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Jelen szerződési feltételek (a „Feltételek”) a myjohndeere.com webhely és az ott 
található szolgáltatások, valamint a John Deere más, a jelen Feltételekre mutató 
vagy ezekre vonatkozó hivatkozást tartalmazó webhelyei és mobilalkalmazásai 
(összefoglaló néven: a „Webhely”) Ön által történő megnyitását és felhasználását 
szabályozzák. A Webhely megnyitásával vagy használatával, illetve egy felhasználói 
fiók Webhelyen történő létrehozásával elfogadja a jelen Feltételeket, és jogilag 
kötelező erejű szerződésre lép a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions 
Group vállalattal (Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Németország). Ha egy 
másik személy vagy szervezet képviseletében eljáró munkavállalóként vagy 
ügynökként nyitja meg vagy használja a Webhelyet, azzal az adott személy vagy 
szervezet nevében is elfogadja a jelen Feltételeket, továbbá kijelenti és garantálja, 
hogy jogosult az adott személyre vagy szervezetre nézve kötelezöként elismerni a 
jelen Feltételeket. 

Amennyiben nem kívánja vagy nem tudja önmagára nézve kötelezöként 
elfogadni a jelen Feltételeket, ne nyissa meg vagy használja a Webhelyet. 

1 Fogalommeghatározások 

1.1 Felek 

1. Az „Ön” szó és annak ragozott formái Önre vonatkoznak a Webhely 
egyéni felhasználójaként, illetve, ha a Webhelyet egy másik személy 
vagy szervezet képviseletében használja, akkor az adott személyre 
vagy szervezetre is. 

2. „Felhasználó” bárki, aki a Webhelyet megnyitja, megtekinti, böngészi, 
feltérképezi, adatait rendszerezi vagy a Webhelyet bármely módon 
felhasználja. 

3. A „Deere” szó, valamint a „mi” névmás és annak ragozott formái a John 
Deere GmbH & Co. KG – Intelligent Solutions Group vállalatot és annak 
anyavállalatait, társvállalatait, és leányvállalatait jelölik. 

1.2 Tartalom 

1. A „Tartalom” szó olyan szövegeket, adatokat, feljegyzéseket, 
helyinformációkat, üzeneteket, képeket, fényképeket, hanganyagokat, 
videókat, valamint egyéb adat- és kommunikációs formákat jelöl, 
amelyek küldése vagy átvitele a Webhely felé vagy azon keresztül 
történik, illetve elérhetővé tételük egyéb módon a Webhelyhez 
kapcsolódik. 
Vegye figyelembe, hogy az alábbi fogalommeghatározások egyike 
sem vélelmez vagy hoz létre tulajdonosi viszonyt bármely fél és 
bármely adott Tartalom között. 

2. Az „Ön tartalmai” kifejezés az Ön felügyelete alatt álló Tartalmakat 
jelöli, így többek között: (i) olyan Tartalmakat, amelyek küldése vagy 
átvitele a Webhely felé, azon keresztül vagy azzal összefüggésben 
történik; (ii) a berendezéseiből a Webhelyre küldött adatokat, köztük 
géppel kapcsolatos, termelési és egyéb adatokat; és (iii) külső féltől 
származó Tartalmakat, ha a külső fél Önre ruházta át azok felügyeletét. 

3. A „Felhasználói tartalmak” kifejezés olyan Tartalmakat jelöl, amelyeket 
a felhasználók a Webhely felé, azon keresztül vagy azzal 
összefüggésben küldenek vagy visznek át. 

4. A „Deere tartalmai” kifejezés olyan Tartalmakat jelöl, amelyeket mi 
hozunk vagy hoztunk létre, állítunk vagy állítottunk elő, szerzünk be 
vagy licencelünk, majd teszünk elérhetővé a Webhellyel 
összefüggésben. 

5. A „Külső tartalmak” kifejezés olyan Tartalmakat jelöl, amelyek Öntől és 
a Deere-től különböző felektől származnak, és elérhetővé tételük a 
Webhellyel összefüggésben történik. 

http://www.myjohndeere.com/
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6. A „Webhely tartalmai” kifejezés az összes olyan Tartalmat jelöli, 
amelyek elérhetővé tétele a Webhellyel összefüggésben történik, 
ideértve az Ön tartalmait, a Felhasználói tartalmakat, a Külső 
tartalmakat és a Deere tartalmait. 

1.3 Webhely 

1. Jelen „Webhely” infrastruktúrát biztosít az Ön számára a „Tartalom” 
tárolására, megosztására és kezelésére. 

2. Ha a Deere olyan funkciókat vagy szolgáltatásokat kínál, melyek a 
„Tartalomhoz” való hozzáférést és annak kezelését követelik meg a Deere 
vagy külső fél által, az ilyen szolgáltatások szükség esetén további 
feltételek vagy kifejezett hozzájárulás tárgyai lesznek. 

3. Mint infrastruktúra szolgáltató, lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy 
megossza az „Ön tartalmait” külső felekkel API access-en (Application 
Programming Interface access, alkalmazásprogramozási interfész 
elérésen) keresztül, továbbá ha Ön szolgáltató, hogy kapcsolatba lépjen a 
Külső tartalmakkal és hozzáférjen azokhoz. Ezzel a hozzáféréssel 
kapcsolatos további információ a “MyJohnDeere™ Adatvédelmi 
Tájékotatóban” és a developer.deere.com weboldalon található. 

