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Predplatné telematických služieb spoločnosti John Deere - ISG (JDLink) 

Touto zmluvou, ktorú uzavrú zákazník a spoločnosť John Deere - ISG, sa riadi využívanie telematických systémov spoločnosti  
John Deere - ISG  
 
Spoločnosť John Deere - ISG vytvorila a predáva rôzne telematické systémy. Pozostávajú z telematického hardvéru, softvéru a služieb 
(„systémy“) a predávajú ich predajcovia spoločnosti John Deere - ISG ostatným povereným stranám („predajcovia“). Táto zmluva obsahuje 
zmluvné podmienky používania telematických systémov spoločnosti John Deere - ISG zákazníkom vrátane prístupu k telematickej webovej 
službe spoločnosti John Deere - ISG a jej využívania. 

Aby zákazník mohol poskytovať služby podľa tejto zmluvy, musí si aktivovať jednu (a jedinú) kompatibilnú telematickú bránu („terminál“). Táto 
zmluva stanovuje podmienky, ktorými sa riadi zákazníkova aktivácia a využívanie systémov na samostatnom termináli vrátane prístupu k 
webovým funkciám (definovaným v časti 1.1) a ich využívania počas obdobia predplatného (definované v časti 5.1). Ak si zákazník chce 
aktivovať viac ako jeden terminál, musí uzavrieť samostatnú zmluvu pre každý terminál. 

1. Zmluvné strany 

Túto zmluvu uzavrela spoločnosť John Deere GmbH & Co. KG zastúpená spoločnosťou Intelligence Solution Group (ISG), Strassburger 
Allee 3, Kaiserslautern (John Deere - ISG) so zákazníkom. Spoločnosť John Deere GmbH & Co. KG má právo previesť zmluvný vzťah na 
spoločnosti pridružené k spoločnosti Deere & Company bez vyžiadania súhlasu od zákazníka. Zákazník o tom bude informovaný.  

2. Predmet zmluvy 

2.1 Webové funkcie. Telematické služby zahŕňajú chránené webové riešenie („webové funkcie“) zabudované na jednom alebo viacerých 
serveroch (každý z nich „server“). Webové funkcie umožňujú zákazníkovi využívať počítač zákazníka na zobrazenie a riadenie údajov uložených 
na serveroch a získaných z hardvéru systému (definovaný v časti 2.1). Telematické služby zahŕňajú aj služby riadenia údajov a softvéru, ku 
ktorým patria služby umožňujúce zhromažďovanie, riadenie a prevod údajov medzi hardvérom systému a servermi a služby umožňujúce 
diagnostiku strojov, vykonávanie údržby na diaľku a aktualizácie softvéru pre rôzne komponenty stroja. Predmetná služba môže zahŕňať 
poskytovanie telekomunikačných služieb alebo komunikácie prostredníctvom satelitu (ak je ponúkaná v mieste zákazníka) v  súlade s 
nemeckým zákonom o telekomunikáciách (TKG), zákonom o telemédiách (TMG) a spolkovým zákonom o ochrane údajov (BDSG) pre 
zariadenia zabezpečujúce komunikáciu medzi strojmi (komunikačné zariadenia M2M) pomocou mobilnej telefónnej siete.  Telematické služby 
bude umožňovať jeden alebo viacerí poskytovatelia bezdrôtových telekomunikačných služieb riadne oprávnení spoločnosťou John Deere - ISG 
(každý z nich vrátane poskytovateľa satelitných služieb, ak je ponúknutý, „základný poskytovateľ bezdrôtových služieb“). Telematické služby 
zahŕňajú iba služby stanovené v tejto zmluve a výslovne vylučujú akékoľvek služby, ktoré môže ponúkať ktorýkoľvek iný základný poskytovateľ 
bezdrôtových služieb než ten, ktorého využíva spoločnosť John Deere - ISG na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy. Daná služba môže 
byť k dispozícii v iných európskych krajinách prostredníctvom roamingových služieb lokálneho poskytovateľa. Rozsah a sila signálu sa môže 
na jednotlivých miestach líšiť a závisia od rozsahu a sily signálu lokálneho poskytovateľa. Spoločnosť John Deere - ISG nezaručuje určité 
pokrytie, rozsah alebo silu signálu. 
Zákazník dá pokyny spoločnosti John Deere - ISG, aby konsolidovala údaje zachytené a zhromaždené prostredníctvom služieb v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy, „nariadením o ochrane údajov a bezpečnosti údajov“ a v súlade s dohodnutými technickými a organizačnými 
opatreniami v centrálnych systémoch a sprístupnila ich odtiaľ zákazníkovi na používanie podľa tejto zmluvy. 

