
15. august 2016   Side 1 

 
 

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

ABONNEMENTAVTALE 

Denne abbonementavtalen for Mobile RTK Signal Network ("Avtale") inngås mellom "Deg" (brukeren 

av det mobile John Deere RTK-signalnettverket) og avtaleparten som er listet opp i tabell 1 nedenfor 

("John Deere") for det stedet hvor ditt hovedkvarter er lokalisert dersom du inngår denne kontrakten på 

vegne av en organisatorisk part, eller ditt bosted dersom du inngår denne kontrakten som et individ 

("Kontraktsjurisdiksjonen"). John Deere gir deg tilgang til det John Deere Mobile RTK Signal Network 

og leverer eventuelle tilknyttede tjenester("Nettverk") i løpet av avtaleperioden og i henhold til de vilkår 

og betingelser som er oppgitt nedenfor. 

VIKTIG - VENNLIGST LES DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FØR DU TAR 

TILGANG TIL NETTVERKET. DETTE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE MELLOM DEG 

OG JOHN DEERE MED HENSYN TIL TILGANG TIL NETTVERKET. TILGANG TIL ELLER 

BRUK AV NETTVERKET IMPLISERER AT DU GIR DIN AKSEPT OG DITT SAMTYKKE TIL 

DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. HVIS DU IKKE ER I STAND TIL ELLER IKKE ER 

VILLIG TIL Å ETTERKOMME NOEN AV DISSE VILKÅRENE MÅ DU UMIDDELBART 

OPPHØRE Å BRUKE NETTVERKET OG TA KONTAKT MED JOHN DEERE ELLER DIN 

FORHANDLER. DENNE AVTALEN ER UTELUKKENDE INNGÅTT MELLOM DEG OG JOHN 

DEERE, INGEN TREDJEPART (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL JOHN DEERE-

FORHANDLERE) HAR FULLMAKT TIL Å ENDRE ELLER SUPPLERE DENNE AVTALEN. 

HVIS DU BLE TILDELT DENNE AVTALEN FRA TREDJEPART (SLIK SOM EN JOHN DEERE-

FORHANDLER) ER DU KLAR OVER OG AKSEPTERER AT INGEN AGENTURRELASJONER 

MELLOM DEERE OG VEDKOMMENDE TREDJEPART IMPLISERES ELLER ANTYDES VED 

DET FAKTUM AT EN SLIK TREDJEPART TILDELTE DEG DENNE AVTALEN. 

1. Nettverkstilgang 

John Deere gir deg herved tillatelse til - ved hjelp av en bevegelig mottaker (heretter kalt "Rover") - å ta 

tilgang til nettverket under avtaleperioden under betingelse av at du overholder denne avtalen (inkludert 

betaling av alle abonnementsavgifter som er avtalt forut for fullbyrdelse av denne avtalen) under 

perioden. "Perioden" er definert i en innnkjøpsordre eller annet dokument mellom deg og John Deere. Du 

kan ta tilgang til nettverket med ekstra rovere ved å betale ekstra avgifter slik som avtalt skriftlig med 

John Deere fra tid til annen. Du er innforstått med og aksepterer at din rett til å ta tilgang til nettverket i 

følge denne avtalen er begrenset til den regionen i landet som ble identifisert forut for fullbyrdelse av 

denne avtalen. Vennligst besøk www.stellarsupport.deere.com eller 

http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, eller ta kontakt med din John Deere-forhandler for 

informasjon om din bruk av nettverket i henhold til denne avtalen, inkludert landet som er identifisert. 

For å lette tilgangen til nettverket gir John Deere deg brukernavn og passord og internettprotokoll-

adressen til nettverket ("Legitimasjonspapirer"). Du går med på å holde disse papirene konfidensielle, 

og å ikke avsløre papirene til en tredjepart. Du samtykker til at brukerinformasjon og annet innhold som 

gis deg - inkludert men ikke begrenset til posisjonsdata - ved autorisert bruk av nettverket, er 

konfidensielt og ene og alene eiendommen til firmaet John Deere og dets lisensgivere. 
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2. Misligholdelse 

Dersom du ikke innfrir alle avtalens forpliktelser i tillegg til andre tilgjengelige rettsmidler, godtar du at 

John Deere kan sperre deg ute fra nettverket. I tillegg godtar du å betale alle kostnader, utgifter og 

rimelige advokatsalærer knyttet til John Deeres håndhevelse av denne avtalen. 

