
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про умови 
використання MyJohnDeere™ 
 

Покрита територія: Європейський Союз, країни, що не є членами ЄС, але входять 
до Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), Азербайджан, Казахстан, Україна та 
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Ці умови (ці "Умови") регулюють ваш доступ і використання веб-сайту 
myjohndeere.com і сервісам, так само як інших веб-сайтів та мобільних додатків 
компанії John Deere, які пов’язані або містять посилання на ці Умови ("Сайт"). 
Реалізовуючи доступ до Сайту або використовуючи його, або створюючи обліковий 
запис на Сайті, ви погоджуєтеся з цими Умовами і вступаєте в договірні відносини, 
які мають юридично обов’язкову силу з компанією John Deere GmbH &Co. KG, 
Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Німеччина. 
Якщо ви маєте доступ до Сайту або використовуєте його як співробітник або 
довірена особа в інтересах іншої фізичної або юридичної особи, ви також 
погоджуєтеся з цими Умовами, діючи в інтересах цієї фізичної або юридичної 
особи, та запевняєте і гарантуєте, що у вас є повноваження на те, щоб пов’язати 
цю фізичну або юридичну особу з цими Умовами.  

Не реалізовуйте доступ або не використовуйте Сайт, якщо Ви не бажаєте або 
не можете дотримуватися цих Умов. 

1 Визначення 

1.1 Сторони 

1. "Ви" і "ваш" відносяться до вас як до індивідуального користувача 
Сайту і, якщо ви використовуєте Сайт в інтересах іншої фізичної або 
юридичної особи, також відноситься і до такої фізичної або юридичної 
особи. 

2. "Користувач" – це будь-хто, хто має доступ, переглядає, завантажує, 
видаляє з буфера обміну або будь-яким іншим використовує Сайт. 

3. “Deere,” "ми," "нас" та "наш" відноситься до компанії John Deere GmbH 
& Co. KG - Intelligent Solutions Group та її материнських, афілійованих 
та дочірніх компаній. 

1.2 Контент 

1. "Контент" означає текст, дані, файли, записи, інформацію про 
місцезнаходження, повідомлення, зображення, фото, аудіо- та 
відеофайли та інші види даних або повідомлення, передані до Сайту, 
через Сайт або іншим чином доступні у зв’язку з його використанням. 
Зверніть увагу, що жодне з перерахованих визначень не означає і 
не створює жодних відносин власності між будь-якими сторонами 
та будь-яким конкретним Контентом.  

2. "Ваш Контент" означає Контент, яким ви управляєте, включаючи: (i) 
Контент, який ви передаєте до Сайту, через Сайт або у зв’язку з його 
використанням; (ii) дані, включаючи машини, продукцію та інші дані, які 
передаються вашим обладнанням до Сайту; та (iii) Контент, створений 
третьою особою у випадку, якщо така особа передала вам управління. 

3. "Користувацький Контент" означає Контент, який користувач передає 
до Сайту, через Сайт або у зв’язку з його використанням. 

4. "Контент Deere" означає Контент, який ми створюємо, створили, 
робимо, зробили, придбаваємо або отримуємо за ліцензією або 
робимо доступним у зв’язку з використанням Сайту. 

5. "Контент Третіх Осіб" означає Контент створений іншою особою, крім 
вас або Deere, і який доступний у зв’язку з використанням Сайту. 

6. "Контент Сайту" означає весь Контент, який доступний у зв’язку з 
використанням Сайту, включаючи Ваш Контент, Користувацький 
Контент, Контент Третіх Осіб та Контент Deere. 

1.3 Сайт 

1. Цей “Сайт” забезпечує вас інфраструктурою для збереження, 
поширення та обробки “Контенту”. 

2. Якщо Deere пропонує функції або послуги, які вимагають доступу до 
“Контенту” і його обробки з боку Deere або третіх осіб, такі послуги 

http://www.myjohndeere.com/
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будуть регулюватися додатковими умовами або прямою згодою, якщо 
це передбачено. 

3. Як постачальники інфраструктури ми надаємо вам можливість 
поширювати “Контент” для третіх осіб за допомогою API-доступу 
(доступ до інтерфейсу прикладного програмування) або отримати 
контакти і доступ до контенту третіх осіб, якщо ви є провайдером 
послуг. Додаткову інформацію про доступ можна знайти в Положенні 
про конфіденційність MyJohnDeere™ або на сайті developer.deere.com. 

