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Field Connect telematikai szerz dés

A John Deere - ISG vállalat különböz  telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l
és szolgáltatásokból állnak össze (a továbbiakban: "rendszerek"). Jelen szerz dés a John Deere - ISG telematikai rendszer ügyfél
általi használatának feltételeit tartalmazza, ide értve a John Deere - ISG telematikai webes szolgáltatások elérését és használatát is.

Jelen szerz dés az aláírásával lép hatályba (hatálybalépés dátuma). Ha a szerz dést online módon kötötték, úgy az az "Elfogadom
a fizetett szolgáltatáshoz kapcsolódó szerz déses feltételeket" gombra való kattintással lép életbe.

A szolgáltatási szerz dés el feltétele a 3.1. szakaszban ismertetett, kompatibilis készülékek (hardver) megvásárlása.

1. A SZERZ  FELEK

Jelen szerz dés a John Deere GmbH & Co. KG John Deere - ISG GmbH & Co KG, képviseli: Intelligence Solution Group (ISG),
Strasbourg Allee 5, Kaiserslautern (John Deere - ISG), valamint az "ügyfél" között jön létre. A John Deere GmbH & Co KG az ügyfél
beleegyezésének bekérése nélkül jogosult a szerz déses viszonyok továbbítására a John Deere GmbH & Co KG vállalattal
kapcsolatban álló cégek számára. Az ügyfelet err l tájékoztatják.

2. A SZERZ DÉS és SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA.

2.1. A szerz dés és szolgáltatás tárgya.  A szolgáltatás célja telematikai és webes szolgáltatások nyújtása a német
telekommunikációs törvény (TKG), a telemédiáról szóló törvény (TMG) és a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG)
rendelkezéseinek megfelel en gép-gépi kommunikációs eszközök (M2M kommunikációs eszközök) számára a mobiltelefonos
hálózat használatával. A szolgáltatás adott esetben más európai országokban is elérhet  a helyi szolgáltató roaming
szolgáltatásainak bevonásával. A sávszélesség és a jel ereje helyszínr l helyszínre változhat, akár a helyi szolgáltató
jeler sségének és sávszélességének függvényében is. A John Deere - ISG nem garantálja a lefedettséget, a sávszélességet, vagy
a jeler sséget. A telematikai rendszer szabadalmaztatott internetes megoldásokat is tartalmaz ("webes szolgáltatások"). A webes
szolgáltatások használatával az ügyfél megtekintheti és kezelheti a szerveren tárolt azon számítógépes adatokat, melyeket a
rendszerhardver használatával rögzítettek. A rendszer kétutas földi és m holdas (amennyiben az ügyféloldalon adott) mobil
adatátvitelt, helyzetjelentési szolgáltatásokat (a továbbiakban "Field Connect szolgáltatás") is tartalmaz, mely lehet vé teszi az
adatok átvitelét a John Deere - ISG szerveren lév  rendszerhardverr l. A földi és m holdas telekommunikációs szolgáltatásokat
telekommunikációs szolgáltatókon keresztül biztosítják. A telekommunikációs, webes és Field Connect szolgáltatásokra
összefoglalóan "szolgáltatásokként" történik utalás. Az ügyfél megbízza a John Deere - ISG vállalatot a szolgáltatások keretében
felvett és gy jtött adatok központi rendszerekben való kezelésével, jelen szerz dés rendelkezései, az "adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatok", valamint a megegyezés szerinti m szaki és szervezési lépések szerint, és a jelen megállapodásban
foglaltaknak megfelel en elérhet vé teszi azt az ügyfél számára azokat. Az ügyfél az szervizmegállapodást más ügyfélre is
átruházhatja a John Deere - ISG vállalattal kötött megállapodás alapján. Az új ügyfélnek el kell fogadnia jelen szolgáltatási
feltételeket és el írásokat.

2.2. Prepaid SIM-kártya  A John Deere - ISG ügyfeleinek gép-gépi telekommunikációs szolgáltatásokat (M2M
telekommunikációs szolgáltatás) kínál fel. Erre a célra a rendszerhardvernek tartalmaznia kell egy eltávolítható el fizet i azonosító
modulkártyát ("SIM kártya"). A SIM-kártya kizárólag olyan aktivált terminálon át használható gép-gépi kommunikációra és
adatátvitelre melyet hivatalos John Deere - ISG keresked l vásároltak, ill. melyet már telepítettek egy John Deere - ISG
készülékre. Az ügyfél nem kínálhat fel telekommunikációs, vagy más M2M szolgáltatásokat saját nevében harmadik felek számára.
Az ügyfél nem szerzi meg a SIM-kártya tulajdonjogát. Minden jog, ide értve a SIM-kártyára telepített szoftver használati
engedélyének jogosultságát is, a John Deere - ISG vállalatnál marad. Szervizkimaradások esetén a John Deere - ISG vállalat
jogosult a SIM-kártya módosítására, vagy cseréjére. A John Deere - ISG fenntartja a jogot a SIM-kártya deaktiválására és a
visszajuttatási költségek kiszámlázására az ügyfél számára azon extra költségekért, melyek a John Deere - ISG vállalatnál
felmerültek abban az esetben, ha az ügyfél a szolgáltatások igénybe vételén felül további célokra is használta a SIM-kártyát. Az
ügyfélnek azonnal tájékoztatnia kell a John Deere - ISG vállalatot abban az esetben, ha a rendszerhardver egy részét elveszti, vagy
ha ellopták azt, ill. ha az az elszenvedett károk miatt m ködésképtelenné vált, vagy visszaélésszer en használták azt. Az ügyfél a
John Deere - ISG vállalat el zetes, kifejezett engedélye nélkül nem jogosult a John Deere - ISG vállalat által adott SIM-kártya
továbbadására harmadik felek részére. Abban az esetben, ha az ügyfél tovább kívánja adni az el re telepített és/vagy aktivált
eszközt, úgy az ügyfélnek tájékoztatnia kell az új ügyfelet arról, hogy telematikai megállapodást kell kötnie a John Deere - ISG
vállalattal. Ha az ügyfél nem tájékoztatja a John Deere - ISG vállalatot az átadásról, a John Deere - ISG vállalat nem képes a
szolgáltatás megfelel  biztosítására és/vagy nem tudja biztosítani az ügyféladatok bizalmasságát.

2.3 A webes szolgáltatások használata. A szerz dés id tartama alatt az ügyfél minden webes szolgáltatást elérhet. A John
Deere - ISG vállalat megbízza az ügyfelet bejelentkezési név és jelszó létrehozásával a webes szolgáltatások ügyfél általi
adminisztrációjához és konfigurációjához = adminisztratív elérés. Az ügyfél nem engedélyezheti a webes szolgáltatások
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munkavállalók, vagy harmadik felek általi elérését az ügyfél adminisztratív felhasználói fiókján keresztül. Az ügyfél munkavállalói és
harmadik felek saját MyJohnDeere.com meghatalmazásukkal (melyek a www.myjohndeere.com címen igényelhet k) érhetik el a
webes szolgáltatásokat. Az ügyfél teljes mértékben felel s saját munkavállalóinak cselekedeteiért a rendszerrel kapcsolatban. A
webes szolgáltatások használatához az ügyfélnek szerz dést kell kötnie egy internetes szolgáltatóval, rendelkeznie kell továbbá
számítógéppel és internetes csatlakozással. Ezek mindegyikének legalább meg kell felelnie a John Deere - ISG által közzétett
minimális feltételeknek. Az internetes szolgáltató kiválasztásának felel ssége kizárólagosan az ügyfelet terheli és egyedül  viseli
az internetes költségeket, valamint a karbantartás, a támogatás és az internetes szolgáltató összes további költségét is. A John
Deere - ISG nem tartozik felel sséggel az ügyfél internetes csatlakozásáért. Az internetes szolgáltató ügyfél általi megbízása
önmagában nem biztosítja a John Deere - ISG vállalat számára a webes szolgáltatások elérésének támogatását abban az esetben,
ha a hiba az internetes szolgáltató részér l, vagy magán az interneten lép fel. A John Deere - ISG nem felel s a webes
szolgáltatások megszakadásáért, ha az az interneten, vagy az ügyfél internetes kapcsolatában jelentkezett hiba miatt történik.