3. Fraskrivelse og begrensning av ansvar 

JOHN DEERE STILLER NETTVERKET TIL RÅDIGHET UTEN ANSVAR FOR 

EVENTUELLE FEIL OG TILGJENGELIGHET. JOHN DEERE, DATTERSELSKAPER ELLER 

TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG, OG DU FRAFALLER, 

ETTERGIR OG GIR AVKALL PÅ ALLE GARANTIER FRA JOHN DEERE, DATTERSELSKAPER 

OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM SKYLDES LOVBESTEMMELSER ELLER PÅ ANNEN 

MÅTE MED HENSYN TIL OG INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: ENHVER INDIREKTE 

GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL; ENHVER 

INDIREKTE GARANTI SOM OPPSTÅR I LØPET AV YTELSEN, I LØPET AV BEHANDLINGEN 

ELLER HANDELSBRUK; ENHVER GARANTI MED HENSYN TIL NETTVERKETS PRESISJON 

ELLER TILGJENGELIGHET; ENHVER GARANTI OM AT UVEDKOMMENDE IKKE BLIR 

SKADELIDENDE;ENHVER ANNEN GARANTI SOM FREMKOMMER UNDER EN LOVTEORI, 

INKLUDERT SKADEVOLDENDE HANDLING, UAKTSOMHET, RESULTATANSVAR, 

KONTRAKTS- ELLER ANNEN JURIDISK ELLER BILLIGHETSTEORI. JOHN DEERE, 

DATTERSELSKAPER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SEG OGSÅ 

UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI ELLER INNSIGELSER MED HENSYN TIL 

NØYAKTIGHETEN ELLER INTEGRITETEN TIL DE DATA SOM ER SKAPT I NETTVERKET 

ELLER STRØMMER GJENNOM DETTE. 

INGEN INNSIGELSER ELLER ANNEN ERKLÆRING OM FAKTA SOM INKLUDERER, MEN 

IKKE ER BEGRENSET TIL, PÅSTANDER OM KAPASITET ELLER EGNETHET FOR BRUK, 

SKAL HOLDES FOR Å VÆRE DEKKET AV GARANTI GITT AV JOHN DEERE, 

DATTERSELSKAPER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER. 

DU PÅTAR DEG ANSVARET FOR EVENTUELLE RISIKOER VED TRÅDLØS DEKNING. 

VERKEN JOHN DEERE, DATTERSELSKAPER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER 

(INKLUDERT ALLE UNDERLEVERANDØRER AV TRÅDLØST NETTVERK) ER ANSVARLIGE 

FOR KRAV ELLER SKADE SOM ER RELATERT TIL ELLER OPPSTÅR UT FRA ELLER I 

SAMMENHENG MED EN REDUSERT NETTVERKSDEKNING, INKLUDERT NETTVERKSSVIKT 

SOM FØLGE AV VEDLIKEHOLD PÅ ELLER OPPGRADERING AV NETTVERKET. IKKE 

UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL JOHN DEERE, DATTERSELSKAPER ELLER 

TREDJEPARTSLEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER EN 

TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER DERAV FØLGENDE SKADER 

AV NOEN ART, INKLUDERT SKADEERSTATNING FOR AVLINGSTAP, SKADE PÅ JORD, 

TAPT FORTJENESTE, TAP AV OPPDRAG ELLER TAP AV GOODWILL, TAPT BRUK AV 

UTSTYR ELLER SERVICE ELLER SKADER FOR FORRETNINGEN ELLER OMDØMMET SOM 

FØLGE AV YTELSE ELLER MANGEL PÅ YTELSE VEDRØRENDE ETHVERT ASPEKT AV 

DENNE AVTALEN, DET VÆRE SEG I KONTRAKTEN ELLER SKADEERSTATNINGSLOVEN 

ELLER PÅ ANNET VIS, OG UANSETT OM JOHN DEERE, DATTERSELSKAPER ELLER 

TREDJEPARTSLEVERANDØRER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE 

SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL DET KUMMULATIVE ANSVARET 

TIL JOHN DEERE, DATTERSELSKAPER OG/ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER 

OVERSTIGE BELØPET BETALT AV DEG TIL JOHN DEERE INNENFOR RAMMEN AV DENNE 

AVTALEN. 
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Begrensningen av ansvaret slik det er lagt frem ovenfor, gjelder ikke ved død eller personlig skade som et 

resultat av uaktsomhet fra John Deeres side i et slikt omfang at en slik ansvarsbegrensning er forbudt ved 

gjeldende lov. 