2 Зміни до цих Умов 

Ми можемо час від часу змінювати ці Умови, щоб відповідати вимогам 
законодавства у зв’язку зі змінами в нормативних актах або юрисдикції для того, 
щоб відобразити оновлення і зміни в наших послугах, а також для задоволення 
змін у потребах ринку. Коли в Умови будуть внесені зміни, ми надамо Вам Умови в 
новій редакції у формі, дозволеній законом, не пізніше, ніж за два місяці до 
передбачуваної дати їх вступу в силу. Ці зміни вважаються схваленими Вами, якщо 
Ви не заперечували проти змін до передбачуваної дати їх вступу в силу. Ми 
спеціально проінформуємо вас в замовленні про таке умовне схвалення. Після 
цього ми будемо регулювати подальші ділові відносини на основі зміненої версії 
Умов. Якщо ви заперечуєте проти змін, ми маємо право припинити Ваше 
використання Сайту, як зазначено в Розділі 10. 

3 Використання сайту 

3.1 Наявність права 

Для отримання доступу до Сайту або для його використання вам повинно 
бути не менше 18 років і ви повинні мати необхідні права і повноваження 
для того, щоб прийняти ці Умови. Ви не маєте права доступу до Сайту або 
його використання, якщо ми раніше заблокували вас або закрили ваш 
обліковий запис. 

3.2 Дозвіл на використання Сайту 

Ви можете використовувати Сайт тільки дотримуючись цих Умов. Ви 
приймаєте на себе весь ризик у зв’язку з використанням Сайту, включаючи 
ризик того, що ви можете стикатися з неточним, недопустимим чи іншим 
чином неприйнятним Контентом, а також ризик того, що контент, який ви 
вирішите поширювати у зв’язку з використанням Сайту може бути 
використаний неналежним чином третіми особами.  

3.3 Доступність Сайту 

Весь Сайт або його частини можуть бути змінені, оновлені, перервані, 
призупинені або припинені в будь-який час, на наш власний розсуд, без 
попереднього повідомлення або відповідальності. Також ми можемо на 
власний розсуд видалити будь-який Контент з Сайту без попереднього 
повідомлення і відповідальності.  

3.4 Обліковий запис Користувача 

1. Ви повинні створити обліковий запис і надати інформацію про вашу 
адресу, електронну пошту, номер телефону для того, щоб ми мали 
змогу зв’язатися з вами у випадку необхідності надання технічної 
підтримки, а також ім’я користувача з паролем і контрольне питання на 
ваш вибір для відновлення паролю для того, щоб використовувати 
функції, які пропонуються через Сайт. Ви можете створити обліковий 
запис за посиланням: myjohndeere.com. Реєструючись, ви гарантуєте, 
що надана вами інформація є точною.  

2. Якщо ваша контактна інформація або інша інформація, яка має 
відношення до вашого облікового запису, зміниться, ви повинні 
негайно повідомити нас та надати актуальну інформацію. Ви можете 
оновити інформацію на вашому обліковому записі за посиланням: 
myjohndeere.com. 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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3. Ви несете повну відповідальність за забезпечення захисту паролю та 
ідентифікацію облікового запису, які ви використовуєте, щоб отримати 
доступ до Сайту, і ви погоджуєтеся не розкривати свій пароль жодній 
третій особі. Ви несете відповідальність за будь-які дії з використанням 
вашого облікового запису, незалежно чи давали ви згоду на такі дії. Ви 
можете звернутися до нас щодо вашого облікового запису тут. 

4. Ви підтверджуєте і погоджуєтеся з тим, що якщо ви бажаєте захистити 
передачу даних або файлів на Сайті, ви несете повну відповідальність 
за встановлення і використання безпечного з’єднання для зв’язку з 
Сайтом.  

5. Ваш обліковий запис тільки для вашого користування. Створюючи 
його, ми просимо вас надати повну і точну інформацію, яку ми 
запитуємо у вас. Ви не можете видавати себе за іншу особу, 
створювати або використовувати обліковий запис для будь-кого, окрім 
себе, або створювати декілька облікових записів. Якщо ви будете 
використовувати псевдонім, зверніть увагу на те, що інші зможуть 
ідентифікувати вас на основі Контенту, який ви вирішите поширювати. 
Будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про конфіденційність та 
дані (deere.com/agreements) для отримання додаткової інформації. Ми 
залишаємо за собою право закрити ваш обліковий запис в будь-який 
час з будь-якої причини, без попереднього повідомлення або 
відповідальності.  