2.4. Field Connect Network szolgáltatás. Az ügyfél a Field Connect szolgáltatásokat saját terminálján keresztül
használhatja. Ezen a terminálon el zetesen aktiválni kell a Field Connect szolgáltatásokat. Az aktiválás a John Deere - ISG
támogatási weboldalán: www.stellarsupport.deere.com címen keresztül végezhet  el. Az aktiválást hivatalos John Deere - ISG
keresked  végezheti az ügyfél megbízásából. A Field Connect szolgáltatási id szak a terminál aktiválásával kezd dik. A fizetések
számítása a terminál aktiválásával kezd dik. A Field Connect szolgáltatások egy termináljára való el fizetés lejártával a Field
Connect szolgáltatások lekapcsolásra kerülnek ezen a terminálon, kivéve abban az esetben, ha az ügyfél új el fizetést nem kér a
Field Connect el írásokra vonatkozóan az aktuális árakon. Ha a John Deere - ISG ügyfele számára feltételeket szabtak meg a Field
Service szolgáltatásokra való el fizetés megkötésére, vagy aktiválására, úgy ezen feltételek kötelez  érvény ek az ügyfél számára.
Amennyiben ezen feltételek és jelen szerz dés feltételei összet zésben állnak, úgy azon feltételek lesznek érvényben, melyeket a
John Deere - ISG megszabott az ügyfél számára a Field Connect szolgáltatásokra való el fizetéskor, vagy azok aktiválásakor. A
Field Connect szolgáltatások rendelkezéseinek részeként minden terminál csak egy egyedi mobil, vagy m holdas telefonszámhoz
rendelhet . Ha az ügyfél szöveges üzenetben kíván figyelmeztetéseket fogadni mobiltelefonján a Field Connect szolgáltatások
keretében, úgy felhatalmazza a John Deere - ISG vállalatot arra, hogy szöveges üzeneteket küldjön az ügyfél számára. Az ügyfél
meger síti továbbá, hogy jelen szerz dés id tartama alatt lehet ségük van a szöveges üzenetek fogadásának engedélyezésére,
vagy blokkolására is.

2.5. A szolgáltatások visszaélésszer , vagy megtéveszt  használata.  A John Deere - ISG vállalat saját belátása szerint
korlátozhatja, vagy visszavonhatja jelen szerz désb l ered  szolgáltatások nyújtását az ügyfél számára, amennyiben fennáll a
gyanúja a visszaélésszer , vagy megtéveszt  használatnak. Az ügyfél nem használhatja a szolgáltatásokat visszaélésszer en,
vagy megtéveszt  módon és beleegyezését adja (a) hogy nem vesz részt és nem engedélyezi a szolgáltatások visszaélésszer ,
vagy megtéveszt  használatát, (b) hogy azonnal jelenti a keresked nek (ill. ha az ügyfél maga a keresked , akkor a John Deere -
ISG vállalatnak) ha tudomást szerez ilyen visszaélésszer , vagy megtéveszt  használatról és (c) együttm ködik a John Deere -
ISG, vagy annak jogi képvisel i, ill. bármely érintett kábelmentes szolgáltató által kezdeményezett bármilyen nyomozásban a
visszaélésszer , vagy megtéveszt  használattal kapcsolatban. Az ügyfél kizárólagosan felel s a visszaélésszer , vagy
megtéveszt  használatból ered  díjakért, költségekért és károkért. A szolgáltatások "megtéveszt , vagy visszaélésszer
használata" magában foglalja a teljesség igénye nélkül az alábbiakat: (I) A John Deere - ISG, bármelyik keresked nek, vagy érintett
kábelmentes szolgáltató más ügyfelével való kommunikáció és/vagy más ügyfélr l szóló információ elérése, módosítása, vagy abba
való beavatkozás, ill. más személynek, vagy entitásnak való segítségnyújtás és segítségnyújtási kísérlet az alábbi cselekmények
bármelyikének végrehajtásában: (II) Bármely érintett kábelmentes szolgáltató hálózatának újraalakítása, tönkretétele, vagy azzal
való illetéktelen kapcsolat kialakítása. (III) Bármilyen er sít , teljesítménynövel , ismétl , vagy más készülék telepítése, mely
módosítja azon rádiójeleket, vagy -frekvenciákat, melyeken a szolgáltatás nyújtása történik, vagy melyeken a rendszerhardver

ködik, ha ez a telepítés a vonatkozó törvényekbe, vagy kormányrendeletekbe ütközik. (IV) A szolgáltatások használata olyan
módon, hogy az túlzott mértékben befolyásolja a szolgáltatás egy, vagy több ügyfél általi használatát, vagy mely túlzott módon
befolyásolja a John Deere - ISG, vagy más kábelmentes szolgáltató képességét a szolgáltatások nyújtására. (V) A szolgáltatások
használata obszcén, fajtalan, gyalázó, vagy törvénytelen információk, ill. az ügyfél tulajdonát nem képez  jogvédett tartalom
továbbítására. (VI) A szolgáltatások engedély nélküli használata lopott, vagy elvesztett készüléken. (VII) A szolgáltatások, vagy
bármely más kábelmentes szolgáltató szolgáltatásainak illetéktelen elérése. (VIII) A szolgáltatások használata voice over IP
szolgáltatások nyújtásához, a szolgáltatáshoz való csatlakozás a jelen szerz désben foglalt szolgáltatástól eltér  telematikai
szolgáltatások nyújtásához. (XI) Bármely séma, hamis bemutatás, vagy hamis hitelezési eszköz használata fizetés elkerülése
céljából a teljes szerz désre, vagy annak részeire vonatkozóan. (XII) A rendszerhardver, a terminál, a rendszerhardver-beállítások,
vagy a rendszerszoftver illetéktelen módosítása. (XIII) A rendszerhardver telepítése a John Deere ISG által képzett keresked l,
vagy más, a John Deere - ISG által megbízott rendszerhardver-telepít l eltér  személy, vagy entitás által. (XIV) A rendszeradatok
fájljainak, programok, folyamatok, ügyfélvonatkozású információk, vagy a John Deere - ISG ügyfeleire vonatkozó információk
illetéktelen elérése, használata, módosítása, vagy megsemmisítése. (XV) Használat a rendszer leképzése, vagy klónozása céljából,
vagy bármilyen kísérlet a készülék helyettesítésére, vagy hasonló készülék megalkotására a szolgáltatások használatával, vagy
elérésével. (XVI) Törvénytelen, illegális, vagy visszaélésszer  használat. (XVII) Bármely személy helyének meghatározása anélkül,
hogy az érintett személyt l beszerezték volna az összes szükséges el zetes engedélyt arra, hogy ügyfél, vagy a John Deere - ISG
meghatározhassa ezen helyszíneket. (XVIII) M holdas kommunikációt használó rendszerekben: (a) bármilyen mechanizmus, ide
értve az árazási különbözeteket, melyek célja a John Deere - ISG vállalatétól (a továbbiakban " holdas szolgáltató") eltér

holdas kommunikáció szolgáltatói gateway használata, bekötött m holdas forgalommal (ide értve bármely hang-, vagy
adathívást, melyet a m holdas szolgáltató jóváhagyott termékér l, vagy készülékér l kezdeményeztek, ide értve a megkísérelt
hívásokat is emelt díjas számokra, melyek célja a m holdas szolgáltató gateway-jének, vagy más hordozójának (ISC, vagy IXC)
megcélzása, vagy routerként való használata a m holdas szolgáltató nevében) a Public Switched Telephone Network ("PSTN")
használatával és jelenlegi átvezetés a m holdas szolgáltató gateway-jén, a m holdas szolgáltató el fizet ihez továbbítva, vagy (b)
bármely olyan mechanizmus, melynek célja a m holdas szolgáltató gateway-jének bypass használata bármely PSTN, PLMN, PTT,
IXC, vagy más telekommunikációs szolgáltató hívásainak átirányítására, vagy (c) bármely más m velet, vagy mechanizmus, melyet
a m holdas szolgáltató saját belátása szerint a hálózat visszaélésszer  használataként ítél meg, vagy úgy véli, hogy a használat
potenciálisan károsíthatja a m holdas szolgáltató kommunikációs rendszerét abnormális mérték  elhasználódással, vagy
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potenciálisan abnormális hívási szolgáltatási teljesítményhez, hívási és/vagy hálózati túlterheltséghez vezethet. (XIX) A szolgáltatás
nyújtása, vagy elérhet vé tétele embargó alatt álló, vagy olyan országokban tartózkodó személyek számára, melyekben a
szolgáltatás nem engedélyezett. Ilyen, vagy hasonló visszaélésszer  használat észlelése esetén a John Deere - ISG jogosult a
szolgáltatások azonnali megszakítására és a szolgáltatási szerz dés azonnali visszavonására. Ebben az esetben az ügyfél
számára nem kerülnek kifizetésre, vagy megtérítésre azon díjak a szolgáltatás megszakításáért, melyek a szolgáltatások jelen
szakaszból adódó megszakításából, vagy korlátozásából erednek, ill. melyeket ezen korlátozások, vagy megszakítás alatti
id szakban el re kifizettek.