4. Personvern og data 

Du samtykker i at John Deere kan bruke infomasjon som er generert av eller samlet inn som en del av din 

bruk av nettverket i henhold til denne avtalen ("Din informasjon") som oppgitt nedenfor og i vår policy 

knyttet til personvern og data publisert på www.johndeere.com/privacy. Din informasjon kan inkludere 

brukerinformasjon, IP-adresser, navn, fysisk adresse, kontaktinformasjon, stedshistorikk og brukerlogg. 

Du innrømmer John Deere, dets datterselskaper og tredjepartsleverandører retten til å bruke din 

informasjon slik som beskrevet i denne avtalen, og slik det er nødvendig for å levere alle tjenester og 

funksjonalitet i henhold til denne avtalen, inkludert tilgang til nettverket. Denne tillatelsen gjelder også 

for tredjepart som er engasjert av John Deere i forbindelse med å levere nettverket og tilknyttede 

tjenester. John Deere kan avsløre din informasjon til ekstern part dersom det i god tro mener at det å 

avsløre informasjonen er nødvendig for (a) å etterkomme gjeldende lover, reguleringer eller obligatoriske 

juridiske anmodninger; (b) beskytte sikkerheten til en person mot død eller alvorlige legemsskader; (c) 

forhindre bedrageri eller misbruk mot John Deere, dets datterselskaper eller tredjepartsleverandører; (d) 

for å beskytte John Deeres rettigheter; (e) forsvare John Deere, dets datterselskaper, leverandører eller 

personale mot rettsforfølgning som følge av din bruk av nettverket. 

5. Løfter og garantier 

Du lover og garanterer at du tar tilgang til nettverket bare for eget bruk og, så sant det ikke er uttrykkelig 

godkjent i denne avtalen, at du ikke vil låne ut eller dele dine tilgangsrettigheter eller abonnement med en 

tredjepart. Videre lover og garanterer du at du ikke vil ta tilgang til nettverket slik at du overskrider 

antallet rovere som er tillatt for ditt abonnement. Du lover og garanterer at du kan bruke GPS-systemer av 

den typen som brukes sammen med nettverket, og vil foreta en uavhengig evaluering av nøyaktigheten og 

verdien av data som er utledet fra nettverket. Du lover og garanterer at du etterkommer alle lover, 

kodekser, forskrifter og reguleringer som er relatert til din bruk av nettverket, og at du har skaffet deg alle 

påkrevde lisenser, godkjenninger, opplæring og autoriseringer som er nødvendige for tilgang til eller bruk 

av nettverket. 

6. Tildeling/overdragelse 

Du kan bare overdra eller tildele denne avtalen til en tredjeparts sluttbruker ("Mottaker av tildeling") på 

følgende måte: 

6.1. For det første, forut for enhver tildeling, må du gi mottakeren av tildelingen en kopi av denne 

avtalen, eller henlede mottakeren til en online-kopi av denne avtalen, og gi mottakeren tilstrekkelig 

tid til å gå gjennom disse vilkårene og om ønskelig rådføre seg med en advokat. Før denne avtalen 

kan tildeles mottakeren må mottakeren først opprette en John Deere-nettprofil, som mottakeren 

kan be om på www.myjohndeere.com eller med bistand fra en John Deere-forhandler. 

6.2. For det andre må du få en bekreftende godkjenning fra mottakeren om at mottakeren forstår disse 

vilkårene og er villig til å forplikte seg til disse i ditt sted. 

6.3. For det tredje må du - når du har mottatt mottakerens bekreftelse om at vedkommende forstår og 

går med på å være bundet av disse vilkårene - varsle John Deere om at du har til hensikt å overdra 

eller tildele denne avtalen til mottakeren. I dette varselet må du identifisere mottakeren og stå inne 

for og garantere overfor John Deere at mottakeren har gitt en bekreftende godkjenning om at 
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vedkommende forstår og aksepterer å være forpliktet til disse vilkårene i ditt sted. Varsler i dette 

avsnittet må overleveres John Deere via en John Deere-forhandler, som eventuelt kan ta et honorar 

for å utføre denne tjenesten. 

