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Šios Nuostatos ir sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja jūsų prisijungimo prie 
myjohndeere.com tinklalapio ir paslaugų, kitų su šiomis Sąlygomis susijusių arba pagal 
jas veikiančių „John Deere“ tinklalapių ir mobilių taikomųjų programų (toliau – Svetainė) 
ir naudojimosi jomis tvarką. Prisijungdami ar naudodamiesi šia Svetaine arba sukurdami 
Svetainės naudotojo paskyrą jūs išreiškiate sutikimą su šiomis Sąlygomis ir sudarote 
teisiškai saistančią sutartį su „John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group“, 
įsikūrusioje adresu Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Vokietija. Jeigu 
prisijungiate prie Svetainės ar ja naudojatės kaip kito asmens arba organizacijos 
darbuotojas arba atstovas, jūs taip pat išreiškiate sutikimą su šiomis Sąlygomis to 
asmens arba organizacijos vardu, taip pat pareiškiate ir patvirtinate, kad turite įgaliojimus 
įpareigoti tokį asmenį ar organizaciją šių Sąlygų laikytis. Jeigu nenorite ar negalite 
laikytis šių Sąlygų, nesijunkite prie šios Svetainės ir ja nesinaudokite. 

1 Apibrėžtys 

1.1 Šalys 

1. „Jūs“ ir „jūsų“ reiškia jus kaip individualų Svetainės naudotoją, o jeigu 
naudojatės Svetaine kito asmens ar organizacijos vardu, taip pat reiškia tą 
asmenį ar organizaciją. 

2. „Naudotojas“ reiškia bet kurį asmenį, kuris prisijungia prie Svetainės, ją 
peržiūri, joje naršo, vykdo paiešką ar bet kokiu kitu būdu naudojasi 
Svetaine. 

3. „Deere“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „„John Deere GmbH&Co. KG -  
Intelligent Solutions Group“, jos patronuojančias, susijusias ir dukterines 
bendroves. 

1.2 Turinys 

1. „Turinys“ reiškia tekstą, duomenis, failus, įrašus, vietovės informaciją, 
pranešimus, vaizdus, nuotraukas, vaizdo ar garso įrašus ir bet kokių kitų 
formų duomenis ar pranešimus, pateiktus, perduotus ar kitaip susijusius su 
Svetaine. Atminkite, kad jokios toliau pateiktos apibrėžtys nesukuria 
jokių jokios Šalies ir jokio konkretaus turinio nuosavybės santykių. 

2. „Jūsų (savo) turinys“ reiškia jūsų kontroliuojamą turinį, įskaitant: i) turinį, 
kurį jūs pateikiate Svetainei ar per ją perduodate; ii) duomenis, įskaitant 
mašininius, gamybinius ir kitus iš jūsų įrangos Svetainei perduotus 
duomenis; ir iii) trečiosios šalies kuriamą turinį, kai tokia trečioji šalis 
kontrolę yra perdavusi jums. 

3. „Naudotojo turinys“ reiškia turinį, kurį naudotojai pateikia Svetainei arba 
per ją perduoda. 

4. „Deere turinys“ reiškia turinį, kurį mes kuriame ar esame sukūrę, esame 
pateikę, įsigiję arba licencijuojame, arba pateikiame per Svetainę. 

5. „Trečiosios šalies turinys“ reiškia turinį, pateiktą ne jūsų ar „Deere“, o kitų 
šalių, kuris pasiekiamas naudojantis Svetaine. 

6. „Svetainės turinys“ reiškia visą turinį, kuris pasiekiamas naudojantis 
Svetaine, įskaitant jūsų turinį, naudotojo turinį, trečiųjų šalių turinį ir „Deere“ 
turinį. 

1.3 Svetainė 

1. Šioje Svetainėje galite saugoti, bendrinti ir tvarkyti Turinį. 
2. „Deere“ pasiūlius funkcijas ar paslaugas, kurioms teikti „Deere“ arba 

trečiosios šalys privalo turėti teisę naudotis ir tvarkyti Turinį, tokioms 
paslaugoms taikomos papildomos sąlygos arba, jei reikia, turi būti gautas 
atskiras sutikimas. 

3. Kaip infrastruktūros teikėjai, mes siūlome jums galimybę dalintis savo 
Turiniu su trečiosiomis šalimis naudojantis API prieiga (prieiga per 
taikomųjų programų sąsają; angl. Application Programming Interface (API)) 
arba, jei esate paslaugų teikėjas, susisiekti ir naudotis trečiųjų šalių turiniu. 

http://www.myjohndeere.com/
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Daugiau informacijos apie šią prieigą galima rasti „MyJohnDeere™“ 
privatumo nuostatose ir internete adresu developer.deere.com. 

2 Šių Sąlygų pakeitimai 

Šias Sąlygas mes galime kartkartėmis keisti, siekdami atitikti teisinius reikalavimus, 
atsižvelgiant į reguliavimo ar jurisdikcijos pasikeitimus; atnaujinti ir pakeisti mūsų 
paslaugas, taip pat prisitaikyti prie rinkos poreikių. Kai šios Sąlygos yra peržiūrimos, mes 
Jums pateiksime peržiūrėtas Sąlygas teisės aktų leidžiama forma, ne vėliau kaip likus 
dviem mėnesiams iki numatytos Sąlygų taikymo pradžios. Bus laikoma, kad sutikote su 
Sąlygų pakeitimais, jei iki planuojamos jų įsigaliojimo datos neišreiškėte prieštaravimo. 
Pasiūlyme Jus konkrečiai informuosime apie tokį sutikimą. Nuo to laiko savo veikloje 
vadovausimės pakeista Sąlygų versija. Jei prieštaraujate pakeitimams, mes turime teisę 
nutraukti Jūsų naudojimąsi Svetaine, kaip nurodyta 10 skyriuje.  

