, onemogućili, oštetili ili drukčije ometali bilo koje značajke 
Mrežnog mjesta povezane sa sigurnošću, značajke koje sprječavaju ili 
ograničavaju korištenje ili kopiranje Sadržaja Mrežnog mjesta ili značajke 
koje postavljaju ograničenja na korištenje Mrežnog mjesta; 

19. objavili bilo koji sadržaj koji je prijevaran ili zavaravajući; 

20. prekršili bilo koja prava trećih strana, uključujući bez ograničenja bilo koju 
povredu povjerljivosti, autorskog prava, prava žiga, prava patenta, poslovnu 
tajnu, moralna prava, prava na zaštitu privatnosti, prava na publicitet ili bilo 
koja druga prava intelektualnog vlasništva ili ostala prava vlasništva; 

21. dijelili Vaš korisnički račun Mrežnog mjesta, pristupili Mrežnom mjestu 
koristeći korisnički račun druge osobe ili pružili lažnu ili zavaravajuću 
informaciju prilikom uspostave ili korištenja korisničkog računa Mrežnog 
mjesta; 

22. bez odgovarajućeg odobrenja promovirali ili oglašavali proizvode ili usluge 
osim onih koje nisu Vaše; 

23. predstavljali se kao ili lažno predstavljali Vašu organizaciju bez ijedne 
osobe ili subjekta; 

24. prijetili, uhodili, nanosili štetu, zastrašivali ili uznemiravali druge ili promicali 
netrpeljivost ili diskriminaciju; 

25. objavljivali, učitavali ili dijelili materijale koji su nezakonito pornografski ili 
nedolični ili koji podupiru netrpeljivost, vjersku, rasnu ili etničku mržnju; ili 

26. na bilo koji način kršili važeće pravo ili kršili privatnost drugih ili klevetali 
druge. 

5.2 Privatnost 

Suglasni ste da možemo prikupljati, smještati na poslužitelju, koristiti, dijeliti i 
otkrivati Vaš sadržaj kako je navedeno u našoj MyJohnDeere™-ova Obavijesti 
o zaštiti privatnosti (deere.com/agreements) kako bismo izvršili usluge i 
funkcionalnosti koje su obuhvaćene ovim uvjetima. Molimo pogledajte 

https://www.deere.com/agreements
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MyJohnDeere™-ovu Obavijesti o zaštiti privatnosti za Vašu državu za posebne 
informacije u pogledu toga kako možemo koristiti Vaš sadržaj. 

5.3 Sporovi u vezi s autorskim pravom i žigovima 

Deere poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih te očekuje da korisnici 
Mrežnog mjesta čine isto.  

Izbrisat ćemo bilo koji Sadržaj kojim se vrijeđaju ili za koji prema vlastitom 
nahođenju sumnjamo da vrijeđa bilo koja prava trećih strana. Naše je pravilo 
raskinuti odnose u pogledu Sadržaja s ugovornim stranama koje opetovano 
vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva drugih. 

6 Prijedlozi i poboljšanja 

Pozdravljamo Vaše povratne informacije. Slanjem bilo kojih ideja, sugestija, dokumenata 
ili prijedloga („Povratne informacije“), suglasni ste da (i) Vaše Povratne informacije ne 
sadrže osobne, povjerljive ili zaštićene informacije trećih strana, (ii) nemamo obvezu 
povjerljivosti, izričitu ili prešutnu, u pogledu Povratnih informacija, (iii) možda već u 
razmatranju ili u razvoju imamo nešto slično kao Povratne informacije te (iv) nam dajete 
neopozivu, neisključivu, besplatnu, trajnu, neograničenu licencu da koristimo, mijenjamo, 
objavljujemo, distribuiramo i podlicenciramo Povratne informacije. 