2.2 Využívanie webových funkcií. Počas obdobia predplatného bude mať zákazník prístup k webovým funkciám na stránke www.jdlink.com 
alebo myjohndeere.com („telematické webové rozhranie“), čo je webová stránka spravovaná spoločnosťou John Deere - ISG a využívať ich. 
Spoločnosť John Deere - ISG pridelí zákazníkovi užívateľské meno(-á) a heslo(-á), aby zákazník mohol využívať webové funkcie. Zákazník 
bude kontrolovať prístup k užívateľskému(-ým) menu(-ám) a heslu(-ám) a ich využívanie zamestnancami zákazníka a okamžite oznámi 
spoločnosti John Deere - ISG akékoľvek neoprávnené použitie užívateľského(-ých) mena(-ien) a hesla(-iel). Zákazník (i) nepovolí prístup k 
webovým funkciám ani ich využívanie prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla žiadnym tretím stranám ani (ii) nepostúpi a 
neprevedie prístup k webovým funkciám alebo využívanie webových funkcií inak, než v súlade s touto zmluvou. Ak chce zákazník poskytnúť 
prístup k svojmu účtu tretej strane, môže jej ho poskytnúť prostredníctvom webových funkcií, keď si tretia strana vytvorí svoje vlastné užívateľské 
meno a heslo. Avšak zákazník preberá plnú zodpovednosť za úkony akejkoľvek takejto tretej strany súvisiace so systémom. Aby zákazník 
mohol využívať webové funkcie, uzavrie zmluvu s poskytovateľom internetových služieb („ISP“) a musí mať počítač a pripojenie na internet, 
ktoré musia spĺňať alebo presahovať špecifikácie alebo minimálne požiadavky zverejnené spoločnosťou John Deere - ISG, ak nejaké existujú. 
Zákazník bude výhradne zodpovedný za výber svojho ISP a za akékoľvek poplatky ISP, podporu údržby a iné výdavky ISP. Spoločnosť John 
Deere - ISG nebude niesť žiadnu zodpovednosť za pripojenie ISP ani za žiadne prepojenie internetovej komunikácie medzi počítačom zákazníka 
a servermi. Využívanie ISP zákazníkom nepovoľuje spoločnosti John Deere - ISG poskytovať zálohu na prístup k webovým funkciám v prípade 
zlyhania ISP alebo internetu a spoločnosť John Deere - ISG nebude niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo prestávku 
webových funkcií v dôsledku prestoja alebo poruchy akéhokoľvek internetového pripojenia alebo pripojenia ISP. Okrem tejto zmluvy bude prístup 
zákazníka k telematickému webovému rozhraniu a jeho využívanie podmienené akceptovaním akýchkoľvek ďalších zmluvných podmienok, 
ktoré predloží spoločnosť John Deere - ISG v čase prihlásenia sa alebo prístupu k webovým funkciám.  

2.3 Aktivácia služieb. Aby zákazník mohol využívať telematické systémy na príslušnom termináli, je potrebné najprv tieto telematické služby 
na danom termináli aktivovať („aktivácia“). K aktivácii spravidla dôjde, keď spoločnosť John Deere - ISG vydá kód, ktorý umožní hardvéru 
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systému využívať služby počas obdobia predplatného, no v niektorých prípadoch možno aktiváciu dokončiť bezdrôtovým spôsobom alebo 
prostredníctvom podpornej internetovej stránky spoločnosti John Deere - ISG (www.stellarsupport.deere.com). Aktiváciu vykoná predajca 
konajúci na nariadenie a v mene zákazníka. V čase aktivácie sa telematické služby začnú pre aktivovaný terminál a budú v platnosti do skončenia 
obdobia predplatného. Po uplynutí obdobia predplatného sa telematické služby, ktoré sa riadia touto zmluvou, skončia, pokiaľ sa zákazník 
nerozhodne kúpiť si ďalšiu zmluvu o predplatnom telematických služieb spoločnosti John Deere. Táto zmluva sa neobnovuje automaticky. Ak 
spoločnosť John Deere - ISG predloží zákazníkovi v čase kúpy, aktivácie alebo obnovenia ďalšieho obdobia predplatného služieb v deň 
nadobudnutia účinnosti alebo po ňom akékoľvek zmluvné podmienky vrátane novšej verzie tejto zmluvy, musí zákazník tieto podmienky 
akceptovať, aby umožnil takéto ďalšie obdobie predplatného. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi takýmito podmienkami a podmienkami tejto 
zmluvy platia podmienky predložené v čase kúpy, aktivácie alebo obnovenia ďalšie obdobia predplatného služieb. V rámci poskytovania 
telematických služieb môže byť terminálu priradený jedinečný kód pre mobilnú alebo satelitnú komunikáciu. Zákazník potvrdzuje, že nemá 
žiadne vlastnícke právo na takýto kód a spoločnosť John Deere - ISG môže takýto kód zmeniť výlučne podľa svojho vlastného uváženia.  