3 Naudojimasis Svetaine 

3.1 Teisė naudotis Svetaine 

Kad galėtumėte prisijungti prie Svetainės arba ja naudotis, turite būti sulaukę 18 
metų ir turėti reikalingus gebėjimus bei įgaliojimus sutikti su šiomis Sąlygomis. 
Jeigu mes anksčiau esame jums užblokavę prieigą prie Svetainės ar uždarę 
jūsų paskyrą, jūs neturite teisės prisijungti prie Svetainės ar ja naudotis. 

3.2 Leidimas naudotis Svetaine 

Naudotis šia Svetaine galite tik laikydamiesi šių Sąlygų. Naudojatės šia 
Svetaine savo rizika, įskaitant riziką, kad jums gali būti pateiktas netikslus, 
prieštaringas ar kitaip netinkamas turinys, ir riziką, kad jūsų Svetainei perduotu 
turiniu gali netinkamai pasinaudoti trečiosios šalys. 

3.3 Svetainės prieinamumas 

Vien tik mūsų nuožiūra, neteikiant jokio pranešimo ir dėl to nekylant jokiai 
atsakomybei visa Svetainė arba bet kurios jos dalys gali bet kuriuo metu būti 
pakeistos, atnaujintos, pertrauktos, arba jų veikimas gali būti laikinai ar visai 
nutrauktas. Taip pat vien tik savo nuožiūra, be atskiro pranešimo ir jokios 
atsakomybės mes galime bet kokį turinį iš Svetainės pašalint. 

3.4 Naudotojo paskyra 

1. Norėdami naudotis Svetainėje siūlomomis funkcijomis, turite sukurti 
paskyrą ir pateikti informaciją apie savo adresą, el. pašto adresą, telefono 
numerį, kuriai būtų galima su jumis susisiekti teikiant pagalbą, taip pat 
naudotojo vardą ir slaptažodį bei jūsų pasirinktus saugos klausimus. Sukurti 
paskyrą galite čia: myjohndeere.com. Užsiregistruodami patvirtinate, kad 
informacija, kurią pateikėte, yra tiksli. 

2. Pasikeitus Jūsų kontaktinei ar kitai su jūsų paskyra susijusiai informacijai, 
privalote nedelsdami mus apie tai informuoti ir pateikti atnaujintą 
informaciją. Paskyrą atnaujinkite čia: myjohndeere.com. 

3. Tik jūs atsakote už savo jungiantis prie Svetainės naudojamo slaptažodžio 
ar prisijungimo vardo saugumą, o mes įsipareigojame neatskleisti jūsų 
slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai. Tik jūs atsakote už bet kokią veiklą savo 
paskyroje, nesvarbu, vykdoma ji su jūsų leidimu ar be. Privalote nedelsdami 
mus informuoti apie bet kokį jūsų paskyroje be jūsų leidimo vykdomą veiklą. 
Dėl klausimų, susijusių su savo paskyra, galite su mumis susisiekti čia. 

4. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, norėdami apsaugoti Svetainei 
perduodamus duomenis ar saitus, tik jūs atsakote už saugaus ryšio su 
Svetaine sukūrimą ir naudojimą. 

5. Jūsų paskyra skirta naudotis tik Jums. Paskyrai sukurti pateikite išsamią ir 
tikslią mūsų prašomą informaciją. Jūs negalite prisistatyti kitu asmeniu, kurti 
ar naudoti paskyrą ne savo paties vardu, pateikti kito asmens elektroninio 
pašto adresą ar kurti kelias paskyras. Jeigu naudojate pseudonimą, 
atminkite, kad kiti Svetainės naudotojai vis dėlto gali jus atpažinti pagal jūsų 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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pasirenkamą bendrinamą turinį. Daugiau informacijos sužinosite perskaitę 
mūsų Privatumo ir duomenų apsaugos pareiškimą 
(deere.com/agreements). Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet 
kokios priežasties ar be priežasties, be pranešimo ir be mūsų atsakomybės 
jūsų paskyrą uždaryti. 

3.5 Susijusios „Deere“ paslaugos ir sutartys 

Atminkite, kad tam tikram Turiniui, savybėms, funkcijoms ir paslaugoms, 
kuriomis jūs naudojatės Svetainėje ar per ją, yra taikomos papildomos sąlygos, 
apibrėžtos atskiroje jūsų sutartyje su „Deere“ (kiekviena jų vadinama „Deere“ 
paslaugų sutartimi). Pavyzdžiui, naudojantis „JDLink™“ priemonėmis ir 
paslaugomis vadovaujamasi „John Deere“ Telematikos sutartimi, kuri yra viena 
iš „Deere“ paslaugų sutarčių. Kiek praktiškai įmanoma, šios Sąlygos aiškinamos 
vengiant bet kokio prieštaravimo kitiems jūsų susitarimams su „Deere“. Iškilus 
bet kokiems faktiniams šių Sąlygų ir kitų jūsų su „Deere“ sudarytų susitarimų 
prieštaravimams, atitinkamos „Deere“ paslaugų sutarties nuostatos turi 
viršenybę šių Sąlygų atžvilgiu. 