2 A jelen Feltételek változásai 

A jelen Feltételeket időről időre módosíthatjuk a jogszabályi vagy joghatósági változások 
miatt a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében, a szolgáltatásunk 
frissítéseinek és változásainak kezelése érdekében, valamint a piaci igények 
változásainak való megfelelés érdekében. Jelen Feltételek felülvizsgálatakor a 
Felülvizsgált Feltételeket legkésőbb 2 hónappal az alkalmazásuk javasolt időpontja előtt 
a törvény által megengedett formában az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A módosítás 
akkor tekinthető Ön által jóváhagyottnak, ha Ön nem tiltakozott a módosítás ellen a 
módosítás hatályba lépésének javasolt időpontja előtt. Az ajánlatban kifejezetten 
tájékoztatjuk Önt az ilyen vélt jóváhagyásról. Ezt követően a további üzleti kapcsolatot a 
Feltételek módosított változatára alapozzuk. Amennyiben Ön tiltakozik a módosítások 
ellen, jogosultak vagyunk megszüntetni a Weboldal Ön által történő használatát a 10. 
szakaszban leírtak szerint. 

3 A Webhely használata 

3.1 Jogosultság 

A Webhely megnyitásához és használatához be kell töltenie a 18 éves 
életkort, továbbá megfelelö minőséggel, hatáskörrel és felhatalmazással kell 
rendelkeznie a jelen Feltételek elfogadásához. Amennyiben korábban 
eltiltottuk a Webhelytől, vagy lezártuk a fiókját, úgy nem jogosult a Webhely 
megnyitására vagy használatára. 

3.2 Engedély a Webhely használatára 

A Webhelyet kizárólag a jelen Feltételek betartása mellett használhatja. A 
Webhelyet saját felelősségére használja, ideértve annak a kockázatát, hogy 
pontatlan, kifogásolható vagy egyéb módon nem helyénvaló Tartalommal 
találkozik, valamint hogy a Tartalommal, amelyet saját döntése alapján a 
Webhely használatával összefüggésben megoszt, külsö felek 
visszaélhetnek. 

3.3 A Webhely rendelkezésre állása 

A Webhely egésze vagy egy része bármikor, kizárólagos belátásunk 
alapján, előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül módosítható, 
frissíthetö, megszakítható, felfüggeszthetö vagy megszüntethető. Ezenkívül 
kizárólagos belátásunk alapján, előzetes értesítés és felelősségvállalás 
nélkül eltávolíthatunk a Webhelyröl bármely Tartalmat. 

https://developer.deere.com/
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3.4 Felhasználói fiókok 

1. A Webhelyen keresztül kínált egyes funkciók használatához létre kell 
hoznia egy fiókot, és meg kell adnia információkat az alábbiakról: 
lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, ahol támogatási esetekben 
felvehetjük a kapcsolatot Önnel, valamint egy Ön által választott 
felhasználónév jelszóval és helyreállítási kérdések. Itt hozhat létre 
fiókot: myjohndeere.com. A regisztrációval Ön garantálja, hogy az Ön 
által megadott információk pontosak. 

2. Ha elérhetőségei vagy a fiókjához kapcsolódó egyéb adatok 
megváltoznak, haladéktalanul értesítenie kell minket, megadva az 
aktuális információkat. Itt frissítheti a fiók adatait: myjohndeere.com. 

3. A Webhely eléréséhez használt jelszó és bejelentkezési azonosító 
biztonságának megóvása az Ön kizárólagos felelőssége. Ön vállalja, 
hogy nem adja ki jelszavát külső feleknek. A fiókjával végzett minden 
műveletért Ön tartozik felelösséggel, akár az Ön jóváhagyása alapján 
történik, akár nem. Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket fiókjának 
esetleges jogosulatlan használatáról. A fiókjával kapcsolatban itt veheti 
fel velünk a kapcsolatot. 

4. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben biztonságossá 
szeretné tenni az adatok vagy fájlok átvitelét a Webhelyre, úgy az Ön 
kizárólagos felelőssége a biztonságos kapcsolat létesítése és használata a 
Webhellyel való kommunikációhoz. 

5. Az Ön fiókját csak Ön használhatja. Létrehozásakor arra kérjük Önt, hogy 
hiánytalanul és pontosan adja meg az általunk kért információkat. Nem 
személyesíthet meg mást, nem hozhat létre vagy használhat egy fiókot 
más számára, nem adhatja meg más személy e- mail címét, és nem hozhat 
létre több fiókot. Ha álnevet használ, vegye figyelembe, hogy mások 
továbbra is azonosíthatják Önt a megosztott Tartalmai alapján. További 
információkat az Adatvédelmi tájékoztatóban találhat 
(deere.com/agreements). Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fiókját 
bármikor, bármilyen indokkal vagy az indoklás mellőzésével, előzetes 
értesítés és felelősségvállalás nélkül lezárjuk. 

3.5 A Deere kapcsolódó szolgáltatásai és megállapodásai 

Vegye figyelembe, hogy a Webhelyen elérhető egyes Tartalmak, funkciók 
és szolgáltatások használatát további feltételek szabályozzák, amelyeket 
külön megállapodások tartalmaznak Ön és a Deere között (a továbbiakban 
ezek mindegyike egy „Deere szolgáltatási szerződés”). A JDLink™  
eszközeinek és szolgáltatásainak használatára például a John Deere 
telematikai megállapodás is érvényes, amely egy Deere szolgáltatási 
szerződés. Ésszerű keretek között a jelen Feltételek értelmezése úgy 
történik, hogy ne alakuljon ki ellentmondás az Ön és a Deere között fennálló 
más megállapodásokkal. Amennyiben tényleges ellentmondás alakul ki a 
jelen Feltételek, valamint az Ön és a Deere között fennálló más feltételek 
vagy megállapodások között, úgy a vonatkozó Deere szolgáltatási 
szerződésben szereplő feltételek felülírják a jelen Feltételeket. 