2.4 Predplatená karta SIM. Spoločnosť John Deere - ISG ponúka zákazníkovi telekomunikačnú službu medzi strojmi (telekomunikačná 
služba M2M). Na tento účel môže hardvér systému obsahovať vynímateľnú kartu modulu identity predplatiteľa (“karta SIM”). Kartu SIM možno 
využívať výlučne na komunikáciu medzi strojmi a na prenosy údajov iba pomocou aktivovaného terminálu, ktorý si možno kúpiť iba od 
autorizovaného predajcu spoločnosti John Deere - ISG alebo už je nainštalovaný na strojoch spoločnosti John Deere - ISG. Zákazník 
nemôže tretím stranám ponúkať telekomunikačné služby alebo služby M2M vo vlastnom mene. Zákazník nenadobúda žiadne vlastníctvo 
ku karte SIM. Všetky práva vrátane udelenia práv na využívanie softvéru nainštalovaného na kartách SIM zostávajú spoločnosti John Deere 
- ISG. V prípade narušenia služieb bude mať spoločnosť John Deere - ISG právo vymeniť alebo upraviť karty SIM. Spoločnosť John Deere 
- ISG si vyhradzuje právo deaktivovať kartu SIM a vyúčtovať zákazníkovi preplatenie akýchkoľvek dodatočných výdavkov, ktoré jej vzniknú, ak 
zákazník používa kartu SIM na akýkoľvek iný účel než na využívanie služieb. Zákazník musí okamžite informovať spoločnosť John Deere - 
ISG v prípade, že dôjde k strate alebo krádeži hardvéru systému, prípadne sa hardvér systému stane nefunkčným z dôvodu poškod enia 
alebo akéhokoľvek nesprávneho použitia. Zákazník nemá povolenie previesť kartu SIM poskytnutú spoločnosťou John Deere - ISG na tretiu 
stranu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti John Deere – ISG. Ak bude zákazník chcieť vykonať prevod vopred nainštalovaného 
alebo aktivovaného zariadenia, informuje nového zákazníka, že bude musieť uzavrieť zmluvu o telematických službách so spoločnosťou 
John Deere - ISG. Takýto zákazník požiada spoločnosť John Deere - ISG o prevod účtu zákazníka a zvyšného obdobia telematických služieb 
spoločnosti John Deere na nového vlastníka/zákazníka. Ak zákazník neinformuje spoločnosť John Deere – ISG o prevode, spoločnosť John 
Deere – ISG nemôže zabezpečiť správne fungovanie služby alebo zaručiť dôvernosť údajov zákazníka.  