3.5 Сумісні послуги Deere та Договори 

Зверніть увагу, що деякий Контент, функції, функціональні можливості або 
послуги, доступні для вас через Сайт, регулюються додатковими умовами, 
визначеними в окремих договорах між вами і Deere (кожен - “Договір на 
обслуговування Deere”). Наприклад, будь-яке використання інструментів і 
сервісів JDLink™ буде також регулюватися Договором на телематичні 
послуги John Deere, який є Договором на обслуговування Deere. Тією 
мірою, наскільки це обґрунтовано, ці Умови будуть тлумачитися для 
уникнення колізій з іншими договорами між вами і Deere. У разі наявності 
фактичних колізій між цими Умовами і умовами або договорами між вами 
та Deere, умови, викладені в будь-яких чинних Договорах на 
обслуговування Deere будуть мати більшу юридичну силу порівняно з цими 
Умовами. 

3.6 Повідомлення від Deere або інших Користувачів 

Створюючи обліковий запис, ви погоджуєтеся отримувати електронні 
повідомлення у зв’язку з використанням Сайту. Сам Сайт може включати 
можливість обміну повідомленнями між вами та іншим Користувачем, і 
Deere може обмінюватися з вами повідомленнями щодо технічної 
підтримки Сайту, доступності, функціональних можливостей або інших 
питань, пов’язаних з вашим використанням Сайту, що регулюються чинним 
законодавством щодо корпоративних електронних повідомлень. 

4 Контент 

4.1 Відповідальність за Ваш Контент 

1. Сайт надає функціональні можливості, які дають змогу поширювати 
Ваш Контент. Ви розумієте, що Ваш Контент може бути копіюватися, 
використовуватися або поширюватися будь-яким користувачем, який 
отримав ваш Контент або отримав доступ до нього, і ви погоджуєтеся, 
що Deere не несе жодної відповідальності за будь-які такі дії. Будь-
ласка, враховуйте уважно, який Контент ви обираєте для поширення 
на Сайті.  

2. Ви несете відповідальність за підтримку і захист Вашого Контенту 
відповідно розділу “Настанови і Політики” нижче. За винятком випадків, 
викладених в розділі “Відповідальність”, Ви погоджуєтеся з тим, Deere 

https://www.deere.com/agreements
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не несе відповідальності за втрату або пошкодження вашого Контенту, 
або будь-які витрати, пов’язані з резервним копіюванням або 
відновленням вашого Контенту.  

3. Ви самостійно несете відповідальність за Ваш Контент після того, як 
він відправлений на Сайт, Ваш Контент не завжди може видалений, 
якщо він був поширений для третіх осіб. Ви приймаєте на себе всі 
ризики, пов’язані з Вашим Контентом, включаючи будь-які розрахунки 
третіх осіб на його якість, точність або надійність, або з будь-яким 
Вашим розголошенням в Вашому Контенті інформації, яка дозволяє 
вас ідентифікувати. Ви запевняєте, що ви володієте на праві власності 
або отримали необхідні дозволи використовувати та надавати дозвіл 
на використання Вашого Контенту, як визначено в цих Умовах, 
включаючи використання Deere, як описано в Розділі 5(b) нижче. Ви 
також запевняєте, що ви отримали всі необхідні для вас і Deere згоди 
від працівників та третіх осіб для того, щоб відповідати вимогам 
чинного законодавства про захист персональних даних у зв’язку з 
наданням Сайту і його відношенням до персональних даних, як 
зазначено в Розділі 6(B) нижче. Ви погоджуєтеся і розумієте, що Ваш 
Контент не підтримується в рекламних цілях з боку Deere, і ви не 
будете надавати підстав для того, щоб вважати, що Ваш Контент будь-
яким чином спонсорується або підтримується з боку Deere. 

4. Деякий Контент Сайту може захищатися правами інтелектуальної 
власності інших осіб. Ви погоджуєтеся з тим, що ви не будете 
копіювати, завантажувати або поширювати файли з Сайту за 
виключенням випадків, коли ви маєте на це право. Ви несете повну 
відповідальність за те, що ви копіюєте, поширюєте, завантажуєте або 
іншим чином використовуєте, коли користуєтеся Сайтом. Ви можете 
створювати для себе ризики притягнення вас до відповідальності 
якщо, наприклад, Ваш Контент містить матеріал, який є неправдивим, 
таким, що вводить в оману або дискредитує, порушує права третіх 
осіб, включаючи авторське право, право інтелектуальної власності на 
торговельні марки, патенти, комерційну таємницю, особисті немайнові 
права, право на недоторканість приватного життя, право на публічне 
використання або будь-яке інше право інтелектуальної власності або 
майнове право; розкриває непублічну інформацію про деякі компанії, 
які пройшли процедуру лістингу на біржі; містить матеріал, який є 
незаконним, включаючи розпалювання ненависті або порнографію; або 
порушує або захищає порушення будь-якого чинного закону або 
підзаконного акту.  

