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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР 

Настоящият абонаментен договор Mobile RTK Signal Network („споразумение“) се сключва между 

„Вас“ (потребителя на John Deere Mobile RTK Signal Network) и посочения в Таблица 1 по-долу 

възложител („John Deere“) за местоположението на Вашето седалище, ако сключвате договора от 

името на дадена организационна единица, или Вашето място на пребиваване, ако сключвате 

договора като индивидуален потребител („договорна юрисдикция“). John Deere Ви предоставя 

достъп до John Deere Mobile RTK Signal Network и всички свързани с нея услуги („мрежа“) за срока 

на споразумението и съгласно положенията и условията, посочени по-долу. 

ВАЖНО – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В 

МРЕЖАТА. ТОВА Е ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И JOHN DEERE ОТНОСНО 

ДОСТЪПА ДО МРЕЖАТА. ВЛИЗАЙКИ ВЪВ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ МРЕЖАТА, ИЗРАЗЯВАТЕ 

СЪГЛАСИЕ С ТЕЗИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ИЛИ НЕ 

ЖЕЛАЕТЕ ДА СПАЗВАТЕ ДАДЕНО УСЛОВИЕ, НЕЗАБАВНО ПРЕУСТАНОВЕТЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МРЕЖАТА И СЕ СВЪРЖЕТЕ С JOHN DEERE ИЛИ ВАШИЯ МЕСТЕН 

ДИЛЪР. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СКЛЮЧВА САМО МЕЖДУ ВАС И JOHN 

DEERE. ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО – НО НЕ САМО – ДИЛЪРИ НА JOHN DEERE) НЕ 

СА ОТОРИЗИРАНИ ДА ПРОМЕНЯТ ИЛИ ДОПЪЛВАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 

АКО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ВИ Е ПРЕХВЪРЛЕНО ОТ ТРЕТА СТРАНА (КАТО 

ДИЛЪР НА JOHN DEERE), ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ РАЗБИРАНЕ И СЪГЛАСИЕ, ЧЕ МЕЖДУ DEERE 

И ТРЕТАТА СТРАНА НЕ ПРОИЗТИЧА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ СЪОТВЕТНАТА ТРЕТА СТРАНА ВИ Е ПРЕХВЪРЛИЛА НАСТОЯЩОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ. 

1. Мрежов достъп 

С настоящото John Deere Ви предоставя разрешение за мрежов достъп посредством мобилен GNSS 

приемник (наричан по-долу „ровър“), за срока на споразумението, в зависимост от спазването на 

настоящото споразумение от Ваша страна (включително заплащане на всички абонаментни такси, 

договорени преди изпълнението на настоящото споразумение) за срока на споразумението. 

„Срокът“ е дефиниран в заявката за покупка или друг документ между Вас и John Deere. Можете да 

влизате в мрежата с допълнителни ровъри при заплащане на допълнителни такси съгласно 

периодични писмени споразумения с John Deere. Изразявате разбиране и съгласие, че Вашето право 

на достъп до мрежата съгласно настоящото споразумение е ограничено за територията на страната, 

определена преди изпълнението на настоящото споразумение. Моля посетете 

www.stellarsupport.deere.com или http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm или се свържете с Вашия 

дилър на John Deere за информация относно Вашата употреба на мрежата в рамките на настоящото 

споразумение, включително определената страна. 

За да улесни достъпа до мрежата, John Deere ще Ви предостави потребителско име, парола и IP 

адреса на мрежата („идентификационни данни”). Съгласни сте да спазвате поверителността на 

идентификационните данни и да не ги разкривате на трети страни. Изразявате съгласие, че 

информацията за ползването и другите данни, които Ви се предоставят чрез оторизираната употреба 

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm


6 октомври 2017 г.   страница 2 

на мрежата, включително – но не само – данните за позицията, са поверителни и John Deere и 

нейните лицензодатели имат изключителните права на собственост върху тях. 

2. Неизпълнение на задължения 

В случай че не изпълните дадено задължение от споразумението, изразявате съгласие, че – в 

допълнение към останалите средства за правна защита – John Deere има право да преустанови 

достъпа Ви до мрежата. Освен това сте съгласни да заплатите всички разходи, такси и адвокатски 

хонорари в разумен размер за прилагането на това споразумение от John Deere. 