6.4. Du kan da tildele denne avtalen til mottakeren i bytte mot mottakerens løfte om å være forpliktet 

som kunde i henhold til denne avtalen, og eventuelle andre hensyn som du og mottaker har blitt 

enige om. Ved mottak av ditt varsel om tildeling (beskrevet ovenfor) vil John Deere varsle 

mottakeren elektronisk om at avtalen har blitt tildelt mottakeren, og at bruken av tjenestene er 

underlagt disse vilkår og betingelser. 

6.5. Hvis gjeldende, aksepterer du og mottaker at John Deere kan og vil overdra denne avtalen til parten 

som er listet opp for mottakers avtalejurisdiksjon i tabell 1 nedenfor. Enhver slik overdragelse fra 

John Deeres side vil være gyldig med umiddelbar virkning ved en tildeling av denne avtalen av 

deg. 

6.6. John Deere kan samtykke i eller avslå overdragelsen slik det finner det for godt; enhver anglivelig 

tildeling uten John Deeres samtykke er ugyldig. John Deeres elektroniske varsel til mottakeren 

(beskrevet ovenfor) utgjør John Deeres samtykke til å overdra denne avtalen til mottakeren. John 

Deere kan i tillegg be mottakeren om å utføre en sertifisering med hensyn til mottakerens 

overtagelse i en form som kreves av John Deere forut for, ved eller til enhver tid etter en slik 

overdragelse. Til tross for en slik overdragelse forstår og aksepterer du at du forblir ansvarlig 

enkeltvis og i fellesskap med mottakeren (og enhver påfølgende mottaker) for alle 

betalingsforpliktelser herunder; videre forstår og aksepterer du at du alene er ansvarlig for alle 

skader eller tap som følge av en mangelfull, ugyldig, partiell, ikke rettskraftig eller annen 

mangelfull overdragelse av denne avtalen fra din side. 

7. Diverse 

7.1. Domsmyndighet og avgjørende domstol. Oppbygningen, fortolkningen og ytelsen i denne 

avtalen, så vel som partenes juridiske relasjoner, skal styres av og fortolkes i samsvar med 

myndighetene som er identifisert som domsmyndighet for gjeldende kontraktsjurisdiksjon i tabell 

1, uten hensyn til dens valg av lovprinsipper. Alle tvister som oppstår innenfor rammen av denne 

avtalen, skal bare høres av en kompetent domstol i rettskretsen i den gjeldende 

kontraktsjurisdiksjonen i tabell 1, og du underkaster deg jurisdiksjonen til slike domstoler i den 

hensikt at det føres prosess i slike tvistemål. 

7.2. Salvatorisk klausul. Hvis en del av denne avtalen holdes for ugyldig eller ikke kan håndheves, 

skal en slik bestemmelse ikke påvirke validiteten eller muligheten for å håndheve øvrige deler, 

hvilke skal forbli i kraft og i effekt som om denne avtalen har blitt fullbyrdet med de delene som 

er ugyldige eller ikke kan håndheves, eliminert. 

7.3. Fullstendig avtale. Denne avtalen og alle andre avtaler som det refereres til eksplisitt i denne 

avtalen, sammen med andre vilkår, varsler, retningslinjer, anvisninger, instrukser eller direktiver 

som er offentliggjort på support-nettsiden fra tid til annen, og alle rettelser, modifiseringer, tillegg 

eller endringer av det foregående, utgjør den fullstendige avtalen mellom partene og erstatter alle 

tidligere diskusjoner og avtaler, det være seg muntlige eller skriftlige, mellom de berørte partene. 

Alle ekstra vilkår og bruksbetingelser i enhver innnkjøpsordre eller lignende dokument skal regnes 

for å være ugyldige, ikke trådt i kraft eller effekt, og skal ikke regulere, legges til eller slette 

vilkårene i denne avtalen. 