3. HARDVER ÉS SZOFTVER

3.1 Hardver és szoftver.  a) Hardver: Adatok fogadásához és átviteléhez az ügyfél gépeir l az ügyfélnek legalább egy
aktivált John Deere - ISG kompatibilis telematikai terminállal ("Terminál") kell rendelkeznie.  Jelen szerz dés a terminálokra és azok
kiegészít ire (mint pl. kábelek, kábelszerelvények és antennák) "rendszerhardverként" utal. Ha a rendszerhardvert még nem
telepítették a gépen, melyet az ügyfél megvásárolt, úgy azt külön kell megvásárolni és telepíttetni kell a hivatalos keresked  által. A
rendszerhardver ügyfél általi használatára jelen szerz dési feltételek, valamint az ügyféllel a rendszerhardver vásárlásakor
megállapodott további feltételek vonatkoznak. b) Szoftver: Szolgáltatási szoftver, modemszoftver, ill. más szoftver és/vagy firmware,
mely a rendszerhardveren található ("Rendszerszoftver"). A rendszerszoftver a Johne Deere - ISG, vagy harmadik felek
tulajdonában álló kódot tartalmazza, melyre jelen szakasz feltételei vonatkoznak és mely tartalmazhatja küls  felek külön licencelt
kódjait is a rendszerhardvert kísér  dokumentációban (pl.: CD-n) meghatározottak szerint. A John Deere - ISG az ügyfeleknek nem
exkluzív és visszavonható licencet kínál a rendszerhardver egyedi használatára (i) a rendszerrel kapcsolatban és (ii) a
rendszerhardverrel együtt. Az ügyfél beleegyezését adja, hogy a John Deere - ISG az ügyfél rendszerhardverén jelen szerz dés
hatálya alatt olyan gyakran frissítheti a rendszerszoftvert, amennyire azt a John Deere - ISG megítélése szerint szükséges.

4. Upgrade-ek és új szolgáltatások

A John Deere - ISG ügyfeleinek felkínálhatja új szolgáltatások, vagy meglév  szolgáltatások upgrade-jeinek megvásárlását. Az
upgrade-ek új funkciókat is tartalmazhatnak, vagy növelhetik a szolgáltatási tulajdonságokat. Jelen megállapodás vonatkozik az
ügyfél által vásárolt jöv beli upgrade-ekre is. Az új szolgáltatások, vagy szolgáltatási upgrade-ek esetén el fordulhatnak eltér
határid k és/vagy vásárlási és használati feltételek. Az új határid k és feltételek jelen szerz déshez mellékletként kerülnek
csatolásra és ugyanazon rendelkezések vonatkoznak rájuk, mint a John Deere - ISG telematikai szerz désre. Az új jellemz kre és
szolgáltatásokra külön megállapodások vonatkozhatnak.

5. Adatgy jtés

A John Deere - ISG elkötelezett az ügyfelek személyes és kényes adatainak (pl. üzemi adatok) tisztelete és védelme iránt. A jelen
megállapodásból ered en gy jtött adatokat kizárólag a jelen szerz désb l ered  szolgáltatások nyújtására használtak.

5.1. Készülékadatok, referenciaadatok, egyedi adatok, webes szolgáltatási adatok, rendszeradatok és ügyféladatok A
John Deere - ISG jelen szerz dés keretében jogosult a John Deere - ISG készülék használatával generált, gy jtött, vagy tárolt
adatok gy jtésére. Ezen készülékek magukba foglalják a rendszerhardvert és minden olyan hardvert, vagy készüléket, mely
kapcsolatban áll a John Deere - ISG készülékkel, valamint azon egyéb adatokat, melyeket az ügyfél adott a telematikai
szolgáltatások webes részéhez. A készülék aktuális m ködési adatait a használat során egy rögzít készülék gy jti. További
környezeti és helyzeti adatok gy jtésére is lehet ség van. A hardver m ködési adatai, a referencia és az ügyféladatok a
továbbiakban "webszolgáltatási adatokként" kerülnek megnevezésre. (Példa a m veleti adatokra a teljesség igénye nélkül: Hardver
ID, jelentési id , stb. Példa a környezeti adatokra a teljesség igénye nélkül: Talajnedvesség határértékekkel, küls  h mérséklet). Az
átviteli egység ezen adatokat telematikai technológia (GSM és m hold) használatával továbbíthatja a központi Field Connect
adatkészlet számára. A tiszta készülékadatok további információkkal b víthet k a Field Connect adatkészletben
("referenciaadatok") küls  rendszerekb l származó adatokkal, vagy információk kombinálásával. (Példa a helyzeti
referenciaadatokra a teljesség igénye nélkül: Gateway pozíció, a helyzet jelölése egy térképes kijelz n, történeti adatok és
el rejelzési adatok). A telematikai rendszer ügyfél általi használatával tipikus esetben további személyes adatok kerülnek rögzítésre
és feldolgozásra az érintett személyr l. Ez nagyrészt naplófájlok formájában történik és többek között az alábbiakat tartalmazza: Az
ügyfél azonosítási jellemz i (ügyfél neve, azonosítója, jelszava), be- és kilépési adatok, valamint az adott használat terjedelmére
vonatkozó adatok, feljegyzések és megfigyelések, riasztási és küszöbértékek meghatározása)

5.2. Adatok elérése és használata a John Deere - ISG és keresked i által.  Az ügyfél ezen webes adatok személyes
elérését a webes szolgáltatások használatával maga is beállíthatja, vagy blokkolhatja saját specifikációi szerint a hivatalos John
Deere - ISG keresked  munkavállalói számára. A John Deere - ISG vállalatnak a keresked i szerz dés lejártával jogában áll az
ügyféladatok automatikus blokkolására keresked kkel szemben. Az ügyfél általi megfelel  jóváhagyást követ en a hivatalos
keresked  a szolgáltatások biztosítása érdekében használhatja az adatokat (b) az ügyfél készülékének tesztelésére,
karbantartására, vagy javítására, (c) az ügyfél támogatására a farm kezelésében, (d) törvényi, vagy szerz déses rendelkezéseknek
való megfelelés, vagy azok érvényesítése érdekében, az ügyfél garanciaigényeinek visszautasításának kivételével, valamint (e)
termékek és szolgáltatások felkínálásához az ügyfél számára. Az ügyfél feljogosítja a John Deere - ISG vállalatot a rendszeradatok
másolásával az adatbiztonság biztosítása és a rendszer elérhet ségének fenntartása érdekében. Az ügyfél lehet vé teszi a John
Deere - ISG számára a nem személyes, vagy anonimizált adatok használatát üzleti célokra, ide értve többek között (a) a bels
kutatásokat és termékfejlesztéseket, valamint a John Deere - ISG által végzett teszteket, valamint (b) a készülék új használati
típusainak azonosítását.
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5.3. Az adattárolás id tartama.  A John Deere - ISG a személyes adatokat, referenciaadatokat és egyedi adatokat (a
továbbiakban: "webszolgáltatási adatok") az el fizetés id tartama alatt tárolja, feltéve, hogy ezen adattárolás megfelel a vonatkozó
szövetségi, állami, vagy tartományi törvényeknek és szabályozásoknak, valamint a helyi törvényeknek és szabályozásoknak, ide
értve a vonatkozó nemzetközi törvényeket is. A webszolgáltatási adatok legkés bb a telematikai rendszer szerz dés lejártával
törölhet k a rendszerb l. Az ügyfél elismeri és beleegyezését adja, hogy a szerver(ek)en található webszolgáltatási adatok
törlésével ezen adatok végleg elvesznek és azok nem állíthatók vissza. A John Deere - ISG fenntartja a jogot azon mez adatok és
referenciaadatok korlátlan ideig tartó tárolására, melyek nem kapcsolódnak egyénekhez, avagy ha azok anonimizált formában
állnak rendelkezésre. Fenntartja továbbá a jogot ezen adatok törlésére a fenti tárolási id  lejártával, feltéve, ha ezen adatok tárolása
megfelel a szövetségi és állami törvényeknek és szabályzatoknak, valamint a helyi törvényeknek és szabályzatoknak, ide értve a
vonatkozó nemzetközi törvényeket is. A mobil hálózat üzemeltet je - mely az adatokat a Field Connect szolgáltatások
megbízásából továbbítja - a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelel en szintén tárolja a forgalmi adatokat számlázás és
könyvelés céljából. Ha az ügyfél továbbítja a terminál tulajdonjogát harmadik felek számára [azaz terminál-el fizetése megsz nik],
úgy a továbbiakban nincs lehet sége a terminálhoz kapcsolódó adatok elérésére