5. Ми можемо переглядати Контент Сайту на предмет його відповідності 
нашим настановам, але ви підтверджуєте, що у Deere немає 
зобов’язань відстежувати будь-який Контент, доступний через Сайт. 
Ми не несемо відповідальності за точність, повноту, доречність або 
законність даних, файлів, Контенту Сайту або будь-якої іншої 
інформації, до якої ви можете мати доступ, використовуючи Сайт. 

4.2 Наше право на використання Вашого Контенту 

1. Ці Умови не надають Deere жодних прав на Ваш Контент або іншу 
інтелектуальну власність за виключенням обмеженого права 
використовувати Ваш Контент, яке зазначено нижче в наших 
Положеннях про конфіденційність і персональні дані 
(deere.com/agreements). Будь ласка, для отримання конкретної 
інформації щодо того, як ми можемо використовувати Ваш Контент, 
звертайтеся до Положень про конфіденційність та персональні дані 
для вашої країни. 

2. Ви надаєте Deere і третім особам право використовувати Ваш Контент, 
як зазначено в цих Умовах і наскільки це вимагається для надання всіх 
сервісів і функцій, що надаються як частина Сайту, включаючи, 
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наприклад, розміщення Вашого Контенту і його поширення за вашим 
розпорядженням. Цей дозвіл поширюється на третіх осіб, найнятих 
Deere у зв’язку з наданням Сайту і сумісних послуг. 

3. Ми можемо розкрити ваш Контент зовнішнім організаціям, коли ми 
маємо добросовісні припущення, що таке розкриття є обґрунтовано 
необхідним для (a) дотримання будь-якого чинного закону, 
підзаконного акту або юридичного запиту, надання відповіді на який є 
обов’язком; (b) захисту безпеки будь-якої особи від смерті або тяжкого 
тілесного ушкодження; (c) запобігання шахрайству або зловживанню 
по відношенню до нас і наших користувачів; (d) захисту наших 
майнових прав; або (e) захисту Deere та його афілійованих осіб або 
співробітників щодо будь-яких судових проваджень у зв’язку з Вашим 
Контентом. 

4.3 Контент Deere та Програмне забезпечення 

1. Деякі аспекти використання Сайту можуть вимагати, щоб ви 
завантажили клієнтський пакет програмного забезпечення 
(“Програмне забезпечення”). Deere цим надає вам обмежену, таку, 
що не можна передати за субліцензією, невідчужувану, невиключну, 
без права передачі, відкличну ліцензію на використання Програмного 
забезпечення виключно для доступу до Сайту. Ваша ліцензія на 
використання Програмного забезпечення автоматично відкликається, 
якщо ви порушуєте ці Умови або інший договір з Deere у такий спосіб, 
що спричиняє шкоду, обмежує або порушує наші права 
інтелектуальної власності. Цим ми залишаємо за собою всі права, які 
прямо не надаються за цими Умовами. Ви не можете переробляти або 
декомпілювати Програмне забезпечення або робити спроби або 
допомагати іншим особам переробляти або декомпілювати Програмне 
забезпечення. Ми можемо автоматично оновлювати Програмне 
забезпечення на вашому пристрої, коли нова версія стане доступною. 

2. Ці Умови не надають вам жодних майнових прав на Сайт, пов'язане 
програмне забезпечення або на Контент Сайту. Ви не можете 
змінювати, відтворювати, поширювати, створювати похідні твори або 
адаптації, публічно сповіщувати або будь-яким іншим чином 
використовувати Контент Deere або його частину за виключенням 
випадків, коли це використання прямо дозволено нами. Програмне 
забезпечення та інші технології, які ми використовуємо для надання 
Сайту, захищаються авторським правом, правом на торговельні марки 
та іншим законодавством Сполучених Штатів, Канади, країн-членів 
Європейського Союзу та інших іноземних країн. Ці Умови не надають 
вам жодних прав на використання торговельних марок Deere, 
логотипів, доменних імен та інших особливостей бренду. За 
виключенням випадків, прямо і однозначно передбачених цими 
Умовами, ми не надаємо вам жодних явних або уявних прав, і всі 
права на Сайт та на Контент Deere зберігаються за нами. 

3. Ви запевняєте, що ви прочитали та розумієте Правові положення веб-
сайту John Deere.  

4.4 Контент Третіх Осіб 

1. Сайт може містити контент третіх осіб або посилання на веб-сайти або 
ресурси третіх осіб, які будуть чітко вказані для Вас. У тих випадках, 
коли Deere не контролює або не підтримує такий контент третіх осіб, 
Deere не несе відповідальності за такий контент, веб-сайти або 
ресурси третіх осіб або будь-які інший пов’язані з ними контент, 
продукцію або послуги. У випадку, коли Deere контролює і підтримує 
контент третіх осіб, для використання такого веб-сайту, ресурсів або 
іншого пов’язаного з ними контенту застосовуються додаткові 
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спеціальні умови. Ви несете повну відповідальність за ваше 
використання таких контенту, веб-сайтів або ресурсів третіх осіб.  