 



15. august 2016   Side 5 

Tabell 1 

Kontraktsjurisdiksjon Kontraktspart Domsmyndighet Rettskrets 

USA John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A 

State of Illinois, 

USA 

Rock Island 

County, Illinois, 

USA 

Canada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Province of 

Ontario, Canada 

Province of 

Ontario, Canada 

Tyskland John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Tyskland Tyskland 
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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

SUBSCRIPTION AGREEMENT 

This Mobile RTK Signal Network Subscription Agreement (“Agreement”) is between “You” (the user of 

the John Deere Mobile RTK Signal Network) and the entity listed in Table 1, below (“John Deere”) for 

the location in which your headquarters is located if you are entering into this Contract on behalf of an 

organizational entity or your place of residence if you are entering into this contract as an individual (the 

“Contract Jurisdiction”).  John Deere grants you access to the John Deere Mobile RTK Signal Network 

and will provide any associated services (“Network”) during the Term and according to the terms and 

conditions stated below.  

IMPORTANT – PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE 

ACCESSING THE NETWORK.  THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND JOHN 

DEERE REGARDING ACCESS TO THE NETWORK.  ACCESSING OR USING THE NETWORK 

SIGNIFIES YOUR ACCEPTANCE OF AND AGREEMENT TO THESE TERMS AND CONDITIONS. 

IF YOU ARE UNABLE OR UNWILLING TO COMPLY WITH ANY OF THESE TERMS YOU 

MUST IMMEDIATELY DISCONTINUE USING THE NETWORK AND CONTACT JOHN DEERE 

OR YOUR DEALER.  THIS AGREEMENT IS BETWEEN YOU AND JOHN DEERE ONLY.  NO 

THIRD PARTY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JOHN DEERE DEALERS) HAS THE 

AUTHORITY TO CHANGE OR SUPPLEMENT THIS AGREEMENT.   

IF YOU WERE ASSIGNED THIS AGREEMENT FROM A THIRD PARTY (SUCH AS A JOHN 

DEERE DEALER), YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NO AGENCY RELATIONSHIP 

BETWEEN DEERE AND THAT THIRD PARTY IS IMPLIED OR SUGGESTED BY THE FACT 

THAT SUCH THIRD PARTY ASSIGNED THIS AGREEMENT TO YOU. 

1. Network Access  

John Deere hereby grants you permission to access, with one roving GNSS receiver (hereinafter 

“Rover”), the Network during the Term, contingent on your compliance with this Agreement (including 

paying all subscription fees agreed prior to execution of this Agreement) during the Term.  The “Term” is 

as defined in a Purchase Order or other document between You and John Deere. You may access the 

Network with additional Rovers upon paying additional fees as agreed to from time to time with John 

Deere in writing. You understand and agree that your right to access the Network under this Agreement is 

limited to the territory of the country that was identified prior to execution of this Agreement.  Please visit 

www.stellarsupport.deere.com, or http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, or contact your John Deere 

dealer for information about your use of the Network under this Agreement, including the identified 

country.   

To facilitate access to the Network, John Deere will provide you with a user name and password and the 

Internet Protocol address of the Network (“Credentials”). You agree to keep the Credentials confidential 

and that you will not disclose the Credentials to any third party. You agree that usage information and 

other content provided to you, including but not limited to positioning data, through authorized use of the 

Network, are confidential and the exclusive property of John Deere and its licensors.   

  

http://www.stellarsupport.deere.com/
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2. Default  

If you fail to satisfy any obligation under the Agreement, in addition to any other available remedies, you 

agree that John Deere may prevent you from accessing the Network.  In addition, you agree to pay all 

costs, expenses, and reasonable attorney’s fees for John Deere’s enforcement of this Agreement.  

3. Disclaimer and Limit of Liability  

JOHN DEERE MAKES THE NETWORK AVAILABLE ON AN "AS IS," “AS AVAILABLE” 

BASIS. JOHN DEERE, ITS AFFILIATES AND THIRD PARTY SUPPLIERS EXPRESSLY 

DISCLAIM AND YOU EXPRESSLY WAIVE, RELEASE AND RENOUNCE ALL WARRANTIES 

OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES, AND THIRD PARTY SUPPLIERS ARISING BY LAW OR 

OTHERWISE WITH RESPECT TO AND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: ANY IMPLIED 

WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; ANY 

IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING 

OR TRADE USAGE; ANY WARRANTY AS TO ACCURACY OR AVAILABILITY OF THE 

NETWORK; ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT; AND ANY OTHER 

WARRANTY ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING TORT, NEGLIGENCE, 

STRICT LIABILITY, CONTRACT OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY.  JOHN DEERE, 

ITS AFFILIATES AND THIRD-PARTY SUPPLIERS ALSO EXPRESSLY DISCLAIM ANY 

WARRANTY OR REPRESENTATION AS TO THE ACCURACY OR INTEGRETY OF THE DATA 

CREATED BY OR PASSING THROUGH THE NETWORK.   