5.4 John Deere - ISG adatok használata
A John Deere - ISG vállalatnak jogában áll az ügyféladatok nem anonimizált formában való elérése, melyet a szerz désben
meghatározott szolgáltatások (pl. JDLink) nyújtásához adtak meg. Az ügyfél elismeri, hogy a John Deere - ISG elérheti és
használhatja a rendszeradatokat anonimizált és összefoglalt formában, például (a teljesség igénye nélkül) statisztikai célokra,
valamint a John Deere - ISG termékek javítása, vagy fejlesztése, használt készüléktípusok azonosítása és/vagy új szolgáltatások
fejlesztése céljából. A John Deere - ISG az ügyféladatokat továbbíthatja küls  felek számára, ha jóhiszem en feltételezi, hogy a
továbbítás szükséges (a) a vonatkozó törvények, szabályzatok, vagy bírósági rendeleteknek való megfeleléshez, (b) személyek
biztonságának, életének, vagy súlyos sérülésének elleni védelem érdekében, (c) ügyfelekkel, vagy a céggel szemben való,
megtéveszt , vagy visszaélésszer  használat megel zése érdekében, vagy (e) a Deere vállalat és kihelyezettségeinek, ill.
személyzetének védelme érdekében az ügyféladatok jogi feldolgozásából ered en.
6.  Fizetés és számlázás

A szolgáltatás átalánydíjas fizetés ellenében történik ("el fizetési díj"). Az el fizetési árat az a termékinformáció tartalmazza,
melyet a John Deere - ISG az ISG képvisel inek adott át. Az el fizetési ár az ügyfél által választott, ill. a John Deere - ISG által az
ügyfél felé kommunikált fizetési móddal kerül kiegyenlítésre. Ha az ügyfél teljes mértékben, vagy részben nem fizeti meg az
átalánydíjat, úgy a John Deere - ISG kamatok és kártérítés megfizetését igényelheti a vonatkozó törvények rendelkezéseinek
megfelel en. A John Deere - ISG ebben az esetben kiszámlázhatja az ügyfélnek a felmerült költségeket és kiadásokat is, ide értve
az ügyvédi díjakat, a bírósági költségeket, valamint a John Deere - ISG vállalatnál a fizetés behajtásával kapcsolatban felmerült
minden díjat. Amennyiben a fizetés nem, vagy késve érkezik meg, a John Deere - ISG megszakíthatja a szolgáltatás nyújtását.

7. HATÁRID  ÉS FELMONDÁS

7.1. Határid . Jelen szerz dés határideje (a továbbiakban "határid ") a hatálybalépés idejével kezd dik és azzal az
id ponttal fejez dik be, melyen az ügyfél webszolgáltatási licence lejár (6 hónap, vagy 12 hónap), kivéve abban az esetben, ha a
szerz dést id  el tt felmondták. Az ügyfél webszolgáltatási licencének határideje lejár i) az ügyfél felhasználói fiókjához tartozó
terminálra vonatkozó Field Connect szolgáltatási el fizetés lejártával, vagy ii) az ügyfél felhasználói fiókjához tartozó
webszolgáltatási licenc lejártával, ha ezen licencet a John Deere - ISG biztosította, attól függ en, hogy melyik dátum kés bbi. A
Field Connect szervizel fizetés határideje az ügyfél felhasználói fiókjához tartozó terminálra vonatkozóan megfelel azon
határid nek, melyet a John Deere - ISG biztosított az ügyfél számára a terminál Field Connect szolgáltatási el fizetésének
megkötésekor. Arra az esetre, ha a terminált ezen kapcsolt el fizetés vége el tt értékesítik, a Field Connect szolgáltatásra való
terminálel fizetés lesz érvényben. Ha az ügyfél nem teljesíti teljes mértékben a jelen szerz désb l ered  kötelezettségeit, úgy az a
szerz dés felmondásának alapját képzi. Az összes további kompenzációs követelés alapját a törvényi el írások képzik.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A szerz dés és az információk bizalmassága. A John Deere - ISG által adott információk, ide értve az árazást is, a
John Deere - ISG bizalmas adatainak min sülnek. Minden olyan, a John Deere - ISG által átadott üzleti, m veleti és technikai
információ, mely bizalmas információként megjelölt, a John Deere - ISG bizalmas információjának tekintend  ("információ"). A
szerz dés id szaka és azt követ  három (3) év alatt az ügyfél (a) a John Deere - ISG vállalattól kapott információkat bizalmasan
kezeli, (b) az információkat kizárólag a jelen szerz désben meghatározott célokra használja, (c) az információkat csak a célnak
megfelel  mértékben másolhatja, (d) korlátozza ezen információk továbbítását azon munkavállalókra és tanácsadókra, akiknek
mindenképpen szükségük van ezen információk ismeretére a feladataik ellátásához és (e) nem adhatja tovább az információkat
harmadik felek számára a John Deere - ISG el zetes írásos beleegyezése nélkül. Az információk ügyfél általi használatának és
továbbításának korlátozása nem vonatkozik azon információkra, melyekr l az ügyfél be tudja bizonyítani, hogy (i) azokhoz teljes
mértékben a John Deere - ISG információktól függetlenül jutott (ii) azok a szerz dés ügyfél általi megszegése nélkül közismertté
váltak, (iii) az ügyfél ezen információkat a továbbítás id pontjában korlátozás nélküli információkként ismerte, (iv) a John Deere -
ISG el zetesen és írásosan jóváhagyta az információk továbbítását, vagy (v) a továbbítás törvényi er vel történt, melyet bíróság,
vagy más hivatalos szerv rendelt el abban az országban, ahol az ügyfél székel, de csak abban a mértékben és arra a célra, amelyet
ezen rendelet elrendel, feltételezve, hogy az ügyfél el ször a John Deere - ISG vállalatot tájékoztatta ezen rendeletr l és
lehet séget ad a John Deere - ISG vállalatnak a megfelel  védelmi rendelkezés megszerzésére, kivéve ha ezen tájékoztatás
törvény által tiltott. Jelen szerz dés lejártával, vagy id  el tti felmondásával az ügyfél azonnal visszajuttatja a bizalmas, vagy titkos
információkat a John Deere - ISG számára, vagy azonnal megsemmisíti azokat (és bizonyítja azok megsemmisítését). Abban az
esetben, ha a szerz  felek külön bizalmassági megállapodást kötöttek a bizalmas, vagy titkos információk védelmére, úgy az
azon megegyezésben megadott határid  van érvényben a jelen szerz désben foglaltak helyett.
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8.2 Felel sség korlátozása és jogorvoslat.  A John Deere - ISG korlátlanul felel s szándékos károkozásért, vagy durva
hanyagságból ered  károkért. Amennyiben hanyagság történt, a John Deere - ISG korlátlanul felel s a halálesetekért, vagy testi
épség károsodásáért. Ha a John Deere - ISG hanyagságból nem nyújtja a szolgáltatásokat id ben, ha a szolgáltatás nyújtása
lehetetlenné vált a John Deere - ISG hibájából, vagy ha a John Deere - ISG nem teljesítette alapvet  kötelezettségeit, úgy az
anyagi, vagy pénzügyi károkért való felel sségvállalás az el re látható károkra vonatkozóan a szerz désre és a szolgáltatások
természetére vonatkozóan tipikusnak tekinthet  mérték , ügyfelenként azonban maximálisan 5.000 Euró. Ha a károkért való
felel sség egyetlen m veletb l, vagy eseményb l adódóan több ügyfélnek is károkat okoz, úgy a kártérítési összeg maximális
mértéke 100.000 EUR érték , a fent nevezett ügyfelenkénti korlátozás alkalmazása mellett. Ha az ugyanezen eseményb l adódó
kompenzáció értéke meghaladja a 100.000 Eurós fizetend  értéket, úgy az összeg arányosan felosztásra kerül a károsodott felek
között a fenti egyedi ügyfelenkénti maximális összeg mértékéig. Ezen túlmen en a felek megállapodnak abban, hogy alapvet
kötelezettségnek olyan kötelezettség tekintend , mely kritikus jelen szerz dés teljesítése szempontjából. Az alapvet  kötelezettség
megszegése szerz désszegésnek min sül, mely veszélyezteti a megegyezés szándékainak teljesítését, melyet az ügyfél
méltányosan elvárhatna hasonló szolgáltatástól normál feltételek között. A John Deere - ISG felel ssége más károkért ezúton
kifejezetten kizárásra kerül. A német termékgaranciális törvényekben meghatározott felel sségvállalást, valamint a kötelez en
betartandó törvények el írásait a fentiek nem érintik.