3.6 „Deere“ ir kitų naudotojų pranešimai 

Sukurdami savo paskyrą jūs sutinkate gauti su Svetaine susijusius elektroninius 
pranešimus. Svetainė sudaro galimybes jums bendrauti su kitais naudotojais, o 
„Deere“ gali bendrauti su jumis įvairiais Svetainės priežiūros, prieinamumo, 
funkcionalumo ar kitais jums naudojantis Svetaine svarbiais klausimais, 
laikydamasi visų elektroninius pranešimus reglamentuojančių įstatymų 
reikalavimų. 

4 Turinys 

4.1 Atsakomybė už jūsų turinį 

1. Svetainė turi funkcijas, kurios sudaro galimybę jums bendrinti savo turinį 
kitiems Svetainės naudotojams. Jūs suprantate, kad bet kuris kitas 
naudotojas, turintis prieigą prie jūsų turinio, gali jį kopijuoti, juo naudotis, jį 
keisti ar platinti, ir sutinkate, kad „Deere“ už tokius veiksmus neatsako ir 
neprisiima jokios atsakomybės. Prašome gerai apgalvoti, kokį savo turinį 
norite bendrinti Svetainėje.  

2. Už savo turinio priežiūra ir apsaugą atsakote jūs, kaip nurodyta skyriuje 
„Gairės ir politikos nuostatos“ žemiau. Jūs sutinkate, kad „Deere“ neatsako 
už jokius jūsų turinio praradimus ar iškraipymus ar už jokias su jūsų turinio 
priežiūra ar atstatymu susijusias sąnaudas ar išlaidas, išskyrus atvejus, 
nurodytus skyriuje “Garantijų mažinimas, atsakomybės apribojimai. 

3. Už savo turinį esate atsakingas tik jūs, ir, kartą pateiktas Svetainei, turinys 
nebegali būti iš jos pašalintas, kai jis bendrinamas su trečiosiomis šalimis. 
Jūs prisiimate visą su savo turiniu susijusią riziką, įskaitant kylančią dėl to, 
kad bet kuri trečioji šalis pasitiki jūsų turinio kokybe, tikslumu ar 
patikimumu, arba dėl bet kokios jūsų turinyje atskleistos informacijos, pagal 
kurią gali būti nustatyta jūsų tapatybė. Jūs patvirtinate, kad galite 
nuosavybės teise arba turite reikalingą leidimą naudotis ir suteikti teisę 
naudotis savo turiniu kitiems naudotojams, įskaitant „Deere“, kaip nustatyta 
toliau esančio 5 skyriaus b punkte. Jūs taip pat pareiškiate, kad esate 
gavęs visus darbuotojų ar trečiųjų šalių sutikimus, reikalingus užtikrinti, kad 
jūs ir „Deere“ tinkamai laikytųsi visų taikomų privatumo apaugą 
užtikrinančių įstatymų tvarkant Svetainę ir asmens duomenis, kaip nurodyta 
toliau esančio 6 skyriaus b punkte. Jūs sutinkate ir suprantate, kad „Deere“ 
jūsų turinio netvirtina, ir kad jūs negalite teigti, jog jūsų turinys kokiu nors 
būdu yra „Deere“ remiamas ar tvirtinamas. 

4. Tam tikras Svetainėje skelbiamas turinys gali būti apsaugotas kitų asmenų 
intelektinės nuosavybės teisių. Jūs sutinkate, kad galite kopijuoti, įkelti į 
Svetainę, iš jos įsikelti ar bendrinti Svetainėje esančius failus tik turėdami 
tam teisę. Tik jūs asmeniškai atsakote ir prisiimate atsakomybę už 
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Svetainėje jūsų kopijuojamą, bendrinamą, įsikeliamą ar kitaip naudojamą 
medžiagą. Jūsų atžvilgiu gali iškilti atsakomybė, jeigu, pavyzdžiui, jūsų 
skelbiamame turinyje yra medžiagos, kuri yra neteisinga, klaidinga, 
apgaulinga ar įžeidžianti orumą, pažeidžianti kurios nors trečiosios šalies 
teises, įskaitant autorių, prekės ženklo, patentų teises, komercines 
paslaptis, privatumo teises, viešumo teises ar bet kurias kitas intelektinės ar 
kitokios nuosavybės teises; kuri atskleidžia neviešą bet kurios įmonės, 
kurios akcijomis viešai prekiaujama, informaciją; skelbiama neteisėta 
medžiaga, įskaitant neapykantos kurstymą ar pornografiją, arba medžiaga, 
pažeidžianti ar skatinanti pažeisti bet kokius taikomus įstatymus ar teisės 
aktus. 

5. Mes galime nuspręsti peržiūrėti Svetainės turinį, siekdami nustatyti, ar jis 
atitinka mūsų gairių reikalavimus, tačiau jūs pripažįstate, kad „Deere“ neturi 
prievolės vykdyti Svetainėje skelbiamo Turinio stebėsenos. Mes 
neatsakome už duomenų, failų ar Svetainės turinio arba kokios kitos 
informacijos, su kuria galite susipažinti naudodamiesi Svetaine, tikslumą, 
išsamumą ar tinkamumą. 