2. Ви погоджуєтеся дотримуватися умов будь-якого договору з іншою 
особою, який регулює ваш доступ до контенту третіх осіб. 
Використання вами Google Maps визначається наступними умовами: 
Додаткові умови використання сервісів Google Maps/Google. 

3. Якщо ми надаємо вам ліцензію на будь-яке програмне забезпечення з 
відкритим вихідним кодом, в цих ліцензіях можуть бути передбачені 
положення, які прямо суперечать цим Умовам, і в такому випадку 
положення ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним 
кодом застосовується до такого програмного забезпечення з відкритим 
вихідним в частині таких суперечностей. 

5 Настанови і політики 

5.1 Прийнятне використання 

Ви погоджуєтеся не використовувати Сайт, допомагати, схиляти або 
дозволяти таке його використання для того, щоб: 

1. порушувати ці Умови; 

2. перевіряти, аналізувати або тестувати рівень вразливості будь-якої 
системи або мережі; 

3. відправляти небажані повідомлення, розсилку або рекламні 
оголошення, або спам; 

4. відправляти змінену, обманну інформацію або інформацію з 
неправильним посиланням на джерело, включаючи “спуфінг” або 
“фішинг”; 

5. змінювати, адаптувати, звертати у свою власність, відтворювати, 
поширювати, перекладати, створювати похідні роботи, створювати 
похідні твори або адаптації, публічно сповіщувати, продавати, 
передавати або в інший спосіб використовувати Сайт або Контент 
Сайту (крім Вашого Контенту, розміщеного на Сайті), крім випадків, 
коли такі дії прямо дозволені Deere; 

6. реалізовувати доступ або пошук на Сайті за допомогою будь-яких 
засобів, крім наших загальнодоступних інтерфейсів (наприклад, 
“скрапінг”); 

7. використовувати будь-які роботизовані механізми, програми “павуки”, 
додатки для пошуку на сайті/пошукові додатки або інші автоматизовані 
пристрої, процеси та способи для доступу, пошуку, очищення та 
забезпеченням посиланнями будь-яку частину Сайту або Контенту 
Сайту; 

8. здійснювати зворотній інжинірінг будь-якої частини Сайту; 

9. видалити або змінити будь-яке повідомлення, яке з’являється на будь-
якій частині Сайту або на будь-яких матеріалах, надрукованих або 
скопійованих із Сайту, про авторське право, право на торгівельні марки 
або інше майнове право; 

10. записувати, обробляти або добувати інформацію про інших 
користувачів Сайту; 

11. реалізовувати доступ або переглядати інформацію про інших 
користувачів Сайту без надання відповідних повноважень; 

12. змінювати формат або кадрувати будь-яку частину Сайту; 

13. здійснювати будь-які дії, які спричиняють або можуть спричинити, на 
нашу думку, необґрунтоване або непропорційно велике навантаження 
на технологічну інфраструктуру Deere або іншим чином спричиняє 
надмірні потреби трафіку Сайту; 
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14. здійснювати спроби отримати несанкціонований доступ до Сайту, 
облікових записів Сайту, комп’ютерних систем або мереж, підключених 
до Сайту, шляхом злому, підбору паролів або іншими способами; 

15. заносити шкідливе програмне забезпечення або іншим чином 
використовувати Сайт або будь-який Контент Сайту для поширення 
шкідливого програмного забезпечення, комп’ютерних вірусів, 
шпигунських програм, черв’яків, дефектних програм, троянських коней 
або інших об’єктів деструктивного характеру; 

16. використовувати будь-який пристрій, програмне забезпечення або 
алгоритм, які заважають належному функціонуванню Сайту або іншим 
чином намагатися перешкодити належному функціонуванню Сайту; 

17. використовувати Сайт для порушення безпеки будь-якої комп’ютерної 
мережі, злому паролів або зашифрованих кодів безпеки; порушувати 
або перешкоджати безпеці або іншим чином завдавати шкоди Сайту 
або Контенту Сайту;  

18. видаляти, обходити, відключати, пошкоджувати або іншим чином 
перешкоджати будь-яким функціям, пов’язаним з безпекою Сайту, 
функціям, які перешкоджають або обмежують використання та 
копіювання Контенту Сайту або функціям, які забезпечують обмеження 
використання Сайту; 

19. публікувати будь-який Контент, який є шахрайським або таким, що 
вводить в оману; 