NO REPRESENTATION OR OTHER AFFIRMATION OF FACT INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, STATEMENTS REGARDING CAPACITY OR SUITABILITY FOR USE, SHALL BE DEEMED 

TO BE A WARRANTY BY JOHN DEERE OR ANY OF ITS AFFILIATES OR THIRD PARTY 

SUPPLIERS.  

YOU ASSUME ANY WIRELESS COVERAGE RISKS.  NONE OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES, 

OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS (INCLUDING ANY UNDERLYING WIRELESS PROVIDERS) 

WILL BE LIABLE TO YOU FOR ANY CLAIM OR DAMAGE RELATED TO OR ARISING OUT OF 

OR IN CONNECTION WITH ANY DIMINISHED NETWORK COVERAGE, INCLUDING 

NETWORK OUTAGES RESULTING FROM NETWORK MAINTENANCE OR UPGRADES.  

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL JOHN DEERE, ITS AFFILIATES OR ITS THIRD PARTY 

SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTIES FOR DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING DAMAGES FOR 

CROP LOSS, DAMAGE TO LAND, LOST PROFITS, LOSS OF BUSINESS OR LOSS OF 

GOODWILL, LOSS OF USE OF EQUIPMENT OR SERVICES OR DAMAGES TO BUSINESS OR 

REPUTATION ARISING FROM THE PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF ANY 

ASPECT OF THIS AGREEMENT, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE, AND 

WHETHER OR NOT JOHN DEERE, ITS AFFILIATES OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS HAVE 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THE 

CUMULATIVE LIABILITY OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES AND/OR ITS THIRD PARTY 

SUPPLIERS EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO JOHN DEERE UNDER THIS 

AGREEMENT.  

The limitation of liability set forth above will not apply to death or personal injury resulting from John 

Deere's negligence to the extent such limitation of liability is prohibited under applicable law. 
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4. Privacy and Data 

You agree that John Deere may use any information that is generated by or collected as part of your use 

of the Network under this Agreement (“Your Information”) as provided below and in our Privacy and 

Data Statements published at www.johndeere.com/privacy.  Your Information may include user 

information, IP addresses, names, physical addresses, contact information, location history, and usage 

logs.  You grant John Deere, its affiliates, and its third-party suppliers the right to use Your Information 

as described in this Agreement and as needed to provide all services and functionalities provided under 

this Agreement, including providing access to the Network.  This permission extends to third parties 

engaged by John Deere in connection with providing the Network and associated services.  John Deere 

may disclose Your Information to outside parties when it has a good faith belief that disclosure is 

reasonably necessary to (a) comply with any applicable law, regulation or compulsory legal request; (b) 

protect the safety of any person from death or serious bodily injury; (c) prevent fraud or abuse against 

John Deere or its affiliates or third-party suppliers; (d) to protect John Deere’s property rights; or (e) 

defend John Deere and its affiliates, suppliers, or personnel from any legal proceedings arising out of 

Your use of the Network.   

5. Representations and Warranties  

You represent and warrant that you will access the Network only for your use and, except as expressly 

permitted by this Agreement, you will not lend, lease or share your access rights or subscription with any 

third party. You further represent and warrant that you will not access the Network so as to exceed the 

number of Rovers permitted by your subscription. You represent and warrant that you are proficient in the 

use of GPS systems of the type useable with the Network and will independently assess the accuracy and 

value of any data derived from the Network. You represent and warrant that You will comply with all 

laws, codes, rules, and regulations relating to Your use of the Network, and that You have obtained all 

necessary licenses, permits, training, and authorizations necessary for access or use of the Network.  