2.5 Zneužitie alebo podvodné využívanie služby. Spoločnosť John Deere - ISG môže podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť 
služby zákazníkovi podľa tejto zmluvy, ak má odôvodnené podozrenie na zneužitie alebo podvodné využívanie služby. Zákazník nezneužije ani 
podvodne nevyužije služby a súhlasí, že (a) sa nezapojí do ani sa nezúčastní žiadneho zneužitia ani podvodného využitia služieb ani ho nepovolí, 
(b) okamžite nahlási predajcovi (alebo spoločnosti John Deere - ISG, ak je zákazník predajcom) akékoľvek takéto zneužitie alebo podvodné 
využitie, o ktorom sa dozvie a (c) bude spolupracovať na akomkoľvek vyšetrovaní alebo stíhaní týkajúcom sa akéhokoľvek zneužitia alebo 
podvodného využitia, ktoré začne spoločnosť John Deere - ISG, jej právni zástupcovi alebo základný poskytovateľ bezdrôtových služieb. 
Zákazník nesie výhradnú zodpovednosť za poplatky, náklady alebo náhrady škôd vyplývajúce zo zneužívania alebo podvodného využívania. K 
„zneužívaniu alebo podvodnému využívaniu“ služieb patrí, okrem iného,: (I) prístup ku komunikáciám iných zákazníkov spoločnosti John Deere 
- ISG, akéhokoľvek predajcu alebo základného poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo informáciám o nich, ich pozmenenie alebo narušenie 
alebo snaha o čokoľvek z vyššie uvedeného, alebo pomoc inej osobe alebo subjektu pri vykonaní alebo snahe o vykonanie čohokoľvek z vyššie 
uvedeného, (II) opätovné upravenie, falšovanie alebo neoprávnené pripojenie k sieti akéhokoľvek základného poskytovateľa bezdrôtových 
služieb, (III) inštalovanie akýchkoľvek zosilňovačov, vylepšovačov, vyrovnávačov alebo iných zariadení, ktoré upravujú rádiové signály alebo 
frekvencie, na ktorých sú poskytované služby, alebo na ktorých funguje hardvér systému spôsobom, ktorý porušuje platné zákony alebo 
nariadenie vlády, (IV) využívanie služieb takým spôsobom, aby došlo k neodôvodnenému narušeniu služby jedným alebo viacerými inými 
zákazníkmi alebo koncovými používateľmi alebo k neodôvodnenému narušeniu schopnosti spoločnosti John Deere - ISG alebo akéhokoľvek 
základného poskytovateľa bezdrôtových služieb poskytovať službu, (V) využívanie služieb na dodanie nemravných, lascívnych, urážlivých, 
obscénnych alebo nezákonných informácií alebo obsahu chráneného autorským právom, ktorý nie je majetkom zákazníka, (VI) využívanie 
služieb bez povolenia na ukradnutom alebo stratenom zariadení, (VII) neoprávnený prístup k službám alebo službe akéhokoľvek základného 
poskytovateľa bezdrôtových služieb, (VIII) využívanie služieb na poskytovanie služieb protokolu voice over IP alebo obmedzenie pôsobnosti 
alebo napojenie sa na predmetné služby s cieľom poskytovať iné telematické služby než sú predmetné služby, (XI) využívanie akejkoľvek 
schémy, falošného zastúpenia alebo falošného zariadenia na kreditné karty s cieľom celkom alebo čiastočne sa vyhnúť platbe za služby, (XII) 
neoprávnené využívanie hardvéru systému, terminálu, nastavení hardvéru systému alebo softvéru systému, (XIII) spôsobenie, že hardvér 
systému bude nainštalovaný akoukoľvek inou osobou alebo akýmkoľvek iným subjektom než je predajca alebo iná osoba certifikovaná 
spoločnosťou John Deere na inštaláciu hardvéru systému, ktorá splní kvalifikačné predpoklady spoločnosti John Deere - ISG (XIV) neoprávnený 
prístup, neoprávnené využívanie, pozmenenie alebo zničenie súborov, programov, postupov týkajúcich sa údajov v systéme alebo informácií 
týkajúcich sa predmetného zákazníka alebo akéhokoľvek iného zákazníka spoločnosti John Deere - ISG (XV) využívanie s cieľom spätne 
analyzovať alebo klonovať systém alebo akýkoľvek pokus vytvoriť náhradu alebo podobný servis prostredníctvom využívania služieb alebo 
prístupu k nim, (XVI) využívanie na akýkoľvek nezákonný, nelegálny alebo podvodný účel, (XVII) sledovanie miesta akejkoľvek osoby bez 
získania potrebných predchádzajúcich oprávnení od takejto osoby, ktorými povolí zákazníkovi a spoločnosti John Deere - ISG sledovať takéto 
miesto, (XVIII) v prípade systémov vrátane funkcie satelitnej komunikácie (a) akékoľvek mechanizmy vrátane cenových rozdielov určené na 
presmerovanie akejkoľvek prichádzajúcej satelitnej komunikácie (vrátane akéhokoľvek hlasového alebo dátového hovoru, ktorý vznikne z 
autorizovaného produktu alebo zariadenia poskytovateľa satelitných služieb aj pokusov o hovory na akékoľvek platené čísla, ktoré sú určené 
na ukončenie alebo presmerovanie cez bránu poskytovateľa satelitných služieb alebo akéhokoľvek operátora, ISC alebo IXC v mene 
poskytovateľa satelitných služieb) vzniknutej v obvodoch verejnej telefónnej siete („PSTN“), ktorá je v súčasnosti smerovaná na bránu 
poskytovateľa satelitných služieb, a potom odoslaná k predplatiteľom poskytovateľa satelitných služieb, na akékoľvek iné miesto cieľového 
určenia než je brána poskytovateľa satelitnej komunikácie spoločnosti John Deere - ISG („poskytovateľ satelitných služieb“) alebo (b) 
akékoľvek mechanizmy určené na obídenie brán poskytovateľa satelitných služieb na smerovanie hovorov prostredníctvom sietí PSTN, PLMN, 
PTT, IXC alebo iného poskytovateľa telekomunikačných služieb alebo (c) akýkoľvek iný úkon alebo mechanizmus, ktorý poskytovateľ satelitných 
služieb podľa svojho výlučného posúdenia určí za taký, ktorý spôsobil zneužitie siete alebo má iným spôsobom potenciálne škodlivý účinok, 
vrátane nezvyčajného opotrebovania, na komunikačný systém poskytovateľa satelitných služieb alebo spôsobí, prípadne by mohol spôsobiť 
neobvyklý priebeh hovoru alebo nahromadenie hovorov alebo prevádzkové preťaženie siete. (XIX) poskytnúť využívanie alebo povoliť 
využívanie predmetnej služby osobám v krajinách, na ktoré je uvalené embargo alebo ktoré sú spojené s takýmito krajinami, alebo ktoré sú v 
krajinách, kde táto služba nie je povolená. Ak dôjde k jednému alebo viacerým takýmto zneužitiam alebo podvodným využitiam, bude spoločnosť 

http://www.stellarsupport.deere.com/
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John Deere – ISG môcť okamžite prerušiť službu a odstúpiť od zmluvy o službách. V takom prípade nebudú zákazníkovi pripísané na účet ani 
vrátené žiadne poplatky za prerušenia služieb vyplývajúce z akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia služieb podľa tejto časti ani žiadne 
predplatenie služieb počas obdobia takéhoto obmedzenia alebo nasledujúceho po takomto zrušení.  

