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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

ABONNEMENTSOVEREENKOMST 

Deze abonnementsovereenkomst voor het Mobile RTK Signal Network (“Overeenkomst”) bestaat tussen 

“u” (de gebruiker van het John Deere Mobile RTK Signal Network) en de entiteit genoemd in onderstaande 

tabel 1, (“John Deere”) en is geldig voor de locatie waar uw hoofdkantoor is gevestigd in het geval u dit 

contract aangaat uit naam van een zakelijke entiteit, of uw woonplaats in het geval dat u dit contract aangaat 

als individu (“bevoegd gerecht”). John Deere verleent u toegang tot het John Deere Mobile RTK Signal 

Network en voorziet u van hieraan verbonden diensten (“Netwerk”) gedurende de termijn en conform de 

voorwaarden die hieronder worden vermeld. 

BELANGRIJK – LEES VOORDAT U TOEGANG NEEMT TO HET NETWERK EERST DEZE 

VOORWAARDEN. DIT IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN JOHN 

DEERE BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET NETWERK. DOOR TOEGANG TE NEMEN TOT, 

EN GEBRUIK TE MAKEN VAN HET NETWERK, GEEFT U AAN IN TE STEMMEN MET DEZE 

VOORWAARDEN. WANNEER U NIET KUNT OF WILT VOLDOEN AAN EEN VAN DEZE 

VOORWAARDEN DIENT U ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK VAN HET NETWERK BEËINDIGEN 

EN CONTACT OPNEMEN MET JOHN DEERE OF UW DEALER. DEZE OVEREENKOMSTIG 

BESTAAT UITSLUITEND TUSSEN U EN JOHN DEERE. HET IS GEEN ENKELE DERDE PARTIJ 

(INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT JOHN DEERE-DEALERS) TOEGESTAAN DEZE 

OVEREENKOMST TE WIJZIGEN OF HIERAAN IETS TOE TE VOEGEN. 

WANNEER DEZE OVEREENKOMST DOOR EEN DERDE PARTIJ AAN U IS TOEGEKEND, 

ERKENT EN ACCEPTEERT U, DAT HET FEIT DAT DEZE OVEREENKOMST U DOOR DEZE 

DERDE PARTIJ IS TOEGEKEND OP GEEN ENKELE WIJZE (IMPLICIET OF EXPLICIET) 

INHOUDT DAT ER EEN VERTEGENWOORDIGERSRELATIE BESTAAT TUSSEN JOHN DEERE 

EN DEZE DERDE PARTIJ. 

1. Toegang tot het netwerk 

Hierbij verleent John Deere u toegang tot het netwerk met één "roving" (zwevende) GNSS-ontvanger 

(hierna "Rover" genoemd) gedurende de afgesproken termijn, op voorwaarde van uw naleving van deze 

overeenkomst gedurende deze termijn (inclusief het voldoen van alle abonnementsgelden die zijn 

afgesproken voor inwerkingtreding van deze overeenkomst). De "termijn" is een tijdsduur die wordt 

gespecificeerd in een aankooporder of een overig document tussen u en John Deere. U kunt met meerdere 

rovers gebruik maken van het netwerk, nadat u de hiervoor schriftelijk met John Deere afgesproken 

vergoedingen heeft voldaan. U begrijpt en accepteert, dat uw rechten op toegang tot het netwerk, 

voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn beperkt tot het grondgebied van het land dat voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst is vastgelegd. Raadpleeg www.stellarsupport.deere.com, of 

http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, of neem contact op met uw John Deere-dealer voor informatie 

over het gebruik van het netwerk volgens deze overeenkomst, inclusief het vastgelegde land waar het 

gebruik zal plaatsvinden. 

Om toegang tot het netwerk mogelijk te maken, zal John Deere u voorzien van een gebruikersnaam en een 

wachtwoord, inclusief het IP-adres van het netwerk (“Inloggegevens”). U verklaart dat u deze 

inlogggegevens vertrouwelijk zult behandelen en deze niet zult delen met enige derde partij. U accepteert 

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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dat de gebruiksgegevens en overige data, inclusief maar niet beperkt tot positioneringsdata, die u zijn 

verstrekt via het geautoriseerd gebruik van het netwerk, vertrouwelijke gegevens zijn die het exclusieve 

eigendom zijn van John Deere en zijn licentiegevers. 

2. Ingebrekeblijving 

Wanneer u een of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, noch de u eventueel 

aangeboden herstelmogelijkheden, accepteert u dat het John Deere vrij staat u de toegang tot het netwerk 

te ontzeggen. Daarnaast stemt u ermee in alle kosten, uitgaven en in redelijkheid oplegbare advocaatskosten 

te vergoeden, die John Deere heeft moeten maken om naleving van deze overeenkomst af te dwingen. 