9. Nyelv, alkalmazandó törvények és illetékesség  A szerz dés nyelve angol. Egyedi esetekben nem joger s fordítás
készíthet  tájékoztatási céllal. A fogalmazással kapcsolatos tisztázatlan kérdések esetén az angol nyelv  verzió tekintend
mérvadónak. Jelen szerz dés a német törvények hatálya alá esik és értelmezése ennek megfelel en történik. Minden a jelen
szerz désb l ered  vitás kérdést a kaiserslauterni bíróságok elé kell beterjeszteni. Ezen viták rendezésével kapcsolatban az ügyfél
kifejezetten elismeri ezen bíróságok illetékességét.

10. Érvényességi záradék, lemondási záradék  Abban az esetben, ha jelen szerz dés bármely pontja érvényesíthetetlen
lenne, az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. A szerz  felek az érvénytelen rendelkezést olyannal helyettesítik,
mely a lehet  leginkább megfelel az érintett rendelkezés szándékának és gazdasági céljának. Ha az egyik szerz déses fél
következmények nélkül megszegi jelen szerz dés egyik rendelkezését, az nem jelenti azt, hogy a jöv beli szerz désszegések is
következmények nélkül maradnak.

11. Értesítések. Minden értesítés írásos formában történik és akkor tekintend  megtettnek, ha azokat ajánlott levélben az
alábbi címre küldték: John Deere - ISG GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Strassburger Allee 3, Kaiserslautern.

12. Vis major.  A t kefizetés tekintetének kivételével a szerz déses felek egyike sem felel a kötelezettségek teljesítésének
elmaradásáért, vagy késett teljesítéséért, ha ezen teljesítési elmaradás, vagy késedelem vis major okokra, természeti
katasztrófákra, sztrájkra, terrorista cselekményekre, polgári zavargásokra, törvényeknek, vagy hivatalos rendeleteknek való
megfelelésre, vagy olyan eseményekre vezethet  vissza, melyek a szerz déses fél befolyásán kívül állnak, feltéve, ha a
szerz déses fél azonnali írásos tájékoztatást ad az adott körülményekr l és a kötelezettségeinek teljesítését a lehet  leghamarabb
folytatja. További feltétel, hogy a másik szerz déses fél felmondhatja a szerz dést, ha az adott körülmények kilencven (90) napot
meghaladóan állnak fenn és a késedelmes fél nem jelezte, hogy elvárható id n belül képes lesz a kötelezettségeinek való
megfelelés folytatására.

13. Import és export korlátozások Az ügyfél elismeri, hogy minden szolgáltatás, rendszerhardver, rendszerszoftver,
jogvédett adat, know-how, vagy más adat ill. információ (a továbbiakban "termékek"), melyek a John Deere - ISG vállalattól
származnak, import és/vagy export szabályozási törvények hatálya alá eshetnek egy, vagy több országban és ennek megfelel en
importálásuk, exportálásuk, vagy reexportálásuk korlátozva, vagy tiltva lehet. Az ügyfél ezért beleegyezését adja, hogy sem
közvetlenül, sem közvetett módon nem importálja, exportálja, vagy reexportálja a termékeket ill. nem rendeli el importjukat,
exportjukat, vagy reexportjukat olyan célállomásokhoz, entitásokhoz, vagy személyekhez, melyek esetén ezt törvények, vagy
rendeletek korlátozzák, vagy tiltják. Kivéve akkor, ha ehhez a John Deere - ISG és az illetékes kormányzati szervek el zetes és
írásos beleegyezésüket adták, vagy amint azt a vonatkozó rendeletek szabályozzák, mivel azok id l id re b vülhetnek. Az ügyfél
beleegyezését adja, hogy a John Deere - ISG részér l kapott terméket nem használja közvetlenül rakétatechnológiában, kényes
nukleáris, vagy vegyi-biológiai fegyverekben és nem adja át senkinek ilyen használat céljából.

14. A szerz dés teljessége.  Jelen szerz dés a megrendelési nyomtatvánnyal együtt tartalmazza az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatokat, valamint a megrendelt szolgáltatások használati feltételeit minden megegyezést, megállapodásokat
és biztosításokat, mely a felek között jött létre. Jelen szerz dés helyébe lép mindazon korábbi dokumentumnak, megbeszélésnek
és megállapodásnak, mely a jelen szerz dés tárgyával kapcsolatos. Minden olyan további, vagy a fentiekkel ellentétes feltétel,
melyet az ügyfél szab meg, vagy mely egy megrendelésben megadott, visszautasításra kerül és csak akkor lép hatályba, ha az a
John Deere - ISG írásosan kifejezetten jóváhagyta.
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Az Ügyfél (név, cím: ________________________________________________________________________________________)

megrendelte a fenti termékszerz désben leírt szolgáltatást

a(z) ________________________________________________________________________________________

sorozatszámú, ___________________________________________________________________________

 megrendelési azonosítóval rendelkez  készülékhez.

Az Ügyfél elolvasta a mellékelt országspecifikus szerz dési feltételeket, és ezennel aláírásával elfogadja azokat.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az érintett megrendelt szolgáltatás számára díjfizetési kötelezettséggel jár.

_____________________________ _____________________________

Az Ügyfél aláírása Dátum
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Field Connect telematics contract

John Deere - ISG has developed and sells various telematics systems. They consist of telematics hardware, software and services
(the "Systems"). This Contract contains the terms and conditions for the use of the John Deere - ISG Telematics System by the
Customer, including access to the John Deere - ISG Telematics web service and its use

This Contract shall enter into force upon signature (date of entry into force). If the contract has been made available as online
contract the contract shall enter into force upon acceptance by clicking on the button “ I accept the terms and conditions linked to the
paid service”

Prerequisite for the service contract is the purchase of a compatible device (Hardware) as provided in sec. 3.1

1. CONTRACTING PARTIES

This Contract is concluded between John Deere GmbH & Co. KG John Deere - ISG GmbH & Co KG, represented by Intelligence
Solution Group (ISG), Strasbourg Allee 5, Kaiserslautern (John Deere - ISG) and the Customer. John Deere GmbH & Co KG is
entitled to transfer the contractual relationship to companies affiliated with John Deere GmbH & Co KG without requiring the
consent of the Customer. The Customer will be informed of this.