6. Assignment/Transfer 

You may transfer or assign this Agreement to a third party end user (“Assignee”) only as follows:   

6.1. First, prior to any assignment, you must provide the Assignee with a copy of this Agreement, or 

direct the Assignee to an online copy of this Agreement, and allow the Assignee sufficient time 

to review these terms and to consult with counsel if the Assignee desires.  Before this Agreement 

may be assigned to Assignee, Assignee must first obtain a John Deere web profile, which 

Assignee may request at www.myjohndeere.com or with the assistance of a John Deere dealer.   

6.2. Second, you must obtain an affirmative acknowledgement from the Assignee that the Assignee 

understands these terms and is willing to be bound by them in your place.   

6.3. Third, upon receipt of the Assignee’s acknowledgement that it understands and agrees to be 

bound by these terms, you must notify John Deere that you intend to assign this Agreement to 

the Assignee.  In this notice, you must identify the Assignee and represent and warrant to John 

Deere that the Assignee has affirmatively acknowledged that it understands and agrees to be 

bound by these terms in your place.  Notices under this paragraph must be delivered to John 

Deere through a John Deere dealer, who may charge a fee for providing this service.    

6.4. You may then assign this Agreement to the Assignee in return for the Assignee’s promise to be 

bound as the customer under this Agreement and for any other consideration agreed by you and 

Assignee.  Upon receipt of your notice of assignment (described above), John Deere will 
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electronically notify the Assignee that this Agreement has been assigned to Assignee and that 

use of the Services is governed by these terms and conditions.   

6.5. If applicable, you and Assignee agree that John Deere may and will assign this Agreement to the 

entity listed in Table 1 below for the Assignee’s Agreement Jurisdiction.  Any such assignment 

by John Deere will be effective immediately upon any assignment of this Agreement by You.   

6.6. John Deere may consent to or reject the assignment in its sole discretion; any purported 

assignment without John Deere’s consent shall be null and void.  John Deere’s electronic notice 

to Assignee (described above) will constitute John Deere’s consent to assignment of this 

Agreement to Assignee.  John Deere may additionally require the Assignee to execute a 

certification regarding the Assignee’s assumption in a form requested by John Deere prior to, 

upon or at any time after such assignment.  Notwithstanding such assignment, You understand 

and agree that You will remain jointly and severally liable with the Assignee (and any subsequent 

Assignee) for all payment obligations hereunder, and You further understand and agree that You 

are solely responsible for any damages or losses resulting from an incomplete, invalid, partial, 

unenforceable, or other imperfect assignment by You of this Agreement. 

7. Miscellaneous  

7.1. Governing Law and Exclusive Forum. The construction, interpretation and performance of 

this Agreement, as well as the legal relations of the parties, shall be governed by and construed 

in accordance with the laws identified as the Governing Law for the applicable Contract 

Jurisdiction in Table 1, without regard to its choice of law principles. All disputes arising under 

this Agreement shall be heard only by a court of competent jurisdiction in the Venue in the 

applicable Contract Jurisdiction in Table 1, and You submit to the jurisdiction of such courts for 

the purpose of litigating such disputes.  

7.2. Severability. If any part of this Agreement shall be held invalid or unenforceable, such 

determination shall not affect the validity or enforceability of any remaining portion, which shall 

remain in force and effect as if this Agreement had been executed with the invalid or 

unenforceable portion thereof eliminated.  

7.3. Entire Agreement. This Agreement and any other agreements explicitly referred to in this 

Agreement, together with any terms, notices, guidelines, directions, instructions or directives 

posted on the Support Website from time to time, and all amendments, modifications, additions 

or changes to the forgoing, constitute the entire agreement between the Parties and supersedes 

all prior discussions and agreements, whether oral or written, between the Parties relating 

thereto. Any additional terms and conditions of use on any purchase order or similar document 

shall be void and without any force and effect and shall not vary, add to, or delete the terms of 

this Agreement.  

Table 1 

Contract 

Jurisdiction 

Contracting Entity Governing 

Law 

Venue 

United States of 

America 

John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265  U.S.A    

State of Illinois, 

USA 

Rock Island 

County, Illinois, 

USA 
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Contract 

Jurisdiction 

Contracting Entity Governing 

Law 

Venue 

Canada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON  L3M 4H5     

Province of 

Ontario, Canada 

Province of 

Ontario, Canada 

Germany John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Germany Germany 

 

 