3. Отказване от права и граници на отговорността 

JOHN DEERE ПРЕДОСТАВЯ МРЕЖАТА „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“, „СПОРЕД 

НАЛИЧНОСТТА“. JOHN DEERE, НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ И ТРЕТИ СТРАНИ 

ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ – А ВИЕ ИЗРИЧНО ОСВОБОЖДАВАТЕ JOHN DEERE, 

НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ И ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ ОТ – ВСЯКАКВИ 

ГАРАНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС И 

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО: ВСЯКА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА 

ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ; ВСЯКА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ 

ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОЦЕСА НА БОРАВЕНЕ 

ИЛИ ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА; ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ 

НАЛИЧНОСТТА НА МРЕЖАТА; ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВЕН ТИТУЛ ИЛИ 

НЕНАРУШЕНИЕ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КОЯ ДА Е 

ПРАВНА ТЕОРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРИКТНА 

ОТГОВОРНОСТ, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНА ПРАКТИКА. 

JOHN DEERE, НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ СЪЩО 

ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УВЕРЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ТОЧНОСТТА ИЛИ ИНТЕГРИТЕТА НА ДАННИТЕ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ИЛИ ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ МРЕЖАТА. 

НИКАКВИ УВЕРЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПОТВЪРЖДЕНИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО – НО НЕ САМО – ТВЪРДЕНИЯ ОТНОСНО КАПАЦИТЕТА ИЛИ 

ПРИГОДНОСТТА ЗА УПОТРЕБА, НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ГАРАНЦИЯ ОТ JOHN DEERE, 

НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ. 

ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗЖИЧНОТО ПОКРИТИЕ. JOHN DEERE, 

НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ДОСТАВЧИЦИ НА БЕЗЖИЧНИ УСЛУГИ) НЕ ПОЕМАТ 

ОТГОВОРНОСТ ПРИ КАКВИ ДА Е ПРЕТЕНЦИИ И ЩЕТИ ПО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ 

ВСЛЕДСТВИЕ НА, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНО МРЕЖОВО ПОКРИТИЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗИ НА МРЕЖАТА ПОРАДИ МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

ИЛИ НАДГРАЖДАНЕ НА МРЕЖАТА. JOHN DEERE, НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЛИ 

ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ 

ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА КУЛТУРИ, ЩЕТИ НА ПОЧВАТА, ПРОПУСНАТА 

ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ РЕПУТАЦИЯ, ЩЕТИ НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ 

В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙ ДА Е АСПЕКТ ОТ 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, БИЛО ТО ПО ДОГОВОР, ПРИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ 

НА ВСЯКО ДРУГО ОСНОВАНИЕ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ JOHN DEERE, НЕЙНИТЕ 

ДЪЩЕРНИ ФИРМИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ОСВЕДОМЕНИ ОТНОСНО 

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. КУМУЛАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА JOHN DEERE, 
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НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ФИРМИ И/ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ 

НЕ НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА JOHN DEERE В РАМКИТЕ НА 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 

Ограничението на отговорността, посочено по-горе, не се прилага в случай на смърт или телесна 

повреда в резултат на небрежност на John Deere, доколкото такова ограничение на отговорността е 

забранено съгласно приложимото право. 

4. Поверителност и данни 

Изразявате съгласие, че John Deere може да използва всички данни, генерирани или събрани при 

ползване на мрежата от Ваша страна в рамките на настоящото споразумение („Вашите данни“) 

според предписанията по-долу и в нашите декларации за поверителност и защита на личните данни, 

публикувани на уеб сайта www.johndeere.com/privacy. Вашите данни могат да включват 

информация за потребителя, IP адреси, имена, физически адреси, данни за контакт, хронологията 

на местоположенията и регистрационните файлове за използване. Предоставяте на John Deere, 

нейните дъщерни фирми и трети страни доставчици правото да използват Вашите данни съгласно 

описанието в настоящото споразумение и според необходимостта с цел осигуряване на всички 