2. OBJECT OF THE CONTRACT and SERVICE.

2.1. Object of the Contract and Service.  The aim of the service is the provision of telematics and web services in
accordance with the German Telecommunications Act (TKG), the Telemedia Act (TMG) and the Federal Data Protection Act
(BDSG) for machine-to-machine communication devices (M2M communication devices) using the mobile telephone network.
The service can potentially be made available in other European countries through the local provider's roaming services. The
range and signal strength may vary from location to location and are dependent on the range and signal strength of the local
provider. John Deere - ISG does not guarantee certain coverage, range, or signal strength. The telematics system includes also
proprietary internet solutions ("Web Services"). Using the Web Services, the Customer can view and manage on their computer
data stored on the servers which has been recorded using the system hardware. The systems also include a terrestrial and
satellite-based (if offered at the Customer's site) mobile two-way data transmission and position reporting service (the "Field
Connect Service"), which allows the transfer of data from the system hardware on the John Deere - ISG server. The terrestrial
and satellite-based telecommunications service will be provided via a telecommunications provider. The telecommunications
service, web services, and the Field Connect service are collectively referred to as the "Services". The Customer instructs John
Deere - ISG to consolidate data captured and collected via the Services in accordance with the provisions of this Contract, the
"Regulation on data protection and data security" and in compliance with the agreed technical and organizational measures in
central systems and to make it available to the Customer from there for use under this Agreement. Customer may be allowed to
transfer the service agreement to another customer upon agreement with John Deere - ISG. The new customer will be required
to accept the present terms and conditions for the provision of the service.

2.2. prepaid SIM card.  John Deere - ISG offers the Customer a machine-to-machine telecommunications service (M2M
telecommunications service). For this purpose the System Hardware may include a removable subscriber identity module card
(“SIM Card”). The SIM card may be used exclusively for machine-to-machine communication and data transfers only in
conjunction with an activated terminal that can only be purchased from an authorized John Deere - ISG dealer or is already
installed on John Deere - ISG devices. The customer is not allowed to offer telecommunication services or M2M services in own
name to third parties. The Customer does not acquire any ownership of the SIM Card.  All rights, including the granting of
rights to use the software installed on the SIM Cards shall remain with John Deere - ISG   In the event of service disruptions,
John Deere - ISG shall be entitled to replace or modify the SIM Cards. John Deere - ISG reserves the right to deactivate the SIM
Card, and to bill Customer for the reimbursement of any additional expenses incurred by John Deere - ISG, if Customer uses the
SIM Card for any purpose other than utilizing the Services. The Customer must promptly inform John Deere - ISG in the event that
part of the System Hardware becomes lost or stolen, or becomes inoperative due to damage, or if it has been misused in any
way. The customer is not allowed to transfer the SIM card provided by John Deere - ISG to a third party without John Deere -
ISG express prior consent. In case the customer may be willing to perform the transfer of a preinstalled and/or activated device
the customer will inform the new customer that he/she will need to enter a telematic agreement with John Deere - ISG In case
the customer fails to inform John Deere - ISG about the transfer John Deere - ISG cannot ensure the correct functionality of the
service and/or grant the confidentiality of the customer´s data.

2.3 Using the Web Service.  During the contractual term, the Customer shall have access to the Web Service.. John
Deere - ISG assigns the Customer a customer name and password for the administration and configuration of the Web Service
by the Customer = administrative access.. Customer may not permit access to the Web Service by employees or third parties
through customer’s administrative account.  Customer’s employees and third parties should use their own MyJohnDeere.com



page 2 of 5

credentials (which may be obtained at www.myjohndeere.com) to access the Web Service.”    The Customer is fully responsible
for the actions of its employees in relation to the system. In order to use the Web service the Customer must finalize a Contract
with an internet service provider and must have a computer and an internet connection, both of which meet or exceed John
Deere - ISG's published minimum requirements. The Customer is solely responsible for their choice of internet service provider
and for all internet fees, any maintenance and support and all other costs of the internet service provider. John Deere - ISG
holds no responsibility for the Customer's internet connection. The use of an internet service provider by the Customer does not
give John Deere - ISG the possibility to provide support for access to the Web Service in the event of failure on the part of the
internet service provider or the internet and John Deere - ISG is not liable for an interruption of the Web Service as a result of
failure or malfunction of the internet or the Customer's internet connection.

2.4. Field Connect Network Service.  The Customer may use the Field Connect Service on its own terminal; the Field
Connect Service must first be enabled for this terminal. This activation can be made via the John Deere - ISG Support website:
www.stellarsupport.deere.com. Activation can take place through an authorized John Deere - ISG dealer on behalf of the
Customer. The Field Connect Service period will start with the terminal activation. The payment will be calculated starting with
the terminal activation. After the expiry of the subscription to the Field Connect Service for a terminal, the Field Connect Service
for this terminal is switched off unless the Customer obtains a new subscription to the Field Connect Service at the current rates.
If conditions are set for the John Deere - ISG Customer at the time of the conclusion or the activation of a subscription for the Field
Connect Service, these conditions are binding for the Customer. In the event of a conflict between these conditions and the
conditions of this Contract, the conditions that John Deere - ISG has set for the Customer at the time of the conclusion or activation
of the subscription to the Field Connect Service shall apply. As part of the provision of the Field Connect Service, each terminal can
be assigned a unique mobile or satellite telephone number. If the Customer wants to receive warnings via text message on their
mobile phone as part of the Field Connect Service they hereby grant John Deere - ISG authorization to send text messages to the
Customer. The Customer also confirms that they have the option during the term of this Contract to allow or block the receipt of
text messages.

2.5. Abuse or Fraudulent use of the Service.  John Deere - ISG may restrict or cancel, at its sole discretion, Customer’s
Services under this Contract if there is a reasonable suspicion of Abuse or Fraudulent Use. Customer will not abuse or make
fraudulent use of the Services, and agrees (a) not to engage or participate in, or permit, any Abuse or Fraudulent Use of the
Services, (b) to promptly report to Dealer (or to John Deere - ISG  if Customer is a Dealer) any such Abuse or Fraudulent Use of
which Customer becomes aware, and (c) to cooperate in any investigation or prosecution relating to any Abuse or Fraudulent Use
initiated by John Deere - ISG, legal representatives of John Deere - ISG , or any Underlying Wireless Provider. Customer is solely
liable for charges, costs or damages resulting from Abuse or Fraudulent Use. “Abuse or Fraudulent Use” of the Services includes,
but is not limited to: (I) Accessing, altering, or interfering with the communications of and/or information about another customer of
John Deere - ISG, any Dealer, or any Underlying Wireless Provider or attempting or assisting another person or entity to do or
attempt any of the foregoing; (II) Rearranging, tampering with or making an unauthorized connection to any Underlying Wireless
Provider’s network; (III) Installing any amplifiers, enhancers, repeaters, or other devices that modify the radio signals or frequencies
upon which the Services are provided or operating the System Hardware in a manner that violates applicable law or governmental
regulation; (IV) Using Services in such a manner so as to interfere unreasonably with the use of service by one or more other
customers or end users or to interfere unreasonably with John Deere - ISG’s or any Underlying Wireless Provider’s ability to provide
service; (V) Using Services to convey obscene, prurient, defamatory, salacious, or unlawful information or copyrighted content that
is not the property of Customer; (VI) Using Services without permission on a stolen or lost device; (VII) Unauthorized access to
Services or any Underlying Wireless Provider’s service; (VIII) Using the Services to provide voice over IP services, or tethering or
tapping into the Services to provide telematic services other than the Services; (XI) Using any scheme, false representation or false
credit device, with the intent to avoid payment, in whole or in part, for Services; (XII) Unauthorized modification of System Hardware,
Terminal, System Hardware settings, or System Software; (XIII) Causing the System Hardware to be installed by any person or
entity other than a Dealer or other John Deere - ISG certified System Hardware installer qualified by John Deere - ISG; (XIV)
Unauthorized access to, use of, alteration of, or destruction of the System Data files, programs, procedures, or information related to
Customer or any other John Deere - ISG customer (XV) Use with the intent to reverse engineer or clone the System, or any attempt
to create a substitute or similar service through use of, or access to, the Services; (XVI) Use for any unlawful, illegal or fraudulent
purpose; (XVII) Tracking the location of any person without first obtaining all necessary prior authorizations from such person to
permit the Customer and John Deere - ISG to track such location; (XVIII) For Systems including satellite communication
functionality, (a) any mechanisms, including pricing differentials, intended to divert to any destination other than John Deere - ISG’s
satellite communication provider’s (the “Satellite Provider”) gateway any inbound satellite traffic (including any voice or data call
that is originated from the Satellite Provider’s authorized product or device including attempted calls to toll numbers which is
destined to terminate or be routed through the Satellite Provider’s gateway or any carrier, ISC or IXC on behalf of the Satellite
Provider) originating from a Public Switched Telephone Network (“PSTN”) and currently routed to the Satellite Provider’s gateway
and then forwarded to Satellite Provider subscribers or (b) any mechanisms intended to bypass Satellite Provider gateways for
routing of calls through any PSTN, PLMN, PTT, IXC or other telecommunications provider or (c) any other act or mechanism which
the Satellite Provider determines in its sole judgment constitutes network abuse or otherwise has a potentially damaging effect,
including abnormal wear and tear, on the Satellite Provider’s communications system or causes or could potentially cause abnormal
call service performance or call and/or network congestion. (XIX) provide the use or allow the use of the service of persons located
or connected with embargo countries or in countries where the service is not allowed. In case one or more of such abuse or
fraudulent use John Deere –ISG will be allowed to interrupt immediately the service and withdraw from the service contract. In this
case the Customer will not be credited or refunded any charges for Services interruptions resulting from any restriction or
cancellation of Services under this Section or any prepayment for Services during the period of such restriction or following such
cancellation.
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3. HARDWARE AND SOFTWARE