2.6 Posielanie SMS správ. Ak sa zákazník rozhodne dostávať v rámci predmetných služieb krátke textové správy („SMS“) na svoje mobilné 
zariadenie alebo e-mailové správy, oprávňuje týmto spoločnosť John Deere - ISG, aby mu posielala SMS správy alebo e-mailové správy a 
súhlasí, že pre neho budú záväzné ďalšie podmienky stanovené na stránke www.jdlink.com. Ak sa zákazník rozhodne dostávať SMS správy 
na mobilné zariadenie, musí byť a zaručuje, že je oprávneným používateľom mobilného zariadenia. SMS správy možno prijímať na mobilnom 
zariadení využívajúcom poskytovateľov bezdrôtového pripojenia určených na stránke www.jdlink.com. Zákazník potvrdzuje, že má počas 
obdobia platnosti tejto zmluvy možnosť rozhodnúť sa, či bude alebo nebude dostávať SMS alebo e-mailové správy. Pomoc v prípade problémov 
s SMS správami nájdu návštevníci na stránke www.jdlink.com/SMSHelp alebo po odoslaní e-mailu na adresu jdlinksupport@JohnDeere.com, 
prípadne telefonicky na čísle 800-251-9928 alebo odoslaním správy s textom HELP na č. 74765. Ak sa zákazníci rozhodnú pre ukončenie 
dostávania SMS správ, musia odoslať správu s textom STOP na č. 74765. Počet SMS správ prijatých zákazníkom sa bude líšiť v závislosti od 
aktivity stroja. Prijímanie SMS správ zákazníkom môže viesť k ďalším poplatkom za správy alebo dáta od poskytovateľa bezdrôtového pripojenia 
zákazníka, za ktoré je zodpovedný výhradne zákazník. 

3. Hardvér a softvér 

a) Hardvér: Aby zákazník mohol získať a prenášať údaje zo svojich strojov, musí mať aspoň jeden aktivovaný terminál kompatibilný s 
telematickými službami spoločnosti John Deere - ISG („terminál“). V tejto zmluve sú terminály spolu s príslušenstvom ako káble, káblové 
zväzky a antény označované ako „hardvér systému“. Ak hardvér systému nebol na stroji, ktorý si zákazník kúpil, vopred nainštalovaný, je 
potrebné kúpiť ho osobitne od autorizovaného predajcu a nainštalovať. Využívanie hardvéru systému zákazníkom podlieha všetkým  
zmluvným podmienkam tejto zmluvy ako aj všetkým ostatným zmluvným podmienkam dohodnutým so zákazníkom v čase kúpy hardvéru 
systému. b) Softvér: softvér služieb, softvér modemu a ďalší softvér alebo firmvér je zabudovaný v hardvéri systému („softvér systému“). 
Softvér systému obsahuje chránený kód spoločnosti John Deere - ISG alebo tretích strán s licenciou podľa podmienok tejto časti a môže 
obsahovať kód tretej strany s osobitnou licenciou podľa špecifikácie v akejkoľvek sprievodnej dokumentácii (napr. CD) k hardvéru systému. 
Spoločnosť John Deere - ISG udeľuje zákazníkovi nevýlučnú, odvolateľnú licenciu na využívanie softvéru systému výlučne (i) v súvislosti s 
využívaním systému a (ii) hardvérom systému. Spoločnosť John Deere - ISG ďalej udeľuje zákazníkovi právo previesť počas životnosti hardvéru 
systému jeho licenciu na využívanie softvéru systému, ktorá nezahŕňa služby, pri prevode vlastníctva hardvéru systému. Zákazník súhlasí, že 
spoločnosť John Deere - ISG môže aktualizovať softvér systému na akomkoľvek hardvéri systému zákazníka počas obdobia platnosti tejto 
zmluvy tak často, ako považuje za vhodné. Zákazník súhlasí, že spoločnosť John Deere - ISG môže aktualizovať softvér systému na 
akomkoľvek hardvéri systému zákazníka počas obdobia platnosti tejto zmluvy tak často, ako považuje za vhodné. Zákazník uloží a 
zabezpečí svoje údaje pred inštalovaním akejkoľvek aktualizácie. Spoločnosť John Deere - ISG nie je zodpovedná za žiadnu stratu údajov 
z dôvodu aktualizácie služby. 

4. Inovácie a nové služby 

Spoločnosť John Deere - ISG môže zákazníkovi ponúknuť kúpu nových služieb alebo inovácie existujúcich služieb. Inovácie môžu ponúknuť 
nové funkcie alebo zlepšiť vlastnosti služieb. Táto zmluva platí pre budúce inovácie, ktoré si zákazník kúpi. Nové služby alebo inovácie 
služieb môžu stanoviť odlišné zmluvné podmienky kúpy a využívania. Takéto nové zmluvné podmienky možno k tejto zmluve pridať ako 
prílohu a na základe rovnakého ustanovenia ako v prípade zmluvy o predplatnom telematických služieb spoločnosti  
John Deere. Nové funkcie alebo služby môžu podliehať samostatnej dohode.  