3.6 A Deere és más Felhasználók által küldött üzenetek 

Ha fiókot hoz létre, azzal elfogadja, hogy a Webhely kapcsán elektronikus 
üzeneteket fogad. A Webhely maga lehetővé teheti az ilyen üzenetküldést 
Ön és más Felhasználók között, továbbá a Deere kommunikálhat Önnel a 
Webhely karbantartásához, rendelkezésre állásához, funkcióihoz vagy a 
felhasználásához kötődő egyéb ügyekhez kapcsolódóan, betartva minden 
vonatkozó jogszabályt a vállalatok elektronikus kommunikációja terén. 

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

4.1 Az Ön Tartalmaival kapcsolatos felelősség 

1. A Webhely olyan funkciókat biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy 
megossza Tartalmait másokkal. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön 
tartalmait bármely más felhasználó lemásolhatja, felhasználhatja, 
módosíthatja vagy terjesztheti, aki hozzáférést kap vagy azzal 
rendelkezik az Ön tartalmaihoz, és Ön elfogadja, hogy a Deere nem 
tartozik felelösséggel vagy kötelezettséggel bármely ilyen tevékenység 
kapcsán. Alapos megfontolással döntsön arról, hogy milyen Tartalmat 
oszt meg a Webhelyen.  

2. Az Ön tartalmainak karbantartása és védelme az Ön felelőssége. Ön 
elfogadja, hogy a Deere nem felelős a Tartalmaival kapcsolatos bármely 
veszteség vagy károsodás kapcsán, a lenti „Irányelvek és Szabályok” 
szakasz szerint. Kivételt képeznek a „Felelősség” szakaszban leírtak, illetve 
Tartalmai biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához fűződő bármely 
költség vagy kiadás. 

3. Az Ön tartalmaival kapcsolatban Ön viseli a kizárólagos felelősséget, és 
ha azokat elküldte a Webhelyre, az nem minden esetben vonható 
vissza, ha külső felekkel megosztásra került. Ön visel minden 
kockázatot az Ön tartalmaival kapcsolatban, ideértve azt az esetet, ha 
bármely külső fél azok minőségére, pontosságára vagy 
megbízhatóságára támaszkodik, valamint ha az ilyen Tartalmak között 
Ön olyan információkat közöl, amelyek az Ön személyazonosságának 
megállapítására alkalmasak. Ön kijelenti, hogy az Ön tartalmainak Ön a 
tulajdonosa, vagy rendelkezik a megfelelő engedélyekkel azok itt leírt 
módon történö használatára és az ilyen felhasználás jóváhagyására 
vonatkozóan, ideértve a Deere által történő felhasználást, a lenti 5 (B) 
szakaszban leírtak szerint. Kijelenti továbbá, hogy beszerzett minden 
ahhoz szükséges engedélyt a munkavállalóktól és a külső felektől, hogy 
Ön és a Deere képes legyen betartani minden vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályt a Webhely Deere által történő biztosítása és a személyes 
adatoknak a lenti 6 (B) szakaszban megállapított kezelése kapcsán. Ön 
elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Ön tartalmait a Deere nem 
támogatja, és nem tesz arra utalást, hogy az Ön tartalmait a Deere 
bármely módon támogatja vagy szponzorálja. 

4. A Webhely egyes Tartalmait mások szellemi tulajdonjogai védhetik. Ön 
elfogadja, hogy kizárólag akkor másol le, tölt fel, tölt le vagy oszt meg 
Webhelyről származó fájlokat, ha erre jogosult. Kizárólag Ön felel és 
tartozik kötelességgel a Webhely használata során lemásolt, 
megosztott, feltöltött, letöltött vagy egyéb módon felhasznált elemekért. 
Ön felelősségre vonható, ha például az Ön tartalmai olyan anyagokat 
tartalmaznak, amelyek valótlanok, félrevezetők, megtévesztők vagy 
rágalmazók; sértik külső felek jogait (ideértve a szerzői jogot, a 
védjegyeket, a szabadalmakat, az üzleti titkokat, az erkölcsi jogokat, az 
adatvédelmi jogokat, a személyiségi jogokat és bármely más szellemi 
vagy egyéb tulajdonjogot); nem nyilvános információkat tesznek közzé 
bizonyos tőzsdei vállalatokról; törvényellenes anyagot tartalmaznak 
(ideértve a gyülöletbeszédet és a pornográfiát); vagy megsértenek 
bármely vonatkozó jogszabályt vagy szabályozást, illetve azok 
megsértését hirdetik. 