3. Vrijwaring en aansprakelijkheidsbegrenzing 

JOHN DEERE STELT HET NETWERK BESCHIKBAAR IN DE "HUIDIGE STAAT" EN 

VOLGENS DE "HUIDIGE BESCHIKBAARHEID". JOHN DEERE, ZIJN 

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN TOELEVERENDE DERDE PARTIJEN VERWERPEN 

UITDRUKKELIJK, EN U DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND, VRIJWAART DE GENOEMDE 

PARTIJEN EN ZIET AF VAN ALLE GARANTIEAANSPRAKEN RICHTING JOHN DEERE, ZIJN 

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN TOELEVERENDE DERDE PARTIJEN, DIE VOORTKOMEN 

UIT WETTELIJKE BEPALINGEN OF ANDERSZINS VERBAND HOUDEN MET, MAAR NIET 

BEPERKT ZIJN TOT: ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF 

GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE 

VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIKSVERLOOP, TRANSACTIES OF HANDELSGEBRUIK; 

ENIGE GARANTIE OP DE NAUWKEURIGHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK; 

ENIGE GARANTIE OP HET NIET-INBREUK MAKEN OP AUTEURS- EN OVERIGE RECHTEN; EN 

ENIGE OVERIGE GARANTIE VOORTKOMEND UIT ENIGE RECHTSTHEORIE, INCLUSIEF 

ONRECHTMATIGE DADEN, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID 

CONTRACTUELE, OF OVERIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE. JOHN DEERE, ZIJN 

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN TOELEVERENDE DERDE PARTIJEN VERWERPEN 

UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF WAARBORG VOOR DE NAUWKEURIGHEID EN 

INTEGRITEIT VAN DE DATA DIE DOOR HET NETWERK WORDEN GEGENEREERD OF DIE VIA 

HET NETWERK WORDEN VERSTREKT. 

GEEN ENKELE VERKLARING OF OVERIGE BEVESTIGING VAN FEITEN INCLUSIEF, MAAR 

NIET BEPERKT TOT, VERKLARINGEN AANGAANDE CAPACITEIT OF 

GEBRUIKSGESCHIKTHEID, KAN WORDEN AANGEMERKT ALS EEN GARANTSTELLING 

DOOR JOHN DEERE OF ENIGE DOCHTERMAATSCHAPPIJ OF TOELEVERENDE DERDE 

PARTIJ. 

RISICO'S BETREFFENDE DE DEKKING VAN HET DRAADLOZE NETWERK BERUSTEN BIJ U. 

JOHN DEERE, NOCH ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF ZIJN TOELEVERENDE DERDE 

PARTIJEN (INCLUSIEF EVENTUELE ONDERLIGGENDE AANBIEDERS VAN DRAADLOZE 

NETWERKEN) KUNNEN DOOR U AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE 

SCHADE DIE VOORKOMT UIT EEN VERMINDERDE DEKKING VAN HET DRAADLOZE 

NETWERK, INCLUSIEF UITVALLEN VAN HET NETWERK ALS GEVOLG VAN 

NETWERKONDERHOUD OF -UPGRADES. JOHN DEERE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN 

NOCH ZIJN TOELEVERENDE DERDE PARTIJEN KUNNEN ONDER GEEN ENKELE 

OMSTANDIGHEID DOOR U OF DOOR DERDEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR 

ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF SCHADE 

DOOR GEWASVERLIEZEN, SCHADE AAN LAND, WINSTDERVING, VERLIES VAN NERING OF 

VERLIES VAN GOODWILL, UITVAL VAN APPARATUUR OF DIENSTEN, OF ZAKELIJKE OF 
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REPUTATIESCHADE ALS GEVOLG VAN HET PRESTEREN OF NIET-PRESTEREN VAN ENIG 

ASPECT VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT CONTRACTUELE 

VERPLICHTINGEN, ONRECHTMATIGE DADEN OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF JOHN 

DEERE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF ZIJN TOELEVERENDE DERDE PARTIJEN ZIJN 

INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. IN GEEN GEVAL ZAL DE 

CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN JOHN DEERE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN 

EN/OF ZIJN TOELEVERENDE DERDE PARTIJEN MEER BEDRAGEN DAN HET DOOR U ONDER 

DEZE OVEREENKOMST AAN JOHN DEERE BETAALDE BEDRAG. 

De hierboven uiteengezette aansprakelijkheidsbegrenzingen zijn niet van toepassing op sterfgevallen of 

persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door John Deere, voor zover dergelijke 

aansprakelijkheidsbegrenzingen niet zijn toegelaten volgens de van kracht zijnde wetgeving. 