20. порушувати права третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, 
порушення конфіденційності, авторського права, права на торговельні 
марки, патенти, комерційні таємниці, особисті немайнові права, право 
на недоторканість приватного життя, право на публічне використання 
або будь-яке інше право інтелектуальної власності або майнове право; 

21. поширювати свій обліковий запис користувача Сайту, реалізовувати 
доступ до Сайту, використовуючи обліковий запис іншої особи, або 
надавати неправдиву або таку, що вводить в оману, інформацію, 
створюючи або використовуючи обліковий запис користувача Сайту; 

22. просувати або рекламувати інші товари або послуги, ніж ті, щодо яких 
ви маєте право власності, без відповідного дозволу; 

23. видавати себе за іншу особу або створювати враження вашої 
афілійованості з будь-якою фізичною або юридичною особою; 

24. погрожувати, переслідувати, завдавати шкоди, залякувати або 
знущатися над іншими, або розпалювати ненависть і ворожнечу; 

25. публікувати, завантажувати або поширювати матеріали 
порнографічного або непристойного характеру, або захищати 
ненависть, релігійну, расову або етнічну ворожнечу; або 

26. порушувати чинне законодавство в будь-який спосіб або порушувати 
право на конфіденційність інших або дискредитувати інших. 

5.2 Конфіденційність 

Ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо збирати, зберігати, 
використовувати, поширювати або розкривати Ваш Контент, як 
передбачено в Положенні про конфіденційність MyJohnDeere™ 
(deere.com/agreements) для виконання і вашого забезпечення послугами та 
функціональними можливостями, що охоплюються цими умовами. Будь 
ласка, для отримання конкретної інформації щодо того, як ми можемо 
використовувати Ваш Контент, звертайтеся до Положень про 
конфіденційність MyJohnDeere™ для вашої країни.  
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5.3 Спори, що пов’язані з об’єктами авторського права та торговельними 
марками 

Deere поважає права інтелектуальної власності інших осіб і очікує, що 
користувачі його Сайту будуть поступати так само.  

На наш власний розсуд, ми будемо видаляти будь-який Контент, який 
порушує або у нас є обґрунтовані підозри вважати, що він порушує права 
третіх осіб. Наша політика полягає в припиненні відносин щодо Контенту з 
особами, які неодноразово порушують права інтелектуальної власності 
інших. 

6 Пропозиції та покращення 

Ми вітаємо ваші відгуки. Надсилаючи нам будь-які ідеї, пропозиції, документи або 
побажання ("Зворотній зв’язок"), ви погоджуєтеся, що (i) ваш Зворотній зв’язок не 
містить особистої, конфіденційної або власницької інформації третіх осіб, (ii) у нас 
немає жодних зобов’язань щодо конфіденційності, прямих або мовчазних щодо 
Зворотного зв’язку, (iii) щось подібне на Зворотній зв’язок може вже знаходитися у 
нас на стадії розгляду або в розробці, та (iv) ви надаєте нам безвідкличну, 
невиключну, без сплати роялті, безстрокову, всесвітню ліцензію на використання, 
зміну, опублікування, розповсюдження та субліцензування Зворотного зв’язку. 

7 Звільнення від відповідальності 

Ви погоджуєтеся звільняти від відповідальності Deere, його материнських та 
дочірніх компаній, афілійованих осіб і будь-яких пов’язаних компаній, дилерів, 
постачальників, ліцензіарів і партнерів, а також посадових осіб, директорів, 
працівників, агентів і представників кожного з них (разом, "Юридичні особи 
Deere") без шкоди, включаючи затрати, зобов’язання та витрати на правову 
допомогу, від будь-яких претензій або вимог з боку третіх осіб через або у зв’язку з, 
(i) вашим навмисним або необережним порушенням цих Умов, (ii) будь-якими 
товарами або послугами, придбаними або отриманими вами у зв’язку із Сайтом, які 
відрізняються від тих, що були придбані або отримані через Юридичних осіб Deere, 
або (iii) порушенням вами або третьою особою, що використовує ваш обліковий 
запис прав інтелектуальної власності або іншого права будь-якої фізичної або 
юридичної особи тією мірою, наскільки таке порушення є наслідком вашого умисної 
або необережної поведінки, дії або бездіяльності. Ви погоджуєтеся, що за ваш 
рахунок Deere може взяти на себе винятковий захист і контроль щодо будь-якого 
питання, за яким ви зобов’язані звільнити нас від відповідальності і ви 
погоджуєтеся сприяти нашому захисту щодо цих вимог за ваш рахунок. Ви 
погоджуєтеся не вирішувати жодне питання без попереднього письмового дозволу 
Deere. Deere докладатиме розумні зусилля для того, щоб повідомити вас про будь-
яку таку вимогу, позов або провадження, дізнавшись про це. 