5. Dönthetünk úgy, hogy a Webhely tartalmait irányelveinknek megfelelően 
módosítjuk, azonban Ön tudomásul veszi, hogy a Deere nem köteles 
megfigyelni a Webhelyen keresztül elérhető Tartalmakat. Nem vállalunk 
felelősséget az adatok, a fájlok, a Webhelyen található Tartalmak és a 
Webhely használatán keresztül esetlegesen elérhető egyéb információk 
pontosságáért, hiánytalanságáért, helyénvalóságáért és törvényességéért. 
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4.2 Jogunk az Ön tartalmainak használatára 

1. A jelen Feltételek nem biztosítanak a Deere számára semmilyen jogot 
az Ön tartalmaira vagy egyéb szellemi tulajdonra nézve, kivéve az Ön 
tartalmainak felhasználására vonatkozó korlátozott jogokat, amelyeket 
az alábbiakban és az Adatvédelmi tájékoztatóban 
(deere.com/agreements) olvashat. Azzal kapcsolatban, hogy miként 
használhatjuk fel az Ön tartalmait, az országára vonatkozó Adatvédelmi 
tájékoztató tartalmaz specifikus információkat az elözö hivatkozás 3. 
lapján. 

2. Az Ön tartalmainak karbantartása és védelme a lenti „Irányelvek és 
Szabályok” szakasznak megfelelően az Ön felelőssége. A 
„Felelősségkizárások, felelősségkorlátozások” szakaszban leírtak 
kivételével Ön elfogadja, hogy a Deere nem felelős a Tartalmaival 
kapcsolatos bármely veszteség vagy károsodás kapcsán, valamint a 
Tartalmai biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához fűződő bármely 
költségért vagy kiadásért. 

3. Átadhatjuk az Ön tartalmait külsö feleknek, ha jóhiszeműen úgy véljük, 
hogy ez ésszerű szükséglet a következö célokból: (a) bármely 
vonatkozó jogszabály, szabályozás vagy kötelező érvényű jogi előírás 
betartása; (b) bármely személy biztonságának védelme halállal vagy 
súlyos személyi sérüléssel szemben; (c) az önmagunk vagy 
felhasználóink sérelmére elkövetett csalás vagy visszaélés 
megelőzése; (d) tulajdonjogaink védelme; vagy (e) a Deere és 
leányvállalatai vagy munkatársai védelme az Ön tartalmaiból eredő jogi 
eljárásokkal szemben. 

4.3 A Deere tartalmai és Szoftverei 

1. A Webhely bizonyos felhasználási módjaihoz szükséges lehet egy 
ügyfélszoftvercsomag („Szoftver”) letöltése. A Deere ezennel korlátozott, 
allicencbe nem adható, nem engedményezhető, nem kizárólagos, át nem 
ruházható, visszavonható licencet ad Önnek a Szoftver használatára, 
kizárólag a Webhely elérése céljából. A Szoftver használatára vonatkozó 
licence automatikusan semmissé válik, ha a szellemi tulajdonjogaink 
érvényesítését hátráltató, korlátozó vagy megszegő módon megsérti a jelen 
Feltételeket vagy a Deere-rel fennálló bármely más megállapodást. 
Fenntartunk ezennel magunknak minden jogot, amelyet a jelen Feltételek 
kifejezetten nem biztosítanak. A Szoftver kódját nem fejtheti vagy 
fordíthatja vissza, erre nem tehet kísérletet, és ebben másoknak sem 
nyújthat segítséget. Ha új verzió válik elérhetövé, automatikusan 
frissíthetjük az eszközére telepített Szoftvert. 

2. A jelen Feltételek nem biztosítanak Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy 
érdekeltséget a Webhelyre, a kapcsolódó szoftverekre vagy a Webhely 
tartalmaira vonatkozóan. Nem módosíthatja, reprodukálhatja, terjesztheti, 
használhatja fel származékos munkák vagy adaptációk készítésére, teheti 
közzé nyilvánosan vagy használhatja ki bármely módon a Deere tartalmait 
részben és egészben sem, kivéve az általunk kifejezetten engedélyezett 
eseteket. A Szoftver és a Webhely biztosítására használt más technológiák 
szerzői jog, védjegyek, valamint az Egyesült Államok, Kanada, az EU-
tagállamok és más külföldi országok egyéb jogszabályai által védettek. A 
jelen Feltételek nem biztosítanak Önnek jogokat a Deere védjegyeinek, 
emblémáinak, tartományneveinek és egyéb márkajellemzőinek 
felhasználására. Hacsak a jelen Feltételek kifejezetten és egyértelmüen 
másként nem rendelkeznek, nem biztosítunk Önnek semmilyen kifejezett 
vagy vélelmezett jogot, továbbá a Webhelyhez és a Deere tartalmaihoz 
kapcsolódó és azokra vonatkozó minden jog minket illet. 

3. Ön kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul veszi a John Deere webhely 
Jogi nyilatkozatát. 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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4.4 Külső tartalmak 

1. A Webhely tartalmazhat külső tartalmakat, illetve külső webhelyekre 
vagy információforrásokra mutató hivatkozásokat, melyek egyértelműen 
jelzésre kerülnek majd Önnek. Ahol az ilyen külső tartalmak nem 
tartoznak a Deere irányítása alá vagy nem támogatja azokat, a Deere 
nem vállal felelősséget illetve kötelezettséget az ilyen külső 
tartalmakért, webhelyekért vagy információforrásokért, valamint a 
kapcsolódó tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért. Abban az 
esetben, ha a külső Tartalmak a Deere irányítása alá tartoznak vagy 
támogatja azokat, további speciális feltételek vonatkoznak az ilyen 
webhelyek, vagy információforrások illetve bármely kapcsolodó tartalom 
használatára. Az ilyen külső tartalmakat, webhelyeket és 
információforrásokat Ön kizárólag a saját felelősségére használja.  