4. Privacy en gegevens 

U stemt ermee in, dat John Deere gebruik maakt van alle informatie die is gegenereerd door of tijdens uw 

gebruik van het netwerk conform deze overeenkomst ("uw gegevens"), als hieronder vermeld en als te lezen 

in onze Verklaringen aangaande Privacy en Gegevens, gepubliceerd op www.johndeere.com/privacy. Tot 

uw gegevens kunnen behoren: gebruiksinformatie, IP-adressen, namen, fysieke adressen, contactgegevens, 

locatiegeschiedenis en gebruikslogboeken. U staat het John Deere, zijn dochtermaatschappijen en zijn 

toeleverende derde partijen toe, gebruik te maken van uw gegevens als beschreven in deze overeenkomst, 

en voor zover noodzakelijk om te voorzien in alle diensten en functionaliteit die onder deze overeenkomst 

worden geboden, inclusief het verlenen van toegang tot het netwerk. Deze toestemming strekt zich uit tot 

derde partijen, die door John Deere worden ingeschakeld voor het aanbieden van het netwerk en hieraan 

verbonden diensten. Het is John Deere toegestaan uw gegevens aan externe partijen openbaar te maken, 

wanneer dit in goed vertrouwen en in redelijkheid noodzakelijk geacht wordt om (a) te voldoen aan 

geldende wetten, richtlijnen of een verplicht juridisch verzoek; (b) een persoon te beschermen tegen 

mogelijk dodelijk of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude of misbruik gericht tegen John Deere, zijn 

dochtermaatschappijen of toeleverende derde partijen te voorkomen; (d) de eigendomsrechten van John 

Deere te beschermen; of (e) John Deere, zijn dochtermaatschappijen, leveranciers of personeel te 

beschermen tegen gerechtelijke procedures die voortkomen uit uw gebruik van het netwerk. 

5. Verklaringen en garanties 

U verklaart en garandeert dat u uitsluitend voor eigen gebruik toegang zult nemen tot het netwerk en, 

uitgezonderd waar uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst, dat u uw toegangsrechten of 

abonnement niet aan derden zult uitlenen, verleasen of met hen zult delen. Verder verklaart en garandeert 

u, dat u geen toegang tot het netwerk zult nemen, waarbij het volgens uw abonnement toegestane aantal 

rovers wordt overschreden. U verklaart en garandeert dat u bedreven bent in het gebruik van het type GPS-

systemen dat kan worden gebruikt met het netwerk, en dat u zelfstandig de nauwkeurigheid en waarde zult 

beoordelen van de gegevens die via het netwerk worden verkregen. U verklaart en garandeert dat u zult 

voldoen aan alle wetten, richtlijnen, regels en normen die verband houden met uw gebruik van het netwerk, 

en dat u alle licenties, vergunningen, trainingen en autorisaties heeft verworven, welke noodzakelijk zijn 

voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van het netwerk. 
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6. Toewijzing/overdracht 

6.1. John Deere abonnementsaanbieding mobiel RTK-signaal 

6.1.1. De abonnementsaanbieding van John Deere mobiel RTK-signaal kan na de eerste activering 

niet worden overgedragen aan een andere eindgebruiker tot de abonnementsaanbieding is 

beëindigd. 

6.2. Aangeschafte abonnementsaanbieding van John Deere mobiel RTK-signaal. U kunt deze 

overeenkomst alleen als volgt overdragen of toewijzen aan een andere eindgebruiker 

(“begunstigde”): 

6.2.1. Als eerste moet u, voorafgaand aan de toewijzing, de begunstigde voorzien van een afdruk 

van deze overeenkomst, of de begunstigde verwijzen naar een online kopie van deze 

overeenkomst, en de begunstigde voldoende tijd gunnen deze voorwaarden door te nemen en 

eventueel juridisch advies in te winnen, indien begunstigde dit wenst. Voordat deze 

overeenkomst kan worden toegewezen aan de begunstigde, moet de begunstigde eerst een 

John Deere-webprofiel aanvragen, dit is mogelijk via www.myjohndeere.com, of met de hulp 

van een John Deere-dealer. 

6.2.2. Ten tweede dient u van de begunstigde een schriftelijke bevestiging te ontvangen, waarin 

begunstigde verklaart deze voorwaarden te begrijpen en zich in uw plaats gebonden verklaart 

aan deze voorwaarden. 

6.2.3. Ten derde, nadat u van de begunstigde de bevestiging heeft ontvangen dat hij/zij deze 

voorwaarden begrijpt en zich hieraan gebonden acht, dient u John Deere op de hoogte te 

stellen van uw voornemen deze overeenkomst toe te wijzen aan de begunstigde. In deze 

kennisgeving dient u de begunstigde te identificeren en te verklaren en garanderen dat 

begunstigde heeft bevestigd deze voorwaarden te begrijpen en zich hieraan, in uw plaats, 

gebonden te achten. Kennisgevingen conform deze paragraaf dienen aan John Deere te 

worden toegezonden, via een John Deere-dealer. Voor deze dienstverlening kan de dealer een 

vergoeding in rekening brengen. 