3.1 Hardware and Software.  a) Hardware: In order to retrieve and transfer data from the Customer's machines, the
Customer must have at least one enabled, John Deere - ISG compatible telematics terminal ("Terminal").   In this Contract, the
Terminals together with accessories such as cables, cable harnesses and antenna shall be referred to as "System Hardware".  If
the System Hardware has not already been pre-installed in the machine that the Customer has purchased, it must be purchased
and installed separately at an authorised Dealer. The use of the System Hardware by the Customer is subject to all of the terms
and conditions of this Contract as well as all other terms and conditions agreed with the Customer at the time of purchasing the
System Hardware.  b) Software: the services software, modem software, and other software and/or firmware are resident on the
System Hardware ("System Software"). The System Software contains proprietary code of John Deere - ISG or third parties
licensed under the terms of this section and may include third party code separately licensed as specified in any documentation
(e.g., a CD) accompanying the System Hardware. John Deere - ISG grants to Customer a non-exclusive, revocable license to use
the System Software solely (i) in conjunction with use of the System, and (ii) with System Hardware. Customer agrees that John
Deere - ISG may update the System Software on any Customer´s System Hardware during the term of this contract as often as
is deemed appropriate by John Deere - ISG.

4. Upgrades and new services

John Deere - ISG may offer to the Customer the purchase of new services or upgrades of the existing services.  Upgrades may
offer new functions or enhance service properties. This agreement shall apply to the future upgrades purchased by the
customer. New services or service upgrades may provide different terms and/or condition of purchase and use. The new terms
and condition may be added as annex to this contract and subject to the same provision as the John Deere - ISG Telematic
subscription contract. New features or services may be subject to a separate agreement.

5. Data Collection

John Deere - ISG commits to respect and protect customer´s personal data and sensitive data (i.e. production data). All personal
data collected under this agreement are collected only to the purpose of fulfilling the services provided in this contract.

5.1. Device data, reference data, individual data, web service data, system data and customer data. John Deere -
ISG may collect data generated by the use of, collected by, or stored in John Deere - ISG equipment pursuant to this Contract,
including the System Hardware and any hardware or devices interfacing with John Deere - ISG equipment, together with any other
data added to the web portion of the Telematic Services by Customer. Current operating data for the device is collected by a
recording device during use.  Additional environmental and position data can also be collected.  Operating data for the Hardware,
reference and customer data are hereinafter collectively referred to as "Web Service Data" (Examples of operating data are i.e but
not exclusively: Hardware ID, Reporting time; Examples of environmental data are i.e. but not exclusively: Soil moisture with
boundary limits, Outside temperature). A transmission unit may transfer those data to the central Field Connect Data Pool using
Telematics (GSM and Satellite) technology. The pure device data can be expanded in the Field Connect Data Pool to include
additional information ("Reference Data") by saving data to it from external systems or combining information. (Examples of Position
Reference Data are i.e. but not exclusively: Gateway position, Marking of the position on a map display, Historical values and
forecast data). During use of the telematics system by the customer additional personal data about the respective individuals are
typically collected and processed. This is mostly in the form of log files and includes, among others: Characteristics for identification
of the customers (customer name, ID, password), Data about the start and end, as well as the extent of the respective use, Notes
and observations, Determining alarm and threshold values)

5.2. Access to and use of data by John Deere - ISG and Dealers.  The Customer may set up or block a respective
personal access to its web data, according to its own specifications, using the Web Service for employees of authorized John
Deere - ISG Dealers. John Deere - ISG shall have the right to automatically block customer access for Dealers at the end of the
Dealer contract. Following corresponding approval by the Customer, the authorized Dealer may use Data to provide services to
the Customer, (b) to test, maintain or repair the Customer's equipment, (c) to support the Customer with its farm management,
(d) to fulfil or enforce statutory or contractual provisions, with the exception of refusing the Customer's guarantee claims, and (e)
to offer products or services to the Customer. The Customer grants John Deere - ISG the right to copy the system data for the
purposes of data security and maintaining system availability. The Customer allow John Deere - ISG to use non-personal or
anonymized Data for its business purposes including, among others (a) for internal research and product development as well as
for improvement tests by John Deere - ISG, and (b) to identify new types of use for equipment,

5.3. Data storage period.  John Deere - ISG stores personal Data, Reference Data and Individual Data (the "Web Service
Data") during the term of subscription, provided that such data storage complies with all applicable federal, state or provincial
laws and regulations as well as all local laws and regulations including applicable international laws.  Web Service Data can be
deleted from the system at the end of the telematics system contract at the latest. The customer acknowledges and hereby
agrees that Web Service Data located on the server(s) that is deleted can no longer be retrieved or restored. John Deere - ISG
reserves the right to store field data and Reference Data that does not relate to individuals, or is in anonymized form, for an
unlimited duration, or to delete such data at any time following the end of the aforementioned storage duration, provided that
such data storage complies with all applicable federal and state laws and regulations as well as all local laws and regulations
including applicable international laws. The mobile network operator which transmits the data on behalf of the Field Connect
Service also collects and stores traffic data, in accordance with the relevant statutory provisions, for the purposes of invoicing
and accounting.  If the Customer transfers the ownership rights to the terminal to another party [and hence the subscription for
the terminal ends], it shall no longer have access to the data that is linked to the terminal
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5.4 John Deere - ISG usage of data
John Deere - ISG is entitled to access the non-anonymised customer data set to provide the contractually defined service (e.g.
JDLink). Customer acknowledges  that John Deere - ISG may access and use System Data in anonymized and aggregated form for
i.e. but not exclusively statistical purposes as well as to improve or develop John Deere - ISG products, identify new usage types of
equipment and/or develop new services. John Deere - ISG may disclose customer data to outside parties when we have a good
faith belief that disclosure is reasonably necessary to (a) comply with any applicable law, regulation or court order; (b) protect the
safety of any person from death or serious bodily injury; (c) prevent fraud or abuse against us or our users; (d) to protect our
property rights; or (e) defend Deere and its affiliates or personnel from any legal proceedings arising out of customer data.