4.2 Mūsų teisė naudoti jūsų turinį 

1. Šios Sąlygos nesuteikia „Deere“ jokių teisių į jūsų turinį ar kitas intelektinės 
nuosavybės teises, išskyrus ribotas teises naudoti jūsų turinį, kaip aprašyta 
toliau ir mūsų Privatumo ir duomenų apsaugos pareiškime 
(deere.com/agreements). Jei norite gauti konkrečios informacijos, kaip mes 
galime naudoti jūsų turinį, prašome skaityti savo šaliai skirtą Privatumo ir 
duomenų apsaugos pareiškimą. 

2. Jūs suteikiate „Deere“ ir trečiosioms šalims teisę naudotis savo turiniu, kaip 
aprašyta šiose Sąlygose, ir, jeigu reikia, teikti visas Svetainėje siūlomas 
paslaugas ir užtikrinti funkcijas, įskaitant, pavyzdžiui, teisę jūsų nurodymu 
įkelti ar bendrinti jūsų turinį. Šis leidimas taip pat taikomas trečiosioms 
šalims, „Deere“ samdomoms tvarkant Svetainę ir teikiant susijusias 
paslaugas. 

3. Mes galime atskleisti jūsų duomenis išorės šalims, jeigu turime pagrindo 
tikėti, kad toks atskleidimas yra pagrįstai reikalingas siekiant a) užtikrinti 
atitiktį bet kokiam taikomam įstatymui, teisės aktui ar privalomam teisiniam 
reikalavimui, b) užtikrinti bet kokio asmens saugumą ir apsaugoti jį nuo 
mirties ar sunkaus kūno sužalojimo; c) užkirsti kelią apgaulei ar 
piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis ar mūsų naudotojais; d) apsaugoti 
mūsų nuosavybės teises arba e) apsaugoti „Deere“ ir jos susijusias įmones 
ar darbuotojus nuo galimų ieškinių, susijusių su jūsų turiniu. 

4.3 „Deere“ turinys ir programinė įranga 

1. Naudojantis kai kuriomis Svetainės funkcijomis gali prireikti įsikelti kliento 
programinės įrangos paketą (toliau – Programinė įranga). „Deere“ suteikia 
jums ribotą, nesublicencijuojamą, neperduodamą, neišimtinę, 
neperleidžiamą, atšaukiamą licenciją naudotis Programine įranga tik 
siekiant prisijungti prie Svetainės. Jūsų licencija naudotis Programine 
įranga bus automatiškai atšaukta jums pažeidus šias Sąlygas ar bet kuriuos 
kitus susitarimus su „Deere“, jeigu dėl to būtų pažeistos ar apribotos mūsų 
intelektinės nuosavybės teisės. Mes pasiliekame visas teises, kurios nėra 
akivaizdžiai apibrėžtos šiose Sąlygose. Jūs neturite teisės keisti, bandyti 
keisti ar kam nors padėti keisti Programinės įrangos perkonstravimo ar 
dekompiliavimo metodais. Naują Programinės įrangos versiją galime 
atnaujinti ir Jūsų įrenginyje. 

2. Šios Sąlygos jums nesuteikia jokių teisių, taip pat nuosavybės teisių į 
Svetainę, susijusią programinę įrangą ar Svetainės turinį arba jų dalį. Jūs 
galite keisti, kopijuoti ar platinti visą ar dalį „Deere“ turinio, kurti jo išvestines 
ar adaptuotas versijas arba kokiu kitu būdu jį naudoti tik taip, kaip mes 
aiškiai leidžiame. Programinė įranga ir kita technologija, kurią mes 
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naudojame Svetainei tvarkyti, saugoma Jungtinių Valstijų, Kanados, ES 
valstybių narių ir kitų užsienio valstybių autorių teisių, prekės ženklo 
apsaugos ir kitais įstatymais. Šios Sąlygos nesuteikia jums jokių teisių 
naudoti „Deere“ prekės ženklų, logotipų, domenų pavadinimų ar kitų firminių 
požymių. Išskyrus tai, kas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta šiose 
Sąlygose, mes nesuteikiame jums jokių aiškių ar numatomų teisių, ir visos 
su Svetaine ir „Deere“ turiniu susijusios teisės priklauso mums. 

3. Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote John Deere Web Site Legal 
Notice. 

4.4 Trečiųjų šalių turinys 

1. Svetainėje gali būti skelbiamas trečiųjų šalių turinys arba nuorodos į trečiųjų 
šalių interneto svetaines ar išteklius, kurie Jums bus aiškiai nurodyti. Tais 
atvejais, kai „Deere“ nekontroliuoja ir netvirtina tokio trečiųjų šalių turinio, 
„Deere“ neatsako už tokį trečiųjų šalių turinį, interneto svetaines, išteklius ar 
bet kokį kitą susijusį turinį, produktus ar paslaugas. Jei „Deere“ kontroliuoja 
arba tvirtina trečiųjų šalių turinį, tokios interneto svetainės, išteklių arba 
susijusio turinio naudojimui taikomos specialios papildomos sąlygos. Jūs 
galite naudotis bet kokių trečiųjų šalių turiniu, interneto svetainėmis ar 
ištekliais vien tik savo atsakomybe.  