услуги и функции, предвидени в настоящото споразумение, включително предоставянето на достъп 

до мрежата. Това разрешение се разпростира и върху трети страни, назначени от John Deere във 

връзка с предоставянето на достъп до мрежата и свързаните с това услуги. John Deere може да 

разкрива Вашите данни на външни страни, когато добросъвестно счете, че разкриването е 

необходимо с цел (a) спазване на всяко приложимо право, наредби или правни искания със 

задължаващ характер; (b) защита на лица срещу смърт или сериозна телесна повреда; (c) 

предотвратяване на измама или злоупотреба срещу John Deere или нейните дъщерни фирми и трети 

страни доставчици; (d) защита на правата на собственост на John Deere; или (e) защита на John Deere 

и нейните дъщерни фирми, доставчици или персонал срещу процесуални действия, произтичащи от 

ползването на мрежата от Ваша страна. 

5. Уверения и гаранции 

Вие декларирате и гарантирате, че ще използвате мрежата само за лични цели и – освен ако не е 

изрично разрешено в настоящото споразумение – няма да заемате, да давате под наем или да 

споделяте Вашите права или абонамент с трети страни. Освен това декларирате и гарантирате, че 

при използването на мрежата няма да превишавате броя ровъри, разрешен от Вашия абонамент. Вие 

декларирате и гарантирате, че сте запознати с ползването на GPS системи от типа, използван с 

мрежата, и ще анализирате самостоятелно точността и значението на генерираните от мрежата 

данни. Вие декларирате и гарантирате, че ще спазвате всички закони, кодекси, правила и 

разпоредби, свързани с употребата на мрежата от Ваша страна, и сте получили всички лицензи, 

разрешения, обучения и одобрения, необходими за достъпа или ползването на мрежата. 

6. Прехвърляне/Отстъпване 

6.1. Промоция на абонамент за John Deere мобилен сигнал с кинематика в реално време 

6.1.1. Промоцията на абонамента за John Deere мобилен сигнал с кинематика в реално време 

не може да се прехвърля на друг потребител след активирането и преди изтичането на 

абонамента. 

6.2. Закупен абонамент за John Deere мобилен сигнал с кинематика в реално време. Можете да 

прехвърлите това споразумение на друг потребител само при следните условия: 
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6.2.1. Първо, преди всяко прехвърляне трябва да предоставите на правоприемника копие от 

настоящото споразумение или да насочите правоприемника към онлайн копие на 

настоящото споразумение, и да осигурите на правоприемника достатъчно време, за да 

се запознае с условията и да се консултира с адвокат, ако правоприемникът желае. 

Преди прехвърляне на настоящото споразумение на правоприемника, той трябва първо 

да се сдобие с уеб профил при John Deere, който правоприемникът може да заяви на 

www.myjohndeere.com или със съдействието на дилър на John Deere. 

6.2.2. Второ, трябва да получите положително потвърждение от правоприемника, че той 

разбира настоящите условия и се задължава да ги спазва вместо Вас. 

6.2.3. Трето, след получаване на потвърждение от правоприемника, че той разбира и се 

задължава да спазва тези условия, трябва да уведомите John Deere, че възнамерявате 

да прехвърлите настоящото споразумение на правоприемника. В това уведомление 

трябва да идентифицирате правоприемника и да декларирате и гарантирате на John 

Deere, че правоприемникът е потвърдил положително, че разбира настоящите условия 

и изразява съгласие да ги спазва вместо Вас. Уведомления съгласно този параграф 

трябва да се доставят на John Deere от дилър на John Deere, който може да изисква 

такса за тази услуга. 

6.2.4. След това можете да прехвърлите настоящото споразумение на правоприемника в 

замяна на договорното задължение като клиент на правоприемника съгласно 

настоящото споразумение и за всяко друго обстоятелство, договорено от Вас и 

правоприемника. След получаване на Вашето уведомление за прехвърляне (описано 

по-горе) John Deere ще осведоми по електронен път правоприемника, че настоящото 

споразумение е било прехвърлено на правоприемника и ползването на услугите 

подлежи на настоящите положения и условия. 