6.2.4. Vervolgens kunt u deze overeenkomst toewijzen aan de begunstigde, in ruil voor zijn/haar 

belofte zich als klant gebonden te achten aan deze overeenkomst en voor elke willekeurige 

overige afspraak die u hierover met begunstigde maakt. Na ontvangst van uw Kennisgeving 

van overdracht (als hierboven beschreven), zal John Deere de begunstigde langs elektronische 

weg informeren dat deze overeenkomst aan de begunstigde is toegewezen en dat het gebruik 

van de diensten onderhevig is aan deze voorwaarden. 

6.2.5. Indien van toepassing, stemmen u en de begunstigde ermee in, dat John Deere deze 

overeenkomst op basis van het voor begunstigde van toepassing zijnde bevoegd gerecht kan 

en zal toewijzen aan de entiteit die vermeld staat in de onderstaande tabel 1. Een dergelijke 

toewijzing door John Deere zal onmiddellijk in werking treden na een toewijzing van deze 

overeenkomst door u. 

6.2.6. Het staat John Deere vrij een toewijzing naar eigen oordeel goed te keuren of af te wijzen; 

elke vermeende toewijzing waaraan John Deere geen toestemming heeft verleend is van 

generlei waarde. John Deere's elektronische kennisgeving aan de begunstigde (als hierboven 

beschreven) geldt als John Deere's instemming met de toewijzing van deze overeenkomst aan 

de begunstigde. Bovendien kan John Deere van de begunstigde verlangen een certificering te 
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ondergaan betreffende de overdracht aan begunstigde. Een dergelijke certificering kan 

vooraf, tijdens of op elk moment na de toewijzing in een door John Deere gekozen vorm 

plaatsvinden. In weerwil van een dergelijke toewijzing, begrijpt en accepteert u dat u met 

begunstigde hoofdelijk aansprakelijk blijft (en met elke volgende begunstigde) voor alle 

betalingsverplichtingen onder deze overeenkomst. Verder begrijpt en accepteert u dat u 

persoonlijk aansprakelijk bent voor elke schade of elk verlies resulterend uit een incomplete, 

ongeldige, onvolledige, onuitvoerbare of anderszins onvolkomen toewijzing van deze 

overeenkomst door u. 

 

7. Allerlei 

7.1. Toepasselijk recht en exclusief forum. De opzet, interpretatie en uitvoering van deze 

overeenkomst, evenals de juridische relaties tussen de partijen, worden beheerst door en 

geïnterpreteerd conform de wetten die in tabel 1 staan vermeld als toepasselijk recht voor het 

betreffende bevoegd gerecht, ongeacht de principes van rechtskeuze. Alle uit deze overeenkomst 

voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in de plaats van 

vestiging van het van toepassing zijnde bevoegde gerecht, conform tabel 1. U stemt erin toe u te 

onderwerpen aan de jurisdictie van dit gerecht, in het geval een dergelijk geschil juridisch dient te 

worden beslecht. 

7.2. Scheidbaarheid. Indien enig deel van deze overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt 

beschouwd, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid 

van enig resterend deel van de overeenkomst. Dit deel blijft geldig en van kracht als ware de 

overeenkomst aangegaan zonder het ongeldig of onafdwingbaar geachte deel. 

7.3. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst, en alle overige overeenkomsten die expliciet 

worden vermeld in deze overeenkomst, samen met alle voorwaarden, opmerkingen, richtlijnen, 

aanwijzingen, instructies of normen die van tijd tot tijd worden gepost op de Support Website, en 

alle wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of veranderingen van het voorafgaande, vormen 

tezamen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande besprekingen 

en overeenkomsten, hetzij verbaal of schriftelijk, die de partijen in verband hiermee hebben 

gehouden of zijn aangegaan. Eventuele aanvullende (gebruiks)voorwaarden op aankooporders of 

soortgelijke documenten zijn nietig en hebben geen enkele geldigheid of effect, en vormen op geen 

enkele wijze een wijziging, toevoeging of weglating op de voorwaarden van deze overeenkomst. 
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Tabel 1 

Bevoegd gerecht Uitbestedende entiteit Toepasselijk 

recht 

Plaats 

Verenigde Staten 

van Amerika 

John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 VS 

Staat Illinois, 

VS 

Rock Island 

County, Illinois, 

VS 

Canada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

Postbus 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Provincie 

Ontario, Canada 

Provincie 

Ontario, Canada 

Duitsland John Deere GmbH & Co. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Duitsland Duitsland 
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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.  



October 6, 2017   Page 11 

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 

 

 