2. Jūs sutinkate laikytis bet kokių kitų sutarčių su kitomis šalimis, kurios 
reglamentuoja jūsų teises naudotis trečiųjų šalių turiniu, nuostatų. Jūsų 
naudojimasis „Google Maps“ patenka į šių sąlygų taikymo sritį: „Google 
Maps“ / „Google Earth“ Papildomos paslaugų sąlygos.  

3. Jeigu mes suteikiame jums bet kokią programinę įrangą pagal atviro šaltinio 
licenciją ir tokiose licencijose numatytos nuostatos akivaizdžiai prieštarauja 
šioms Sąlygoms, atviro šaltinio licencijos nuostatos taikomos tokiai atviro 
šaltinio programinei įrangai tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Sąlygoms. 

5 Gairės ir politikos nuostatos 

5.1 Priimtinas naudojimas 

Jūs įsipareigojate neatlikti pats, nepadėti kitiems asmenims ar neskatinti jų atlikti 
toliau nurodytų veiksmų: 

1. pažeisti šias Sąlygas; 

2. tirti, nuskaityti ar bandyti kokios nors sistemos a tinklo pažeidžiamumą; 

3. siųsti neleidžiamus pranešimus, reklaminius skelbimus ar pranešimus arba 
brukalą; 

4. siųsti iškraipytą, apgaulingą ar klaidinančią šaltinį identifikuojančią 
informaciją, įskaitant pranešimus, kuriais apsimetama kitu asmeniu arba 
sukčiaujama; 

5. keisti, adaptuoti, pasisavinti, kopijuoti, platinti, versti Svetainę arba 
Svetainės turinį, kurti jo išvestinį ar adaptuotą turinį, jį viešai demonstruoti, 
parduoti ar iškeisti (išskyrus Svetainėje skelbiamą jūsų turinį), išskyrus 
atvejus, kai aiškiai leidžia „Deere“; 

6. prisijungti prie Svetainės ar joje naršyti bet kokiomis priemonėmis, išskyrus 
mūsų viešai prižiūrimas sąsajas (pvz., iškarpų failų naudojimas); 

7. naudoti bet kokius robotus, vorus, svetainių paieškos / informacijos 
nuskaitymo taikomąsias programas ar kitokias automatizuotas priemones, 
procesus, skirtus prisijungti prie bet kokios Svetainės ar bet kokio Svetainės 
turinio dalies arba jas nuskaityti ar bandyti indeksuoti; 

8. keisti bet kokią Svetainės dalį perkonstravimo priemonėmis; 

9. pašalinti ar keisti bet kokį autorių teisių, prekės ženklo ar kitokius 
nuosavybės teisių ženklus, skelbiamus bet kokioje Svetainės dalyje, ar 
žyminčius bet kokią iš Svetainės išspausdintą ar iš jos nukopijuotą 
medžiagą; 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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10. įrašyti, apdoroti ar pasisavinti bet kokią informaciją apie kitą Svetainės 
naudotoją; 

11. prisijungti prie informacijos apie kitus Svetainės naudotojus ar ją peržiūrėti 
negavus atitinkamo leidimo; 

12. performuoti ar keisti bet kokią Svetainės dalį; 

13. imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių, mūsų nuožiūra, atsirastų ar galėtų 
atsirasti nepagrįsta ar neproporcingai didelė apkrova „Deere“ technologijų 
infrastruktūroms ar kurie pareikalautų Svetainėje sukurti pernelyg aktyvius 
duomenų srautus; 

14. bandyti neteisėtai prisijungti prie Svetainės, naudotojų paskyrų, 
kompiuterinių sistemų ar prie Sistemos prijungtų tinklų piratavimo 
veiksmais, pasisavinant slaptažodį ar kitomis priemonėmis; 

15. diegti piktybinę programinę įrangą ar kitaip naudoti Svetainę ar bet kokį 
Svetainės turinį platinti piktybinei įrangai, kompiuterių virusams, šnipinėjimo 
programoms, kirminams, defektams, Trojos arkliams ar kitoms piktybinėms 
programoms; 

16. naudoti bet kokius įrenginius, programinę įrangą ar priemones, kurios 
sutrikdytų normalią Svetainės veiklą, ar kitaip bandyti įsikišti į normalią 
Svetainės veiklą; 

17. naudoti Svetainę siekiant pažeisti bet kokio kompiuterių tinklo saugumą, 
nulaužti slaptažodžius ar saugumo šifravimo kodus; sutrikdyti Svetainės 
arba Svetainės turinio saugumą ar kitaip jį pažeisti;  

18. pašalinti, apeiti, pažeisti bet kokias su saugumu susijusias Svetainės 
funkcijas ar funkcijas, kurios užkerta kelią ar apriboja galimybes naudoti ar 
kopijuoti Svetainės turinį, nustato naudojimosi Svetaine apribojimus ar 
sumažina jų veiksmingumą; 

19. skelbti bet kokį Turinį, kuris yra apgaulingas ar klaidinantis; 

20. pažeisti bet kokių trečiųjų šalių teises, įskaitant be jokių apribojimų 
pasitikėjimo, autorių teisių, prekės ženklų, patentų teises, komercines 
paslaptis, moralines teises, privatumo teises, viešumo teises ar bet kokias 
kitas intelektinės nuosavybės teises; 