7 Naknada štete 

Suglasni ste naknaditi štetu i štititi Deere, njegove partnere, društva kćeri, povezana 
društva i ostala povezana društva, distributere, dobavljače, davatelje licence i partnere te 
službenike, direktore, radnike, zastupnike i predstavnike svakog od njih (zajedno 
„Deereove pravne osobe“), uključujući troškove, odgovornosti i pravne naknade, od 
svih potraživanja ili zahtjeva trećih strana koji proizlaze iz ili u vezi s (i) Vašom 
namjernom ili nehajnom povredom ovih Uvjeta, (ii) bilo kojim proizvodima ili uslugama 
koje ste kupili ili dobili u vezi s Mrežnim mjestom osim onih koji su kupljeni ili dobiveni od 
Deereove pravne osobe ili (iii) Vašom povredom ili povredom bilo koje treće strane koja 
koristi Vaš račun bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava bilo koje 
osobe ili subjekta u mjeri u kojoj je takva povreda nastala zbog Vašeg namjernog ili 
nemarnog ponašanja, radnji ili propusta. Suglasni ste da Deere može, o Vašem trošku, 
preuzeti isključivu zaštitu i kontrolu bilo kojeg predmeta za koji nam trebate naknaditi 
štetu te ste o svom trošku suglasni surađivati s našom zaštitom ovih zahtjeva. Suglasni 
ste da nećete rješavati nijedan predmet bez Deereove prethodne pisane suglasnosti. 
Deere će uložiti razumne napore kako bi Vas obavijestio o bilo kojem takvom zahtjevu, 
radnji ili postupku nakon što sazna za njega. 

8 Izjava o odricanju od odgovornosti, Ograničenje odgovornosti 

1. JOHN DEERE BIT ĆE ODGOVORAN PREMA UVJETIMA OVOG UGOVORA 
SAMO U SKLADU S ODREDBAMA NAVEDENIM OD (a) DO (f): 
(a) JOHN DEERE BIT ĆE NEOGRANIČENO ODGOVORAN ZA GUBITKE 

UZROKOVANE NAMJERNO ILI KRAJNJOM NEPAŽNJOM JOHN 
DEEREA, NJEGOVIH PRAVNIH ZASTUPNIKA ILI VIŠEG OSOBLJA S 
IZVRŠNIM OVLASTIMA TE ZA GUBITKE KOJE SU DRUGI SURADNICI 
NAMJERNO UZROKOVALI PRILIKOM ISPUNJENJA OBVEZA; U 
POGLEDU KRAJNJE NEPAŽNJE DRUGIH SURADNIKA PRILIKOM 
ISPUNJENJA OBVEZA, JOHN DEEREOVA ODGOVORNOST BIT ĆE 
KAKO JE NAVEDENO U ODREDBAMA ZA JEDNOSTAVNI NEMAR POD 
(e) NIŽE. 

(b) JOHN DEERE BIT ĆE NEOGRANIČENO ODGOVORAN ZA SMRT, 
OSOBNU OZLJEDU ILI ŠTETU PO ZDRAVLJE UZROKOVANU 
NAMJERNO ILI NEPAŽNJOM JOHN DEEREA, NJEGOVIH PRAVNIH 
ZASTUPNIKA ILI SURADNIKA PRILIKOM ISPUNJENJA OBVEZA. 

(c) JOHN DEERE BIT ĆE ODGOVORAN ZA GUBITKE KOJI PROIZLAZE IZ 
MANJKA BILO KOJIH ZAJAMČENIH KARAKTERISTIKA DO IZNOSA 
KOJEG POKRIVA SVRHA JAMSTVA TE KOJI JE BIO PREDVIDIV ZA 
JOHN DEERE U VRIJEME KADA JE JAMSTVO DANO. 
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(d) JOHN DEERE BIT ĆE ODGOVORAN U SKLADU S NJEMAČKIM 
ZAKONOM O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE U SLUČAJU 
ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD. 