2. Ön vállalja, hogy betartja minden olyan megállapodás feltételeit, amely 
más felekkel áll fenn, és bármely külső tartalomhoz való hozzáférését 
szabályozza. A Google Térkép Ön által történő használata az alábbi 
feltételek hatálya alá tartozik: „A Google Térkép/Google Earth további 
Általános Szerződési Feltételei”. 

3. Amennyiben bármely szoftvert nyílt forráskódú licenc alapján 
biztosítunk Önnek, úgy ezek a licencek tartalmazhatnak olyan 
rendelkezéseket, amelyek kifejezett ellentmondásban állnak a jelen 
Feltételekkel. Ebben az esetben az ellentmondás mértékéig az adott 
nyílt forráskódú licenc rendelkezései az irányadók a nyílt forráskódú 
szoftver tekintetében. 

5 Irányelvek és Szabályok 

5.1 Elfogadható felhasználás 

Ön elfogadja, hogy nem használja a Webhelyet az alábbiakra, ebben nem 
segít, illetve erre nem bátorít másokat, továbbá ezt lehetővé sem teszi 
mások számára: 

1. a jelen Feltételek megsértése; 

2. bármely rendszer vagy hálózat sérülékenységének vizsgálata, 
elemzése és tesztelése; 

3. kéretlen üzenetek, promóciók vagy hirdetések, illetve levélszemét 
küldése; 

4. módosított, megtévesztő vagy valótlan forrásazonosítási információk 
küldése, ideértve a hamisítást („spoofing”) és az adathalászatot 
(„phishing”); 

5. a Webhely vagy a Webhely tartalmainak módosítása, adaptálása, 
eltulajdonítása, reprodukálása, terjesztése, lefordítása, azokból 
származékos munkák vagy adaptációk készítése, azok nyilvános 
közzététele, értékesítése, elcserélése vagy bármely módon történő 
kihasználása (hacsak nem a Webhelyen tárolt saját Tartalmairól van 
szó), kivéve a Deere által kifejezetten engedélyezett eseteket; 

6. a Webhely elérése vagy az azon végzett keresés a nyilvánosan 
támogatott felületeinktől eltérö módszerrel (például az adatok 
rendszerezett kinyerése – „scraping”); 

7. keresőrobot, webbejáró, webhelyek keresésére/lekérésére szolgáló 
alkalmazás vagy más automatikus eszköz, folyamat vagy módszer 
használata a Webhely bármely részének vagy az ott megtalálható 
bármely Tartalomnak az elérésére, lekérdezésére, rendszerezett 
kinyerésére vagy indexelésére; 

8. a Webhely bármely részének visszafejtése; 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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9. a Webhely bármely részén, illetve a Webhelyről nyomtatott vagy másolt 
minden anyagon megjelenő bármely szerzöi jogi jelzés, védjegy vagy 
egyéb jognyilatkozat eltávolítása vagy módosítása; 

10. a Webhely más felhasználóival kapcsolatos információk rögzítése, 
feldolgozása vagy adatbányászata; 

11. a Webhely más felhasználóival kapcsolatos információk engedély 
nélküli elérése vagy megtekintése; 

12. a Webhely bármely részének átformázása vagy bekeretezése; 

13. olyan tevékenység végrehajtása, amely aránytalanul nagy terhelést 
jelent vagy jelenthet (saját belátásunk alapján) a Deere technológiai 
infrastruktúrájára, vagy egyéb módon túlzott forgalomhoz vezet a 
Webhelyen; 

14. kísérlet a Webhelyhez, a felhasználói fiókokhoz, illetve a Webhelyhez 
kapcsolt számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférésre feltöréssel, jelszókinyeréssel vagy egyéb 
módon; 

15. rosszindulatú szoftverek telepítése, illetve a Webhely vagy a rajta 
található bármely Tartalom felhasználása rosszindulatú szoftverek, 
számítógépes vírusok, kémprogramok, férgek, hibák, trójai programok 
vagy egyéb káros hatású elemek terjesztésére; 

16. bármely olyan eszköz, szoftver vagy rutin használata, amely 
akadályozza a Webhely rendeltetésszerű működését, vagy egyéb 
kísérlet a Webhely rendeltetésszerű működésének akadályozására; 

17. a Webhely felhasználása bármely számítógépes hálózat biztonságának 
megsértésére, jelszavak vagy titkosítási kódok feltörésére, illetve a 
Webhely vagy az azon található Tartalom biztonságának megzavarása 
vagy akadályozása, vagy ezekre nézve egyéb kár okozása;  

18. a Webhelyen működő biztonsági funkciók, a Webhely tartalmának 
felhasználását vagy másolását megakadályozó vagy korlátozó funkciók, 
illetve a Webhely használatára vonatkozóan korlátozásokat 
foganatosító funkciók eltávolítása, megkerülése, kikapcsolása, 
károsítása vagy egyéb módon történő zavarása; 

19. bármely megtévesztő vagy félrevezető Tartalom közzététele; 

20. külső felek jogainak megsértése, korlátozás nélkül ideértve a 
bizalmasság, a szerzöi jogok, a védjegyek, a szabadalmak, az üzleti 
titkok, az erkölcsi jogok, az adatvédelmi jogok, a személyiségi jogok, 
valamint bármely más szellemi vagy egyéb tulajdonjog megsértését; 