8 Обмеження відповідальності 

1. JOHN DEERE НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЦЬОГО 
ДОГОВОРУ ЗА ТАКИХ УМОВ, ВИКЛАДЕНИХ НИЖЧЕ В ПУНКТАХ ВІД (a) 
ДО (f): 
(a) JOHN DEERE НЕСЕ НЕОБМЕЖЕНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНУ 

ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ЧЕРЕЗ ГРУБУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ КОМПАНІЇ 
JOHN DEERE, ЇЇ ЮРИДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ АБО ТОП-
МЕНЕДЖЕРІВ, А ТАКОЖ ЗА УМИСНУ ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ІНШИМИ 
ПРАЦІВНИКАМИ; ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ 
ІНШИХ СПІВРОБІТНИКІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ JOHN 
DEERE ПОВИННА БУТИ АНАЛОГІЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПРОСТУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ, ВИКЛАДЕНУ В ПУНКТІ (e) НИЖЧЕ. 

(b) JOHN DEERE НЕСЕ НЕОБМЕЖЕНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СМЕРТЬ, 
ФІЗИЧНУ ШКОДУ АБО ШКОДУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я, СПРИЧИНЕНІ 
НАВМИСНО АБО ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ JOHN DEERE, ЇЇ 
ЮРИДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ АБО ПРАЦІВНИКІВ. 
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(c) JOHN DEERE НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ, ЩО 
ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТОВАНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК, АЖ ДО СУМИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ 
ГАРАНТІЯ, ЯКА БУЛА ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ ДЛЯ КОМПАНІЇ JOHN 
DEERE - ISG НА МОМЕНТ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ. 

(d) JOHN DEERE НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО 
НІМЕЦЬКОГО ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА У 
ВИПАДКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. 

(e) JOHN DEERE НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ, ЩО 
СПРИЧИНЕНІ НЕВИКОНАННЯМ ОСНОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ JOHN 
DEERE, ЇЇ ЮРИДИЧНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ АБО ПРАЦІВНИКІВ. 
ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – ЦЕ ТАКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
(‘KARDINALPFLICHTEN’), ЯКІ СКЛАДАЮТЬ СУТНІСТЬ ЦЬОГО 
ДОГОВОРУ, ЯКІ БУЛИ ВИРІШАЛЬНИМИ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ЦЬОГО 
ДОГОВОРУ І НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ КЛІЄНТ МІГ РОЗРАХОВУВАТИ. 
ЯКЩО JOHN DEERE ПОРУШУЄ СВОЇ ОСНОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ЧЕРЕЗ ПРОСТУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ, ТО ЇЇ ПОДАЛЬША 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКА БУЛА 
ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ ДЛЯ JOHN DEERE НА МОМЕНТ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ.  

(f) ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ МАЙНУ АБО 
ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ ЗА ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПРОГНОЗОВАНІ ЗБИТКИ, ЯКІ 
ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ЦЬОГО ВИДУ ДОГОВОРУ І/АБО ХАРАКТЕРУ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ, СКЛАДАТИМЕ ДО 12 500 ЄВРО НА ОДНОГО 
КЛІЄНТА. ЯКЩО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ У ЗВ'ЯЗКУ З 
ОДИНИЧНОЮ ДІЄЮ АБО ПОДІЄЮ ЗАВДАЄ ШКОДИ КІЛЬКОМ 
КЛІЄНТАМ, ТО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ БУДЕ ОБМЕЖЕНА ДО 
500 000 ЄВРО З УРАХУВАННЯМ ВИЩЕВКАЗАНОГО ОБМЕЖЕННЯ 
СУМИ НА ОДНОГО КЛІЄНТА. ЯКЩО КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ОДИН 
ВИПАДОК ПЕРЕВИЩИТЬ 500 000 ЄВРО, ТО ЦЯ СУМА БУДЕ 
ПРОПОРЦІЙНО РОЗДІЛЕНА МІЖ ПОСТРАЖДАЛИМИ СТОРОНАМИ В 
МЕЖАХ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СУМИ, ЯК ВКАЗАНО 
ВИЩЕ. 

2. JOHN DEERE НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ, ЯКА 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ РОЗМІРОМ ТИПОВИХ ВИТРАТ НА ВІДНОВЛЕННЯ, ЯКІ 
ВИНИКЛИ Б, ЯКЩО БУЛИ Б ПРИЙНЯТІ ПРАВИЛЬНІ І РЕГУЛЯРНІ МІРИ 
ЩОДО РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ ДАНИХ. 

3. БУДЬ-ЯКА ІНША СУТТЄВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ JOHN DEERE 
ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ ЗА СУТТЮ. 