5. Zhromažďovanie údajov 

Spoločnosť John Deere - ISG sa zaväzuje rešpektovať a chrániť osobné údaje zákazníka a citlivé údaje. Všetky osobné údaje zhromaždené 
na základe tejto zmluvy sú zhromaždené iba na účely plnenia služieb uvedených v tejto zmluve.  

5.1 Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania služby. Spoločnosť John Deere ISG môže zhromažďovať údaje vytvorené využívaním 
strojného zariadenia a vybavenia spoločnosti John Deere - ISG a zhromaždené alebo uložené v ňom v súlade s touto zmluvou vrátane hardvéru 
systému a akéhokoľvek hardvéru alebo zariadení prepojených so strojnými zariadeniami a vybavením spoločnosti John Deere - ISG spolu s 
akýmikoľvek inými údajmi, ktoré k webovej časti telematických služieb pridá zákazník a ktoré sú v tejto zmluve definované ako „strojové údaje“ 
(ako napr., okrem iného, teplota chladiacej kvapaliny, počet otáčok, spotreba, prevádzkový čas, história údržby a opráv atď.). Niektoré strojové 
údaje budú prístupné cez webové funkcie. Strojové údaje (vrátane akýchkoľvek strojových údajov zhromaždených na základe akýchkoľvek 
samostatných zmlúv o predplatnom telematických služieb medzi spoločnosťou John Deere - ISG a zákazníkom) spolu s akýmikoľvek inými 
údajmi (ako okrem iného napr. údaje o prostredí ako teplota, vlhkosť atď.), ktoré pridal do webovej časti telematických služieb zákazník, budú 
spoločne označené ako „údaje v systéme“. Spoločnosť John Deere - ISG bude hostiteľom, bude riadiť a využívať údaje v systéme v súlade s 
podmienkami tejto zmluvy na poskytovanie služby. Spoločnosť John Deere – ISG môže rozšíriť služby na výrobné údaje. Výrobné údaje 
predstavujú dodatočné informácie poskytnuté zákazníkom alebo tretími stranami (ako okrem iného napríklad výrobné údaje zariadení). 
Spoločnosť John Deere - ISG môže spracovávať a ukladať údaje z externého systému alebo kombinovať informácie s cieľom poskytnúť 
služby požadované zákazníkom. 

5.2 Geolokačné údaje. Ak je ponúkaná ako služba alebo inovovaná funkcia, môže spoločnosť John Deere - ISG s cieľom poskytovať službu 
zhromažďovať pomocou technológie GSM údaje o polohe vo formáte RTCM ako aj o referenčné body waypoint, záznamy trás alebo hranice. 
Zákazník potvrdzuje, že môže využívať geolokačné systémy na sledovanie polohy osoby, ak daná osoba dala svoj preventívny výslovný 
písomný súhlas. Zákazník potvrdzuje, že si vyžiadal a uložil všetky nevyhnutné oprávnenia od svojich zamestnancov, aby dodrža l zákony o 
ochrane osobných údajov a zmluvné ustanovenia. Zákazník súhlasí, že ochráni spoločnosť John Deere - ISG pred každou zodpovednosťou 
súvisiacou so zhromažďovaním geolokačných údajov. 
5.3 Prístup k údajom a ich využívanie. Zákazník môže tiež kedykoľvek oprávniť alebo obmedziť prístup predajcovi prostredníctvom webových 
funkcií. Zákazník môže požiadať, aby spoločnosť John Deere - ISG odobrala konkrétnym predajcom prístup k údajom v systéme a ich využívaniu 
prostredníctvom webových funkcií. Spoločnosť John Deere - ISG uskutoční takéto odobratie v priebehu tridsiatich (30) dní od platnej žiadosti 
zákazníka. Akýkoľvek takýto predajca s obmedzeným prístupom môže naďalej mať prístup k údajom v systéme, ktoré systém zhromaždí 
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predtým, kým spoločnosť John Deere odoberie prístup predajcovi. Odobratie prístupu predajcovi k údajom v systéme a ich využívaniu môže 
zabrániť predajcovi poskytovať zákazníkovi diaľkovú diagnostiku strojov, diaľkovú údržbu strojov alebo iné služby, ktoré zákazníkovi poskytuje 
predajca. Zákazníci môžu oprávniť predajcov („autorizovaní predajcovia“) na prístup k údajom o zákazníkovi v systéme a ich využívanie. 
Spoločnosť John Deere - ISG môže poskytnúť autorizovaným predajcom informácie a údaje na účely údržby zariadenia zákazníka vrátane 
diagnostiky strojov, diaľkovej údržby (t. j. nielen poskytovať aktualizáciu, opravu, asistenciu) a aktualizácie softvéru komponentov stroja. Ak 
zákazník priradí spolu viaceré aktivované terminály do telematického webového rozhrania alebo prostredníctvom webových funkcií, nebude 
môcť stanoviť odlišné povolenia pre prístup k údajom pre každý jednotlivý terminál. Zákazník musí skôr poskytnúť rovnaké povolenia na prístup 
k údajom pre všetky takéto priradené aktivované terminály. 