21. a Webhelyen üzemeltetett felhasználói fiók megosztása, a Webhely 
elérése egy másik személy felhasználói fiókjával, illetve valótlan vagy 
félrevezető információk megadása a Webhely felhasználói fiókjának 
létrehozásakor vagy használatakor; 

22. máshoz tartozó termékek vagy szolgáltatások reklámozása vagy 
hirdetése megfelelő meghatalmazás nélkül; 

23. bármely személlyel vagy szervezettel való kapcsolatának színlelése 
vagy hamis feltüntetése; 

24. mások fenyegetése, zaklatása, bántalmazása, megfélemlítése vagy 
kihasználása, illetve vakbuzgóság vagy diszkrimináció hirdetése; 

25. törvényellenes pornográfiát vagy obszcenitást tartalmazó, illetve 
vakbuzgóságot vagy vallásos, faji vagy etnikai gyűlöletkeltést hirdető 
anyagok közzététele, feltöltése vagy megosztása; vagy 

26. a vonatkozó jogszabályok bármely módon történő megsértése, mások 
magánélethez való jogának megsértése, illetve mások rágalmazása. 
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5.2 Adatvédelem 

Ön elfogadja, hogy az Ön tartalmait a MyJohnDeere™ Adatvédelmi 
Tájékoztatónkban (deere.com/agreements) foglalt módon gyűjthetjük, 
tárolhatjuk, használhatjuk, megoszthatjuk és továbbadhatjuk annak 
érdekében, hogy a jelen feltételek által lefeledett szolgáltatásokat és 
funkciókat végrehajtsuk és nyújtsuk Önnek. Azzal kapcsolatban, hogy 
miként használhatjuk fel az Ön tartalmait, az országára vonatkozó 
MyJohnDeere™ Adatvédelmi Tájékoztatók tartalmaznak specifikus 
információkat. 

5.3 Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos jogviták 

A Deere tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt várja 
el a Webhely felhasználóitól.  

Kizárólagos belátásunk alapján törlünk minden Tartalmat, amely sérti, vagy 
gyanúnk szerint sérti a külső felek jogait. Irányelveink szerint megszakítjuk a 
kapcsolatot a Tartalmakra vonatkozóan minden olyan féllel, aki ismétlődően 
megsérti mások szellemi tulajdonjogait. 

6 Javaslatok és javítások 

Örömmel fogadjuk visszajelzéseit. Ha ötleteket, javaslatokat, dokumentumokat vagy 
felvetéseket küld nekünk („Visszajelzés”), azzal elfogadja, hogy (i) Visszajelzése 
nem tartalmazza külső felek személyes, bizalmas vagy saját tulajdonú információit; 
(ii) a Visszajelzés kapcsán nem vonatkozik ránk a bizalmasságra vonatkozó 
kifejezett vagy vélelmezett kötelezettség; (iii) lehetséges, hogy a Visszajelzéshez 
hasonló témát már fontolgatunk vagy fejlesztünk; és (iv) Ön visszavonhatatlan, nem 
kizárólagos, jogdíjmentes, örök érvényű, globális licencet ad nekünk a Visszajelzés 
felhasználására, módosítására, közzétételére, terjesztésére és allicencbe adására. 

7 Kártalanítás 

Elfogadja, hogy a Deere-t, annak szülő-, leány- és társvállalatait, bármely 
kapcsolódó vállalatot, kereskedőt, beszállítót, licencbeadót és partnert, valamint 
ezek mindegyikének tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit és 
képviselőit (közös néven: „Deere-szervezetek”) kártalanítja, megvédi a károkkal 
szemben, valamint gondoskodik kármentességükről, ideértve azokat a költségeket, 
kötelezettségeket és jogi díjakat, amelyek bármely külső fél bármely igényéből vagy 
követeléséből fakadnak az alábbiak eredményeként vagy azokhoz kapcsolódóan: (i) 
a jelen Feltételek Ön által történő szándékos vagy gondatlan megsértése; (ii) 
bármely termék vagy szolgáltatás, amelyet a Webhely kapcsán szerzett be vagy 
vásárolt meg, kivéve a Deere-szervezetektöl vásároltakat vagy beszerzetteket; vagy 
(iii) minden személy vagy szervezet bármely szellemi tulajdonjogának, illetve egyéb 
jogának Ön vagy az Ön fiókját használó bármely külső fél által történő megsértése, 
olyan mértékben, amennyiben az ilyen jogsértés az Ön szándékos vagy gondatlan 
magatartásából, cselekményéből vagy mulasztásából ered. Elfogadja, hogy a Deere 
az Ön költségére kizárólagos védelme vagy irányítása alá vehet bármely ügyet, 
amely kapcsán Ön kártalanítani köteles minket, és elfogadja, hogy saját költségére 
együttmüködik velünk az ilyen keresetekkel szembeni védelem során. Elfogadja, 
hogy semmilyen ügy kapcsán nem köt megállapodást a Deere előzetes írásos 
hozzájárulása nélkül. A Deere megteszi az ésszerű mértékű erőfeszítéseket, hogy 
értesítse Önt az ilyen keresetekről, perekről és eljárásokról, amint azokról értesül. 