6.  Payment and Invoicing

The services are provided in form of a prepaid flat rate (“subscription price”). The subscription price is provided in the product
information handed out by the John Deere - ISG – ISG representatives. The subscription price will be paid on the payment method
chosen by the customer and communicated to the customer by John Deere - ISG. If the customer wholly or partially does not pay
the flat rate, John Deere - ISG may demand interest and damages in accordance with the statutory provisions. John Deere - ISG
may also request to the customer all reasonable costs and expenses, including attorney fees, court costs and fees incurred by John
Deere - ISG in the context of the recovery of the payment. In case of lack of payments or delay in payments John Deere - ISG may
interrupt the provision of the service.

7. TERM AND TERMINATION

7.1. Term. The term of this Contract (the "Term") shall commence on the date of entry into force and shall end upon expiry
of the Customer's license (6 months or 12 months) for the Web Service, unless premature termination has taken place. The term of
the Customer's license for the Web Service shall end i) upon expiry of the last expiring Field Connect Service Subscription for a
terminal belonging to the Customer's account, or ii) upon expiry of the term of Customer's customer account license for the Web
Service, if such a license has been offered by John Deere - ISG, whichever date is later. The term of a Field Connect Service
Subscription for a terminal belonging to the Customer's customer account corresponds to the terms made available to the Customer
at the time of concluding the terminal subscription for the Field Connect Service with John Deere - ISG. In the event of the sale of a
terminal prior to the end of its associated subscription, the corresponding terminal subscription for the Field Connect Service shall
apply. If the Customer does not fundamentally fulfil the obligations contained in this Contract, this shall constitute grounds for
termination. All additional claims for compensation are based on the statutory provisions.

8. OTHER PROVISIONS.

8.1. Confidentiality of the Contract and information. The information provided by John Deere - ISG, including the
pricing, are the confidential data of John Deere - ISG.  All business, operational or technical information provided by John Deere
- ISG that is marked as confidential data shall be considered the confidential information of John Deere - ISG ("Information").
During the term and for a period of three (3) years thereafter, the Customer (a) must treat all Information received from John
Deere - ISG as confidential, (b) may only use this Information within the scope the performance of this Contract, (c) may only
copy this Information to the extent necessary for this purpose, (d) must restrict the disclosure of this Information to those of its
employees and consultants which require knowledge of it for the performance of their duties, and (e) must not disclose this
Information to third parties without the prior written approval of John Deere - ISG. The limitations on the use and disclosure of
the Information by the Customer shall not apply to Information for which the Customer can prove that it (i) was completely and
independently obtained by the Customer without using John Deere - ISG Information, (ii) is, or has become, public knowledge
without any breach of this Contract by the Customer, (iii) was known to the Customer at the time of its disclosure as information
without restrictions, (iv) has been approved for disclosure following written approval by John Deere - ISG or (v) has been
disclosed as a result of an order having legal force that has been issued by a court or other public authority in the country in
which the Customer is domiciled, but only to the extent of this order and for the purpose of this order, provided that the Customer
first informs John Deere - ISG about the order and gives John Deere - ISG the opportunity to obtain an appropriate protective
order, unless such notif ication is otherwise prohibited by law. Upon expiry or premature termination of this Contract, the
Customer shall immediately return all confidential or secret Information to John Deere - ISG or shall destroy it immediately (and
provide evidence of the destruction).  In the event that the contracting parties have concluded a separate confidentiality
agreement for the protection of confidential or secret information, the terms of this agreement shall take precedence over this
article.

8.2 Limitation of liability and legal remedies.  John Deere - ISG is liable without limitation for deliberate damage or
damages caused by gross negligence. In the case of low negligence, John Deere - ISG is liable without limitation for injury of
life, or damage to health. If John Deere - ISG not timely provides its service due to low negligence, if the performance of the
service has become impossible due to John Deere - ISG default or when John Deere - ISG has not fulfilled an essential
obligation, the liability for damage to property or financial liability to the foreseeable damage which is typical of the contract and
the nature of the service, but up to a maximum limit of 5.000 euros per customer. If the liability for damages on a single action or
event is causing damages to several customers the liability for damages is limited to a maximum amount of EUR 100 000
applying the limitation per customer as described above. If the compensation for the same event exceeds the maximum payable
amount of 100.000 the amount will be shared proportionally between the damaged parties up to the maximum individual
customer amount as described above.  In addition, the parties agree that an essential obligation is an obligation that is
considered to be critical for the fulfillment of this contract. Failure to comply with an essential obligation shall be considered to be
a breach of contract, which jeopardizes the fulfillment of the purposes of the agreement and that the customer may reasonably
expect under normal conditions for a similar service. John Deere - ISG Liability for any other damages is herewith expressly
excluded. Any liability provided under the German product liability Act, as well as mandatory applicable laws remain unaffected.
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9. Language, applicable law and jurisdiction.  The contractual language is English.  A non-binding translation may be
provided for information purposes in individual cases. In the event of doubts with respect to the wording, the English version
shall prevail.  This Contract is subject to German law and shall be interpreted accordingly. All disputes arising within the scope of
this Contract shall be heard before a competent court in Kaiserslautern and, with respect to the settlement of such disputes, the
Customer shall submit to the jurisdiction of this court.

10. Severance clause; waiver clause.   In the event that a provision of this Contract proves to be unenforceable, this
shall not affect the enforceability of the other provisions; the contracting parties shall replace the provision concerned with an
enforceable provision which reflects, as closely as possible, the intention and economic effect of the provision concerned. A
waiver to prosecute a breach of a provision of this Contract by one of the contracting parties, shall not be interpreted as a waiver
to prosecute subsequent breaches.

11. Notifications. All notifications must be in writing and shall be deemed to have been made when they have been sent
by registered mail to: John Deere - ISG GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Strassburger Allee 3, Kaiserslautern.

12. Force majeure.  Except with respect to the payment of funds, none of the contracting parties shall be liable to the
others for the non-performance or delayed performance of a mandatory obligation if this non-performance or delay is attributable
to a case of force majeure, natural disasters, strikes, acts of terrorism, civil unrest, compliance with laws or official orders or
other events, which are outside the sphere of influence of this contracting party, provided that this contracting party gives
immediate written notification of this circumstance and resumes performance as quickly as possible, and provided that the other
contracting party can terminate this Contract if this circumstance persists for longer than a period of ninety (90) days and the
delayed contracting party has not indicated that it will be in a position to resume  performance of its obligations within a
reasonable time frame.

13. Import and export restrictions Customer acknowledges that all Services, System Hardware, System Software,
proprietary data, know-how, or other data or information (herein referred to as "Products") obtained from John Deere - ISG may
be subject to the import and/or export control laws of one or more countries and, accordingly, their import, export and re-export,
may be restricted or prohibited.  Customer, therefore, agrees not to directly or indirectly import, export, re-export, or cause to be
imported, exported or re-exported, any such Products to any destination, entity, or persons prohibited or restricted under any law
or regulation, unless it shall have first obtained prior written consent of John Deere - ISG and any applicable governmental entity,
either in writing or as provided by applicable regulation, as the same may be amended from time to time. Customer agrees that
no Products received from John Deere - ISG will be directly employed in missile technology, sensitive nuclear, or chemical
biological weapons end uses or in any manner transferred to any party for any such end use.

14. Entire Contract.  This Contract contains, together with the order form the regulations for data protection and data
security as well as the respective conditions for use of the booked services, all arrangements, agreements and assurances
between the contractual parties.  This Contract replaces all previous documents, discussions, and arrangements with respect to
the object of the Contract. All additional or conflicting terms and conditions proposed by the Customer or contained in an order
will be rejected and shall only be effective following the express written approval by John Deere – ISG.

The Customer ____________________________________________________________________________ (name, address)

has ordered the service described in the product contract above

for its device with serial number _______________________________________________________

and order number _______________________________________________________________________

The Customer has read the accompanying country-specific terms and conditions and hereby accepts these with its signature.

The Customer is aware and hereby accepts that the respective service order obligates it to pay a fee.

______________________________________
Signature of Customer

_________________________________
Date