5.4 Zásady ukladania a uchovávania údajov. Údaje o zákazníkoch sa ukladajú na serveroch spoločnosti John Deere - ISG v USA. Pokiaľ a 
kým zákazník nepožiada o odobratie prístupu k údajom v systéme spoločnosti John Deere - ISG, bude táto spoločnosť ukladať údaje v systéme 
počas obdobia predplatného za predpokladu, že takéto ukladanie údajov je v súlade so všetkými platnými spolkovými, štátnymi, provinčnými 
alebo lokálnymi zákonmi a nariadeniami, vrátane, okrem iného, zákonov jurisdikcií mimo Európskej únie, v ktorých sú uložené údaje v systéme, 
v uplatniteľnom rozsahu. Spoločnosť John Deere - ISG bude mať právo, nebude však povinná, uložiť údaje v systéme neobmedzene alebo 
vymazať údaje v systéme kedykoľvek po uplynutí vyššie uvedených období uchovávania údajov, pokiaľ sú takéto údaje uložené v súlade so 
všetkými platnými spolkovými, štátnymi, provinčnými a lokálnymi zákonmi a nariadeniami vrátane, okrem iného, zákonov jurisdikcií mimo 
Európskej únie, v ktorých sú uložené údaje v systéme, v uplatniteľnom rozsahu. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že údaje v systéme týkajúce sa 
posielania správ a polohy, ktoré sú zo serveru(-ov) vymazané, nemožno obnoviť ani znova vytvoriť. Základní poskytovatelia bezdrôtových 
služieb môžu okrem toho vytvoriť záznamy údajov o hovoroch („CDR“) na účtovné a fakturačné účely a môžu ich v súlade s platným zákonom 
uchovávať počas obdobia dlhšieho ako deväťdesiat (90) dní. Na termináli bude uložená posledná poloha každého terminálu. Ak zákazník 
prevedie vlastníctvo akéhokoľvek hardvéru systému na inú stranu, zákazník nemôže viac mať viac prístup k údajom v systéme pridruženým k 
hardvéru systému, ktoré sú zhromaždené po prevode. 

5.5 Využívanie údajov spoločnosťou John Deere-ISG. Spoločnosť John Deere - ISG má právo na prístup k súboru neanonymných údajov o 
zákazníkoch, aby mohla poskytovať zmluvne definovanú službu (napr. JDLink). Zákazník súhlasí, že spoločnosť John Deere - ISG môže mať 
prístup k údajom v systéme a využívať ich v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely ako aj s cieľom zlepšiť alebo rozvinúť produkty 
spoločnosti John Deere, určiť nové typy využitia vybavenia alebo vytvoriť nové služby.  
Spoločnosť John Deere - ISG môže sprístupniť údaje o zákazníkoch externým stranám v dobrej viere, že takéto sprístupnenie je odôvodnene 
potrebné, aby (a) bol dodržaný akýkoľvek platný zákon, nariadenie alebo povinná zákonná žiadosť, (b) bola ochránená bezpečnos ť 
akejkoľvek osoby pred smrťou alebo vážnym telesným zranením, (c) sa zabránilo podvodu alebo zneužitiu voči nám alebo našim 
používateľom, (d) boli ochránené naše majetkové práva alebo (e) bola ochránená spoločnosť J. Deere a jej pridružené spoločnos ti alebo 
zamestnanci pred akýmkoľvek súdnym konaním vyplývajúcim z údajov o zákazníkovi. 

5.6 Platba a fakturovanie. Služby sú poskytované formou predplateného paušálu. Výška paušálu je uvedená v informáciách o produkte, ktoré 
odovzdá zástupca spoločnosti John Deere – ISG. Paušál bude uhradený spôsobom platby, ktorý si vyberie zákazník a ktorý zákazníkovi oznámi 
spoločnosť John Deere - ISG. Ak zákazník v celku alebo čiastočne neuhradí paušál, spoločnosť John Deere - ISG môže požadovať úrok a 
náhradu škôd v súlade so zákonnými ustanoveniami. Spoločnosť John Deere - ISG môže tiež požadovať od zákazníka všetky odôvodnené 
náklady a výdavky vrátane poplatkov za advokáta, súdnych nákladov a poplatkov, ktoré vzniknú spoločnosti John Deere - ISG v súvislosti s 
vymáhaním danej platby. V prípade neuhradenia platieb alebo oneskorenia platieb môže spoločnosť John Deere - ISG prerušiť poskytovanie 
služby. 