21. bendrinti savo Svetainės naudotojo paskyrą, prisijungti prie Svetainės 
naudojantis kito asmens naudotojo paskyra ar teikti neteisingą ar 
klaidinančią informaciją kuriant ar naudojantis Svetainės naudotojo 
paskyra; 

22. neturint atitinkamo leidimo reklamuoti ar skatinti įsigyti ne savo produktus ar 
paslaugas; 

23. prisistatyti kitu asmeniu ar teikti klaidinančią informaciją apie santykius su 
kitu asmeniu ar įmone; 

24. grasinti, persekioti, gąsdinti kitus asmenis ar prie jų priekabiauti, propaguoti 
fanatiškas ar diskriminacines idėjas; 

25. skelbti, įkelti ar bendrinti medžiagą, kuri yra neteisėtai pornografinė ar 
nepadori, propaguojanti fanatiškas religinės, rasinės ar etninės 
neapykantos idėjas; arba 

26. pažeisti bet kokius taikomus įstatymus, kitų asmenų privatumą ar žeminti jų 
orumą. 

5.2 Privatumas 

Jūs sutinkate, kad, teikdami šiose Sąlygose numatytas paslaugas ir funkcijas, 
mes galime rinkti, skelbti, naudoti, bendrinti ir atskleisti jūsų turinį mūsų 
MyJohnDeere™ Privatumo pranešime (deere.com/agreements). Jei reikia 
informacijos apie tai, kaip mes galime naudoti jūsų turinį, skaitykite savo šaliai 
skirtus MyJohnDeere™ Privatumo pranešimus.  

https://www.deere.com/agreements
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5.3 Ginčai dėl autorių teisių ir prekės ženklų 

„Deere“ gerbia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises ir tikisi, kad 
svetainės naudotojai laikysis tokio paties požiūrio.  

Mes vien savo nuožiūra pašalinsime bet kokį turinį, kuris faktiškai arba kaip mes 
įtariame pažeidžia bet kokios trečiosios šalies teises. Vadovaudamiesi savo 
politika mes nutraukiame su Turiniu susijusius santykius su bet kuriomis šalimis, 
kurios pakartotinai pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. 

6 Pasiūlymai ir patobulinimai 

Mes laukiame jūsų atsiliepimų. Siųsdami mums savo idėjas, pasiūlymus, dokumentus ar 
pasiūlymus (toliau – atsiliepimai) jūs patvirtinate, kad i) jūsų atsiliepime nėra jokios 
asmeninės konfidencialios ar nuosavos trečiųjų šalių informacijos, ii) tokių atsiliepimų 
atžvilgiu mes nesame nei tiesiogiai, nei numatomai prisiėmę jokių konfidencialumo 
įsipareigojimų, iii) mes jau galime būti gavę ar svarstę informaciją, kuri būtų panaši į 
esančią jūsų atsiliepime, ir iv) jūs mums suteikiate neatšaukiamą, neišimtinę, 
nemokamą, neterminuoto galiojimo ir visame pasaulyje galiojančią licenciją naudoti, 
keisti, skelbti, platinti ir sublicencijuoti tokį jūsų atsiliepimą. 

7 Žalos atlyginimas 

Jūs sutinkate ginti „Deere“, jos pagrindines įmones, antrines ir susijusias įmones, jų 
agentus, tiekėjus, licenciarus ir partnerius, pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus 
ir atstovus (kartu vadinamus „Deere“ įmonėmis) ir kompensuoti visas jų išlaidas, 
įskaitant teisines išlaidas, taip pat patenkinti bet kokius trečiųjų šalių ieškinius ar 
reikalavimus, pateiktus dėl i) jūsų įvykdyto tyčinio ar neatsargaus šių Sąlygų pažeidimo 
ii) bet kokio produkto ar paslaugos, jūsų naudojantis Svetaine įsigyto ar pirkto ne iš 
„Deere“ įmonės, arba iii) jūsų ar trečiosios šalies įvykdyto kito asmens ar įmonės 
intelektinės nuosavybės ar kitokių teisių pažeidimo naudojantis jūsų paskyra, tiek kiek 
tas pažeidimas yra susijęs su jų tyčiniu ar neatsargiu veikimu ar neveikimu. Jūs 
sutinkate, kad „Deere“ gali jūsų sąskaita imtis išimtinių gynybos priemonių ir kontroliuoti 
bet kokį klausimą, dėl kurio jūs privalote mums atlyginti žalą, ir įsipareigojate savo 
sąskaita su mumis bendradarbiauti mums ginantis nuo tokių reikalavimų. Jūs 
įsipareigojate nespręsti jokių klausimų negavę išankstinio rašytinio „Deere“ sutikimo. 
„Deere“ dės visas pagrįstas pastangas jus informuoti apie bet kokius tokius reikalavimus, 
ieškinius ar procesinius veiksmus, kai tik apie juos sužinos. 