9 Застосоване право і юрисдикція 

Ці Умови будуть регулюватися і тлумачитися відповідно до діючого матеріального 
права у Федеративній Республіці Німеччині. Відповідні суди Мангейма мають 
виключну юрисдикцію щодо будь-яких правовідносин або спору, який стосується 
цих Умов (“Позов”). Ці Умови не будуть регулюватися ні колізійними нормами будь-
якої юрисдикції або Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування яких прямо виключається.  

10 Припинення дії 

A. Ви можете припинити дію цих Умов в будь-який час, закривши свій обліковий 
запис, припинивши ваше використання Сайту або відправивши Deere 
повідомлення про припинення. Ви можете відправити повідомлення за 
допомогою Форми запиту суб’єкта персональних даних, яку можна знайти за 
посиланням: deere.com/agreements. 

B. Відповідно до наших зобов’язань за будь-якими Сумісними Послугами Deere та 
Договорами, ми залишаємо за собою право призупинити або припинити дію 
Сайту в будь-який час, із зазначенням причини або без такого зазначення, з 
повідомленням або без такого. 

https://www.deere.com/agreements
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C. Ми також можемо призупинити або припинити ваше використання Сайту 
відразу після надіслання вам письмового або електронного повідомлення в 
будь-який час, якщо ви не дотримуєтеся цих Умов або використовуєте Сайт 
будь-яким чином, що може спричинити нашу юридичну відповідальність або 
перешкодити використанню Сайту іншими користувачами, за умови, якщо ваше 
недотримання або використання є таким, що можна виправити, спочатку ми 
направили вам письмове повідомлення з вимогою про виправлення впродовж 
30 днів, і ваше недотримання залишається невиправленим до кінця цього 
строку. Будь-яка така дія може перешкодити вам отримати доступ до вашого 
облікового запису, Сайту, Вашого Контенту, Контенту Сайту та будь-якої іншої 
пов’язаної з цим інформації.  

D. Ми також можемо призупинити або припинити ваше використання Сайту, якщо 
ви заперечуєте проти внесення змін до Умов, як зазначено в Розділі 2. 

E. У випадку будь-якого припинення, незалежно від того, чи здійснено воно вами 
або нами, Розділи 1, 4, 5, 7 - 11 цих Умов будуть продовжувати дію, включаючи 
наше право використовувати Ваш Контент, як описано в Розділі 4. 

F. Припинення дії цих Умов не скасовує і не змінює будь-який Договір Deere на 
обслуговування. 

11 Загальні умови 

A. За виключенням випадків, вказаних в Розділі 4(D) вище, ніщо в цих Умовах 
буде визнаватися або вважатися передачею прав або способів правового 
захисту будь-якій третій особі. 

B. За виключенням випадків, вказаних в Розділі 3(E) вище, ці умови містять весь 
обсяг домовленостей між вами та нами щодо їх предмету та і замінює всі 
попередні домовленості між вами та нами щодо їх предмету. Сторони 
визнають, що вони не покладатимуться на будь-які гарантії, які явно не 
зазначені в цих Умовах. 

C. Ми не маємо зобов’язань забезпечувати виконання цих Умов іншим 
користувачем Сайту в ваших інтересах. В той же час ми заохочуємо вас 
повідомляти нас, якщо ви вважаєте, що інший користувач Сайту порушив ці 
Умови, ми залишаємо за собою право провести розслідування і вжити 
відповідні заходи на наш розсуд. 

D. Будь-яка нездатність з боку Deere здійснити або забезпечити здійснення будь-
якого права або положення цих Умов не означає відмову від такого права або 
положення. Будь-яка нездатність Deere здійснити в будь-якому відношенні 
будь-яке право за цими Умовами не буде вважатися відмовою від будь-яких 
подальших прав за цими Умовами. 

E. Якщо будь-яке з положень цих Умов буде визнано таким, що не має юридичної 
сили або недійсним, таке положення буде мінімально обмежуватися або 
виключатися, наскільки є необхідним для того, щоб ці Умови залишалися 
чинними в повному обсязі та підлягали виконанню.  

F. Ці Умови не можуть вами відчужуватися, передаватися або субліцензуватися 
за виключенням попередньої письмової згоди Deere, але можуть відчужуватися 
або передаватися нами без обмежень. Будь-яке відчуження, вчинене з 
порушенням цих Умов, є недійсним. 

G. Deere та ви є незалежними контрагентами, не є агентами, партнерами або 
пов'язаними трудовими відносинами. 

H. Назви розділів в цих Умовах призначені тільки для зручності та не мають 
жодної законної або договірної сили. 

 