8 Felelősségkizárások, felelősségkorlátozások  

1. A JOHN DEERE JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI ALAPJÁN CSAK AZ 
(a) –(f) PONTBAN MEGHATÁROZOTT RENDELKEZÉSEKNEK 
MEGFELELŐEN FELELŐS: 

(a) A JOHN DEERE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL FELELŐS A JOHN DEERE, 
ANNAK JOGI KÉPVISELŐI VAGY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL 
SZÁNDÉKOSAN VAGY VÉTKES GONDATLANSÁGGAL OKOZOTT 
VESZTESÉGÉRT ÉS A MÁS KÉPVISELŐI ÁLTAL SZÁNDÉKOSAN 
OKOZOTT VESZTESÉGÉRT; A KÉPVISELŐI ÁLTAL VÉTKES 

https://www.deere.com/agreements
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GONDATLANSÁGGAL OKOZOTT VESZTESÉG TEKINTETÉBEN A JOHN 
DEERE A HANYAG GONDATLANSÁG LENTI (e) PONTBAN 
MEGHATÁROZOTT ELŐÍRÁSAI SZERINT FELELŐS. 

(b) A JOHN DEERE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL FELELŐS A JOHN DEERE, 
ANNAK JOGI KÉPVISELŐI VAGY KÉPVISELŐI SZÁNDÉKA VAGY 
HANYAGSÁGA ÁLTAL OKOZOTT HALÁLÉRT, SZEMÉLYI 
SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY EGÉSZSÉGKÁROSODÁSÉRT. 

(c) A JOHN DEERE FELELŐS A GARANCIÁLIS JELLEMZŐK HIÁNYABÓL 
FAKADÓ VESZTESÉGÉRT AZON ÖSSZEG EREJÉIG, AMI A GARANCIA 
CÉLJA ÁLTAL LEFEDETT ÉS AMI ELŐRELÁTHATÓ VOLT A JOHN 
DEERE  ÁLTAL A GARANCIA ADÁSÁNAK PILLANATÁBAN. 

(d) TERMÉKFELELŐSSÉG TEKINTETÉBEN A JOHN DEERE A NÉMET 
TERMÉKFELEŐSSÉGI TÖRVÉNY SZERINT FELELŐS. 

(e) A JOHN DEERE FELELŐS AZ ELSŐDLEGES KÖTELEZETTSÉGEINEK A 
JOHN DEERE, ANNAK JOGI KÉPVISELŐI ÉS KÉPVISELŐI ÁLTALI 
MEGSZEGÉSÉBŐL FAKADÓ VESZTESÉGEKÉRT. AZ ELSŐDLEGES 
KÖTELEZETTSÉGEK AZOK A KARDINÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK 
(“KARDINALPFLICHTEN”), AMELYEK JELEN MEGÁLLAPODÁS 
LÉNYEGÉT KÉPEZIK, MEGHATÁROZÓAK VOLTAK E MEGÁLLAPODÁS 
MEGKÖTÉSÉHEZ, ÉS AMELY TELJESÍTÉSÉRE AZ ÜGYFÉL 
TÁMASZKODHAT. HA A JOHN DEERE HANYAG GONDATLANSÁGGAL 
SZEGI MEG AZ ELSŐDLEGES KÖTELEZETTSÉGEIT, AZ EZZEL JÁRÓ 
FELELŐSSÉGE ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMIT A JOHN 
DEERE ÁLTAL A AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE IDEJÉN 
ELŐRELÁTHATÓ VOLT. 

(f) AZ OLYAN TÁRGYI VAGY ANYAGI KÁRÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, AMELY AZ ILYEN JELLEGŰ SZERZŐDÉS, 
ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS TERMÉSZETÉBŐL EREDŐEN TIPIKUSAN 
ELŐRE LÁTHATÓ, ÜGYFELENKÉNT MAXIMUM 12.500,- EURÓ 
ÖSSZEGHATÁRIG KORLÁTOZOTT. AMENNYIBEN AZ EGYETLEN 
CSELEKMÉNYBŐL, ILLETVE ESEMÉNYBŐL BEKÖVETKEZETT 
KÁROKÉRT FENNÁLLÓ FELELŐSSÉG ESETÉBEN SZÁMOS ÜGYFÉL 
KÁROSODOTT, A FELELŐSSÉG A KÁROSODÁSÉRT LEGFELJEBB 
500.000,- EURÓ ÖSSZEGHATÁRIG ÉRVÉNYES, ALKALMAZVA EZT A 
KORLÁTOZÁST AZ EGYES ÜGYFELEKRE A FENT LEÍRTAK SZERINT. 
AMENNYIBEN AZ UGYANAZON ESEMÉNYÉRT FIZETENDŐ 
KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE MEGHALADJA A MAXIMÁLISAN KIFIZETHETŐ 
500.000,- EURÓ ÖSSZEGET, A KÁRT SZENVEDETT FELEK KÖZÖTT 
ARÁNYOSAN KERÜL SZÉTOSZTÁSRA AZ ÖSSZEG AZ ÜGYFELENKÉNT 
A FENTIEK SZERINT MEGHATÁROZOTT MAXIMÁLIS ÖSSZEGHATÁRIG. 

2. A JOHN DEERE FELELŐSSÉGE ADATVESZTÉS ESETÉN CSAK AZ 
ADATOK AZON ÁTLAGOS HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEIRE TERJED KI, 
AMELYEK ABBAN AZ ESETBEN MERÜLTEK VOLNA FEL, HA AZ ADATOK 
MEGFELELŐ ÉS RENDSZERES BIZTONSÁGI MENTÉSE MEGTÖRTÉNT 
VOLNA. 