(e) JOHN DEERE BIT ĆE ODGOVORAN ZA GUBITKE KOJE SU JOHN 
DEERE, NJEGOVI PRAVNI ZASTUPNICI ILI SURADNICI PRILIKOM 
ISPUNJENJA OBVEZA UZROKOVALI POVREDOM JOHN DEEREOVIH 
PRIMARNIH OBVEZA. PRIMARNE OBVEZE SU TAKVE OSNOVNE 
OBVEZE (‘KARDINALPFLICHTEN’) KOJE ČINE BIT OVOG UGOVORA, 
KOJE SU BILE BITNE ZA ZAKLJUČENJE OVOG UGOVORA TE NA ČIJE 
SE ISPUNJENJE KORISNIK MOŽE OSLONITI. AKO JOHN DEERE 
POVRIJEDI SVOJE PRIMARNE OBVEZE JEDNOSTAVNIM NEMAROM, 
TADA ĆE NJEGOVA ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ TOGA BITI 
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE JOHN DEERE PREDVIDIO U 
VRIJEME KADA SE DOTIČNA USLUGA PRUŽALA. 

(f) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA IMOVINU ILI FINANCIJSKU 
ŠTETU ZA PREDVIDIVE NEDOSTATKE KOJI SU TIPIČNI ZA OVU 
VRSTU UGOVORA I/ILI VRSTU USLUGA BIT ĆE OGRANIČENO NA 
MAKSIMALNI IZNOS OD 12.500 EUR PO KORISNIKU. AKO 
ODGOVORNOST ZA ŠTETU NA JEDNOJ RADNJI ILI DOGAĐAJU 
UZROKUJE ŠTETU ZA VIŠE KORISNIKA, ODGOVORNOST ZA ŠTETU 
OGRANIČENA JE NA MAKSIMALNI IZNOS OD 500.000 EUR, 
PRIMJENJUJUĆI ODGOVORNOST PO KORISNIKU KAKO JE OPISANO 
GORE. AKO NAKNADA ŠTETE ZA ISTI DOGAĐAJ PRELAZI 
MAKSIMALNO PLATIVI IZNOS OD 500.000 EUR, IZNOS ĆE SE 
RAZMJERNO PODIJELITI IZMEĐU OŠTEĆENIH STRANA DO 
MAKSIMALNOG IZNOSA ZA POJEDINOG KORISNIKA KAKO JE 
OPISANO GORE. 

2. JOHN DEERE BIT ĆE ODGOVORAN ZA GUBITAK PODATAKA SAMO DO 
IZNOSA UOBIČAJENIH TROŠKOVA NAPLATE KOJI BI PROIZAŠLI DA SU 
PODUZETE VALJANE I PRAVILNE MJERE SIGURNOSNOG KOPIRANJA 
PODATAKA. 

3. BILO KOJA ŠIRA ODGOVORNOST JOHN DEEREA JE OSNOVANO 
ISKLJUČENA. 

9 Izbor prava i nadležnost 

Na ove Uvjete primjenjuje se te se oni tumače u skladu s važećim materijalnim pravom 
Savezne Republike Njemačke. Dotični sudovi u Mannheimu imaju isključivu nadležnost 
za bilo koji razlog za poduzimanje pravne radnje ili rješavanje spora u vezi s ovim 
Uvjetima („Tužbeni zahtjev“). Na ove Uvjete neće se primjenjivati pravila o rješavanju 
sukoba zakona bilo koje jurisdikcije ili Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o 
međunarodnoj prodaji robe, čija se primjena izričito isključuje. 

10 Raskid 

A. U svakom trenutku možete raskinuti ove Uvjete zatvaranjem svog računa, 
prestankom Vaše uporabe Mrežnog mjesta te davanjem obavijesti o raskidu 
Deereu. Obavijest možete dostaviti putem John Deereovog Obrasca zahtjeva za 
prava ispitanika koji možete pronaći na deere.com/agreements. 

B. Prema našim obvezama iz bilo kojih Povezanih Deereovih usluga i ugovora 
pridržavamo pravo u svakom trenutku privremeno obustaviti ili ugasiti Mrežno 
mjesto, s razlogom ili bez razloga te uz slanje obavijesti ili bez slanja obavijesti. 