6.2.5. Ако е приложимо, Вие и правоприемникът изразявате съгласие, че John Deere може и 

ще прехвърли настоящото споразумение на възложителя, посочен в Таблица 1 по-долу 

относно избора на приложимото право на правоприемника. Всяко такова прехвърляне 

от John Deere влиза в сила незабавно при прехвърляне на настоящото споразумение от 

Ваша страна. 

6.2.6. John Deere може да одобри или отхвърли прехвърлянето по своя преценка; всяко мнимо 

прехвърляне без съгласието на John Deere се обявява за нищожно. Уведомлението по 

електронен път на John Deere до правоприемника (съгласно описаното по-горе) 

означава съгласие на John Deere с прехвърлянето на настоящото споразумение на 

правоприемника. John Deere може да изисква допълнително правоприемникът да 

извърши сертификация относно приемането на правоприемника под форма, заявена от 

John Deere преди, при или във всеки момент след такова прехвърляне. Независимо от 

прехвърлянето, Вие изразявате разбиране и съгласие, че оставате солидарно отговорни 

с правоприемника (и всеки следващ правоприемник) за всички задължения за плащане, 

посочени по-долу; освен това изразявате разбиране и съгласие, че сте изцяло отговорни 

за какви да е щети и загуби в резултат на непълно, невалидно, частично, 

неосъществимо принудително или друго незавършено прехвърляне на настоящото 

споразумение от Ваша страна. 
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7. Разни 

7.1. Приложимо право и изключителен форум. Структурата, интерпретацията и 

изпълнението на настоящото споразумение, както и правните отношения на страните се 

регулират и тълкуват в съответствие със законите, идентифицирани като приложимо право 

за приложимата договорна юрисдикция в Таблица 1, без да се взема под внимание изборът 

на правни принципи. Всички спорове в резултат на настоящото споразумение ще се 

разглеждат само от компетентен съд в съдебния окръг съгласно приложимата договорна 

юрисдикция в Таблица 1 и Вие приемате компетентността на тези съдилища с цел уреждане 

на съответните спорове. 

7.2. Делимост. Ако дадена част от настоящото споразумение бъде счетена за невалидна или 

неосъществима принудително, това определение няма да повлияе валидността или 

приложимостта на останалата част, която остава в сила и действие така, както ако 

невалидната или неприложима част е била елиминирана при изпълнението на 

споразумението. 

7.3. Цялостно споразумение. Настоящото споразумение и всички останали споразумения, 

изрично посочени в настоящото споразумение, заедно с всички условия, уведомления, 

директиви, насоки, инструкции или указания, публикувани периодично на уеб сайта за 

поддръжка, и всички поправки, изменения, допълнения или промени на горепосоченото, 

съставляват цялостното споразумение между страните и отменят всички предходни 

дискусии и споразумения, било то в писмена или устна форма, между участващите страни. 

Всички допълнителни положения и условия за ползване на всяка заявка за покупка или друг 

подобен документ се считат за невалидни, без сила и действие, и не променят, допълват или 

премахват условията на настоящото споразумение. 

 

Таблица 1 

Договорна 

юрисдикция 

Възложител Приложимо 

право 

Съдебен окръг 

Съединени 

Американски 

Щати 

John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A 

Щата Илинойс, 

САЩ 

Rock Island 

County, 

Илинойс, САЩ 

Канада John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Провинция 

Онтарио, 

Канада 

Провинция 

Онтарио, 

Канада 

Германия John Deere GmbH & Co. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Германия Германия 
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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/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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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 

6.1. John Deere Mobile RTK Signal subscription Promotion 

6.1.1. The John Deere Mobile RTK Signal subscription Promotion is not transferrable to a 

different end user after it´s first-time activation until the subscription promotion is expired. 

6.2. Purchased John Deere Mobile RTK Signal subscription. You may transfer or assign this 

Agreement to a third party end user (“Assignee”) only as follows:   

6.2.1. 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.   

6.2.2. 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.   

6.2.3. 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 
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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.    

6.2.4. 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 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.   

6.2.5. 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.   

6.2.6. 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.  
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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 

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 & Co. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Germany Germany 

 

 