3. A JOHN DEERE BÁRMILYEN SZÉLESEBB KÖRŰ FELEŐSSÉGE KIZÁRT AZ 
ÉRDEMIEKBEN. 

9 Illetékes joghatóság és helyszín 

A jelen Feltételek értelmezése és alkalmazása szempontjából a Német Szövetségi 
Köztársaság hatályos anyagi jogszabályai az irányadók. Mannheim megfelelő 
bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Feltételekhez kapcsolódó 
bármely kereseti jogalap vagy jogvita felett („Kereset”). A jelen Feltételekre nem 
érvényesek bármely joghatóság törvényi ellentmondásokra vonatkozó szabályai és 
a nemzetközi árukereskedelmi szerzödésekröl szóló ENSZ- egyezmény, amelynek 
alkalmazását a Feltételek kifejezetten kizárják. 
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10 Felmondás 

A. A jelen Feltételek bármikor felmondhatók fiókja lezárásával, a Webhely 
használatának megszüntetésével és a Deere értesítésével a felmondásról. Az 
Érintetti Jogok Gyakorlására Irányuló Kérelem Űrlapon keresztül küldhet nekünk 
értesítést, mely deere.com/agreements oldalon található meg. 

B. Figyelemmel a bármely vonatkozó Deere Szolgáltatásból és Megállapodásból eredő 
kötelezettségeinkre, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Webhelyet bármikor, 
indoklással vagy annak mellőzésével, előzetes értesítéssel vagy anélkül 
felfüggesszük, illetve leállítsuk. 

C. Ezenkívül bármikor azonnali hatállyal, írásos vagy elektronikus értesítéssel 
felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Webhely Ön által történö 
használatát, amennyiben nem tartja be a jelen Feltételeket, vagy bármely olyan 
módon használja a Webhelyet, amelyböl jogi felelősségünk fakad, vagy amely 
másokat akadályoz a Webhely használatában, azzal a kitétellel, hogy 
amennyiben szabályszegése vagy felhasználása kapcsán lehetséges a 
jogorvoslat, úgy elöször 30 napon belüli jogorvoslatot kérve írásban értesítjük 
Önt, és a lépéseket abban az esetben tesszük meg, ha szabályszegése vagy 
felhasználása jogorvoslat nélkül marad a megadott időszak végéig. Bármely 
ilyen lépés megakadályozhatja, hogy elérje fiókját, a Webhelyet, az Ön 
tartalmait, a Webhely tartalmait vagy bármely egyéb kapcsolódó információt. 

D. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Webhely Ön által történő használatát, 
ha Ön tiltakozik a jelen Feltételek módosítása ellen a 2. szakaszban leírtak szerint. 

E. Amennyiben a Feltételeket akár Ön, akár mi felmondjuk, úgy a jelen Feltételek 
1., 4., 5. és 7–11. szakasza érvényben és hatályban marad, ideértve jogunkat 
az Ön tartalmainak a 4. szakaszban részletezett felhasználására. 

F. A jelen Feltételek felmondása nem szüntet meg vagy módosít bármely Deere 
szolgáltatási szerződést. 

11 Általános rendelkezések 

A. Hacsak a fenti 4 (D) szakasz másként nem rendelkezik, az itt leírtaknak nem 
szándéka jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket ruházni külsö felekre, és nem 
is értelmezhetők így. 

B. Hacsak a fenti 3 (E) szakasz másként nem rendelkezik, a jelen Feltételek a 
teljes megállapodást jelentik Ön és mi közöttünk a Feltételek tárgyát tekintve, és 
hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást Ön és mi közöttünk az érintett 
tárgy tekintetében. A felek tudomásul veszik, hogy nem számít megbízhatónak 
bármely olyan megtett kijelentést, amely a jelen Feltételekben kifejezetten nem 
szerepel. 

C. Nem kötelességünk a jelen Feltételek érvényesítése az Ön nevében a Webhely 
más felhasználóival szemben. Miközben arra kérjük, tudassa velünk, ha úgy 
véli, hogy a Webhely egy másik felhasználója megsértette a jelen Feltételeket, 
fenntartjuk magunknak a jogot a kivizsgálásra és a kizárólagos belátásunk 
alapján történö reakcióra. 

D. Ha a Deere elmulasztja bármely jogának vagy a jelen Feltételek bármely 
rendelkezésének gyakorlását vagy érvényesítését, az nem jelenti az adott jog 
vagy rendelkezés feladását. Ha a Deere elmulasztja az itt leírt bármely jogának 
gyakorlását bármely tekintetben, az nem jelenti az itt leírt további jogainak 
feladását. 

E. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 
érvényesíthetetlennek bizonyul, az adott rendelkezés korlátozódik vagy 
megszűnik addig a minimális mértékig, hogy a jelen Feltételek egyébként teljes 
mértékben érvényben és hatályban maradjanak, és érvényesíthetők legyenek. 

F. A jelen Feltételeket nem engedményezheti, ruházhatja át vagy adhatja 
allicencbe, hacsak ezt a Deere előzetesen írásban jóvá nem hagyta, azonban 
mi korlátozás nélkül engedményezhetjük vagy átruházhatjuk azokat. Bármely 
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engedményezés, amelyet a jelen Feltételek rendelkezéseit megsértve 
kísérelnek meg, érvénytelennek számít. 

G. A Deere és Ön független vállalkozók, és egymásnak nem ügynökei vagy jogi 
partnerei, és nem állnak egymással munkaügyi viszonyban. 

H. A jelen Feltételek szakaszcímei csak a kényelmet szolgálják, nem bírnak jogi 
vagy szerződéses hatással. 

 