8 Garantijų mažinimas, atsakomybės apribojimai 

1. „JOHN DEERE“ ATSAKO PAGAL ŠIOS SUTARTIES SĄLYGAS TIK a) – f) 
PUNKTUOSE NUSTATYTA TVARKA: 
(a) „JOHN DEERE“ PRISIIMA NERIBOTĄ ATSAKOMYBĘ UŽ „JOHN 

DEERE“, JOS TEISĖTŲ ATSTOVŲ AR VYRESNIŲJŲ VADOVŲ TYČIA 
ARBA DĖL DIDELIO APLAIDUMO SUKELTUS NUOSTOLIUS, TAIP UŽ 
KITŲ ASMENŲ, PADEDANČIŲ VYKDYTI SUTARTĮ, TYČIA PADARYTUS 
NUOSTOLIUS; „JOHN DEERE“ ATSAKOMYBĖ UŽ KITŲ ASMENŲ, 
PADEDANČIŲ VYKDYTI SUTARTĮ, DĖL DIDELIO APLAIDUMO 
SUKELTUS NUOSTOLIUS NUSTATYTA TOLIAU e) PUNKTE, KURIAME 
PATEIKIAMOS NUOSTATOS DĖL PAPRASTO APLAIDUMO. 

(b) „JOHN DEERE“ PRISIIMA NERIBOTĄ ATSAKOMYBĘ UŽ „JOHN 
DEERE“, JOS TEISĖTŲ ATSTOVŲ AR ASMENŲ, PADEDANČIŲ 
VYKDYTI SUTARTĮ, TYČIA ARBA DĖL NEATSARGUMO SUKELTĄ 
MIRTĮ, KŪNO SUŽALOJIMĄ ARBA SVEIKATAI PADARYTĄ ŽALĄ. 

(c) „JOHN DEERE“  ATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL 
GARANTUOTŲ SAVYBIŲ NEBUVIMO, NEVIRŠIJANT GARANTIJOJE 
NUSTATYTOS SUMOS, KURIĄ „JOHN DEERE“ GALĖJO NUMATYTI 
GARANTIJOS SUTEIKIMO METU. 

(d) „JOHN DEERE“ PRISIIMA ATSAKOMYBĘ UŽ GAMINIUS, NUMATYTĄ 
VOKIETIJOS ATSAKOMYBĖS UŽ GAMINIUS ĮSTATYME. 

(e) „JOHN DEERE“ ATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL „JOHN 
DEERE“, JOS TEISĖTŲ ATSTOVŲ IR ASMENŲ, PADEDANČIŲ VYKDYTI 
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SUTARTĮ, ESMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMO. ESMINIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI YRA PAGRINDINĖS PAREIGOS 
(„KARDINALPFLICHTEN“), SUDARANČIOS ŠIOS SUTARTIES ESMĘ, 
KURIOS TURĖJO LEMIAMOS ĮTAKOS SUDARANT ŠIĄ SUTARTĮ IR 
KURIŲ VYKDYMU GALI REMTIS KLIENTAS. JEI „JOHN DEERE“ DĖL 
PAPRASTO APLAIDUMO PAŽEIDŽIA SAVO ESMINIUS 
ĮSIPAREIGOJIMUS, JOS ATSAKOMYBĖ UŽ ŠĮ PAŽEIDIMĄ 
APRIBOJAMA SUMA, KURIĄ „JOHN DEERE“ GALĖJO NUMATYTI 
ATITINKAMOS PASLAUGOS TEIKIMO METU. 

(f) ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ NUOSAVYBEI AR FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ 
UŽ NUMATOMĄ ŽALĄ, KURI YRA SUSIJUSI SU SUTARTIMI IR 
PASLAUGOS POBŪDŽIU, APRIBOJAMA IKI 12 500 EURŲ VIENAM 
KLIENTUI. JEI ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ DĖL VIENO VEIKSMO AR 
ĮVYKIO SUKELIA ŽALĄ KELIEMS KLIENTAMS, ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ 
APRIBOJAMA IKI MAKSIMALIOS 500 000 EURŲ SUMOS, TAIKANT 
ANKSČIAU NURODYTĄ APRIBOJIMĄ VIENAM KLIENTUI. JEI 
KOMPENSACIJA UŽ TĄ PATĮ ĮVYKĮ VIRŠIJA MAKSIMALIĄ MOKĖTINĄ 
500 000 EURŲ SUMĄ, SUMA PROPORCINGAI PADALIJAMA 
NUKENTĖJUSIOMS ŠALIMS, NEVIRŠIJANT MAKSIMALIOS SUMOS 
ATSKIRAM KLIENTUI, KAIP NURODYTA ANKSČIAU. 

2. „JOHN DEERE“ ATSAKOMYBĖ UŽ DUOMENŲ PRARADIMĄ APRIBOJAMA 
ĮPRASTŲ DUOMENŲ ATKŪRIMO IŠLAIDŲ, KURIOS BŪTŲ PATIRTOS, JEI 
BŪTŲ TINKAMAI IR REGULIARIAI DAROMOS DUOMENŲ ATSARGINĖS 
KOPIJOS, SUMA. 

3. JOKIA PLATESNĖ „JOHN DEERE“ ATSAKOMYBĖ IŠ ESMĖS NETAIKOMA. 

9 Taikomos teisės ir vietos pasirinkimas 

Šioms Sąlygoms taikomos Vokietijos Federacinėje Respublikoje galiojančios 
materialinės teisės nuostatos, reglamentuojančios šias Sąlygas. Atitinkamas Manheimo 
teismas turi neišimtinę jurisdikciją bet kokių su šiomis Sąlygomis susijusių ieškinių ar 
ginčų (toliau – Ieškinys) atžvilgiu. Šioms Sąlygoms netaikomos jokios jurisdikcijos 
įstatymų konflikto taisyklės ar Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio pirkimo ir 
pardavimo sutarčių, ir jų taikymo aiškiai atsisakoma.  