C. Također možemo u svakom trenutku odmah privremeno obustaviti ili prekinuti Vaše 
korištenje Mrežnog mjesta slanjem pisane ili elektroničke obavijesti Vama ako se ne 
pridržavate ovih Uvjeta ili koristite Mrežno mjesto na bilo koji način koji bi doveo do 
naše pravne odgovornosti ili ometao korištenje Mrežnog mjesta od strane drugih 
osoba, pod uvjetom da ako se Vaše nepridržavanje ili korištenje može ispraviti, prvo 
Vam dajemo pisanu obavijest u kojoj se zahtijeva ispravak u roku od 30 dana te ako 
ne ispravite Vaše nepridržavanje ili korištenje na kraju tog razdoblja. Bilo koja takva 
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radnja može Vas spriječiti u pristupu Vašem računu, Mrežnom mjestu, Vašem 
sadržaju, Sadržaju Mrežnog mjesta ili bilo kojoj drugoj povezanoj informaciji. 

D. Također možemo obustaviti ili raskinuti Vaše korištenje Mrežnog mjesta ako uložite 
prigovor na izmjene i dopune Uvjeta kako je navedeno u članku 2. 

E. U slučaju bilo kojeg raskida, s Vaše ili naše strane, članci 1., 4., 5., 7. – 11. ovih 
Uvjeta ostaju na punoj snazi, uključujući naše pravo na korištenje Vašeg sadržaja 
kako je detaljno navedeno u članku 4. 

F. Raskid ovih uvjeta ne raskida niti mijenja bilo koji Ugovor o pružanju Deereovih 
usluga. 

11 Opći uvjeti 

A. Osim ako nije drukčije navedeno u gornjem članku 4. stavku (D), ništa sadržano u 
ovim Uvjetima nema namjeru, niti se smatra da dodjeljuje prava ili pravne lijekove 
bilo kojoj trećoj strani. 

B. Osim ako nije drukčije navedeno u gornjem članku 3. stavku (E), ovi Uvjeti čine 
cjelokupni dogovor između Vas i nas u pogledu njihovog predmeta te zamjenjuju 
svaki prijašnji dogovor između Vas i nas o takvom predmetu. Ugovorne strane 
potvrđuju da se neće oslanjati na nikakve dane izjave osim onih koje su izričito 
sadržane u ovim Uvjetima. 

C. Nemamo nikakvu obvezu provesti ove Uvjete u Vaše ime prema drugom korisniku 
mrežnog mjesta. Iako Vas potičemo da nam javite ako smatrate da je drugi korisnik 
Mrežnog mjesta prekršio ove Uvjete, pridržavamo pravo prema našem nahođenju 
istražiti i poduzeti odgovarajuće radnje. 

D. Bilo koji propust s Deereove strane za ostvarenje ili provedbu bilo kojeg prava ili 
odredbe ovih Uvjeta ne čini odricanje od takvih prava ili odredbi. Bilo koji Deereov 
propust da u bilo kojem pogledu ostvari bilo koje pravo navedeno ovdje neće se 
smatrati odricanjem od bilo kojih daljnjih prava iz ovog dokumenta. 

E. Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta pokaže neprovedivom ili nevaljanom, ta 
odredba će se ograničiti ili eliminirati u najmanjoj mjeri potrebnoj tako da će ti Uvjeti 
drukčije ostati na snazi i biti provedivi. 

F. Ove Uvjete ne možete ustupiti, prenijeti niti podlicencirati bez Deereove prethodne 
pisane suglasnosti, ali ih mi bez ograničenja možemo ustupiti ili prenijeti. Bilo koji 
pokušaj ustupanja koji krši ove Uvjete bit će ništetan. 

G. Deere i Vi ste neovisni ugovaratelji, a ne zastupnici, zakonski partneri niti ste stupili 
u ikakav radni odnos. 

H. Naslovi članaka u ovim Uvjetima su samo radi lakšeg snalaženja te nemaju nikakav 
pravni ili ugovorni učinak. 

 