10 Sąlygų laikymosi nutraukimas 

A. Jūs galite bet kuriuo metu nustoti laikytis šių Sąlygų, t. y. galite uždaryti savo 
paskyrą, nustoti naudotis Svetaine arba pateikti „Deere“ pranešimą apie tai, kad 
nustojate naudotis jos teikiamomis paslaugomis. Pranešimą galite pateikti užpildę 
užklausos dėl duomenų subjektų teisių formą (angl. Data Subject Rights Request 
Form), kurią galima rasti deere.com/agreements. 

B. Atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimus pagal susijusias „Deere“ paslaugų sutartis ir 
susitarimus, pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl priežasties ar jos neturėdami, 
pateikdami pranešimą arba ne laikinai ar visai sustabdyti Svetainės veiklą. 

C. Mes taip pat turime teisę laikinai ar visam laikui neleisti Jums naudotis Svetaine iš 
karto po to, kai jums nusiųsime rašytinį ar elektroninį pranešimą, informuojantį jus, 
kad nesilaikote šių Sąlygų arba naudojatės Svetaine kokiu nors būdu, dėl kurio 
mums gali iškilti teisinė atsakomybė ir sutrikdytas kitų asmenų naudojimasis 
Svetaine, taip pat nustatyti, kad jūsų pažeidimą galima ištaisyti, todėl mes pirmiausia 
jums pateiksime rašytinį pranešimą, reikalaudami situaciją ištaisyti per 30 dienų, ir 
jeigu nustatyto laikotarpio pabaigoje jūs ir toliau netinkamai, pažeisdami Sąlygas, 
naudositės Svetaine, užblokuosime jūsų prieigą prie Svetainės. Dėl bet kurio tokio 
veiksmo jūs galite netekti galimybės prisijungti prie savo paskyros, Svetainės, savo 
turinio, Svetainės turinio ar bet kokios kitos susijusios informacijos. 

D. Mes taip pat galime nutraukti Jūsų naudojimąsi Svetaine, jei nesutinkate su Sąlygų 
pakeitimais kaip nurodyta 2 skyriuje. 

E. Jums nustojus naudotis Svetaine mūsų ar jūsų iniciatyva, visos šių Sąlygų 1, 4, 5, 7, 
11 skyrių nuostatos galioja toliau, įskaitant mūsų teisę naudotis jūsų turiniu, kaip 
aprašyta 4 skyriuje. 

https://www.deere.com/agreements
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F. Šių Sąlygų taikymo nutraukimas neveikia jokių kitų „Deere“ paslaugų sutarčių 
galiojimo ir jų nekeičia. 

11 Bendrosios sąlygos 

A. Išskyrus atvejus, nurodytus pirmiau esančio 4 skyriaus d punkte, jokia šių Sąlygų 
nuostata nėra skirta ir negali būti laikoma suteikiančia kokias nors teises ar teisės 
gynimo priemones jokioms trečiosioms šalims. 

B. Išskyrus atvejus, nurodytus pirmiau esančio 3 skyriaus e punkte, šios Sąlygos 
sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą dėl Sutarties dalyko ir pakeičia visus 
ankstesnius mūsų susitarimus dėl šios Sutarties dalyko. Šalys pripažįsta, kad jos 
negali remtis jokiais kitais pareiškimais, kurie nėra aiškiai nuodyti šiose Sąlygose. 

C. Mes neprivalome šių Sąlygų taikyti kitiems naudotojams jūsų vardu. Nors mes 
skatiname jus mus informuoti, jeigu, jūsų manymu, kitas Svetainės naudotojas 
pažeidinėja šias Sąlygas, pasiliekame teisę atlikti tyrimą ir imtis atitinkamų veiksmų 
vien savo nuožiūra. 

D. Jeigu „Deere“ nepasinaudoja kuria nors teisės ar šių Sąlygų nuostata ar jos 
neįgyvendina, tai nereiškia, kad „Deere“ atsisako tokios savo teisės ar atsisako 
taikyti atitinkamą nuostatą. Jeigu „Deere“ kokiu nors atžvilgiu nepasinaudoja kokia 
nors šiose Sąlygose numatyta teise, tai nereiškia jos atsisakymo pasinaudoti kitomis 
šiose Sąlygose numatytomis teisėmis. 

E. Jeigu kuri nors šių Sąlygų nuostata tampa negaliojančia ar neįgyvendinama, tokios 
nuostatos taikymas apribojamas arba jos atsisakoma tik tiek, kiek būtina siekiant 
užtikrinti, kad kitais atžvilgiais Sąlygos liktų galiojančios ir įgyvendinamos. 

F. Jūs šias Sąlygas galite perleisti, perduoti ar sublicencijuoti tik gavę išankstinį rašytinį 
„Deere“ sutikimą, tačiau mes jas galime perleisti ar perduoti be jokių apribojimų. Bet 
koks bandymas perleisti šias Sąlygas pažeidžiant nuostatas, yra niekinis ir 
negaliojantis. 

G. „Deere“ ir jūs esate nepriklausomi rangovai, o ne agentai, teisiniai partneriai ar 
susieti darbo santykiais asmenys. 

H. Šių Sąlygų skyrių pavadinimai vartojami tik patogumo dėlei ir jokios teisinės 
reikšmės ar poveikio sutartiniams santykiams neturi. 

 