6. Obdobie platnosti a ukončenie 

6.1 Obdobie platnosti. Obdobie platnosti tejto zmluvy („obdobie platnosti“) začína plynúť v deň jej podpísania. Počiatočné obdobie platnosti 
tejto zmluvy („počiatočné obdobie platnosti“) bude účinné v priebehu dvoch rokov pokiaľ nie je ďalej stanovené inak. Ak hardvér systému nie 
je aktivovaný (ako je uvedené v časti 1.3) počas počiatočného obdobia platnosti, uplynie platnosť tejto zmluvy po skončení počiatočného obdobia 
platnosti. Ak je hardvér systému aktivovaný počas počiatočného obdobia platnosti, bude táto zmluva pokračovať počas obdobia predplatného, 
ktoré začne plynúť v deň aktivácie. „Obdobie predplatného“ znamená obdobie platnosti predplatného dohodnuté medzi spoločnosťou John 
Deere - ISG a zákazníkom pred podpísaním tejto zmluvy, ktoré skončí vo všetkých prípadoch v skorší z nasledujúcich dátumov uplynutia 
platnosti (i) dohodnutého obdobia platnosti predplatného alebo (ii) akéhokoľvek ukončenia tejto zmluvy. 

6.2 Ukončenie. Podstatné neplnenie alebo podstatné porušenie tejto zmluvy predstavuje príčinu jej ukončenia a oprávňuje protistranu na 
ukončenie tejto zmluvy alebo predplatného služby spoločnosti John Deere – ISG na zodpovedajúcich termináloch. K dôvodu ukončenia dôjde, 
ak zákazník v zásade nesplní povinnosti uvedené v tejto zmluve. Všetky ďalšie nároky sú založené na zákonných ustanoveniach.  

6.3 Ukončenie bez udania dôvodu zo strany spoločnosti John Deere - ISG. Spoločnosť John Deere - ISG môže ukončiť túto zmluvu na 
základe tridsaťdňovej (30) výpovede poskytnutej zákazníkovi. Pokiaľ k ukončeniu nedôjde z dôvodu dodržania platných zákonov, nariadení 
alebo súdnych príkazov, odškodní spoločnosť John Deere - ISG na základe takéhoto ukončenia zákazníka za pomerný diel poplatkov za služby, 
ktoré jej zákazník zaplatil. V rozsahu povolenom platným zákonom bude za akékoľvek takéto odškodnenie zodpovedná výlučne spoločnosť 
John Deere - ISG voči zákazníkovi v prípade akéhokoľvek takéhoto ukončenia bez udania dôvodu. 

6.4 Ukončenie bez udania dôvodu zo strany zákazníka. Zákazník môže ukončiť túto zmluvu na základe tridsaťdňovej (30) výpovede 
poskytnutej spoločnosti John Deere - ISG. Na základe akéhokoľvek ukončenia tejto zmluvy podľa tohto odseku nebude mať zákazník právo na 
žiadne odškodnenie za žiadne poplatky, ktoré zaplatil za služby alebo hardvér systému a nebude mať viac prístup k údajom v systéme 
prostredníctvom webových funkcií. 
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7. Dôvernosť 

7.1 Dôvernosť tejto zmluvy a informácií. Zmluvné podmienky tejto zmluvy vrátane stanovenia cien predstavujú dôverné údaje spoločnosti 
John Deere - ISG. Všetky obchodné, prevádzkové alebo technické informácie, ktoré poskytne spoločnosť John Deere - ISG a ktoré sú 
označené ako dôverné údaje, je potrebné považovať za dôverné informácie spoločnosti John Deere - ISG („informácie“). V priebehu platnosti 
a následne počas obdobia troch (3) rokov zákazník (a) musí zaobchádzať so všetkými informáciami, ktoré dostane od spoločnosti  John 
Deere ISG na tento účel, ako s dôvernými (b) môže využívať tieto informácie v rámci plnenia tejto zmluvy, (c) môže kopírovať tieto informácie 
v rozsahu nevyhnutnom na takýto účel, (d) musí obmedziť sprístupnenie týchto informácií tým zamestnancom a poradcom, ktorí ic h musia 
vedieť na účely plnenia svojich povinností a (e) nesmú sprístupniť tieto informácie tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti John Deere - ISG. 

Obmedzenia používania a sprístupnenia informácií zákazníkom neplatia pre informácie, pri ktorých môže zákazník dokázať, že (i) ich získal 
úplne a nezávisle bez použitia informácií od spoločnosti John Deere - ISG, (ii) sú alebo sa stali verejne známymi bez akéhokoľvek porušenia 
tejto zmluvy na strane zákazníka, (iii) boli zákazníkovi známe v čase ich sprístupnenia ako informácie bez obmedzení, (iv) boli schválené 
na sprístupnenie po písomnom schválení spoločnosti John Deere - ISG alebo (v) boli sprístupnené v dôsledku nariadenia s právnou mocou 
vydaného súdom alebo iným verejným orgánom v krajine, v ktorej má zákazník sídlo, avšak len v rozsahu takéhoto nariadenia a na účely 
tohto nariadenia, ak zákazník najprv informuje spoločnosť John Deere - ISG o takomto nariadení a poskytne spoločnosti John Deere - ISG 
možnosť získať vhodný príkaz na ochranu, pokiaľ takéto oznámenie nie je inak zakázané zákonom. Po uplynutí platnosti alebo predčasnom 
ukončení tejto zmluvy zákazník okamžite vráti všetky dôverné alebo tajné informácie spoločnosti John Deere - ISG alebo ich okamžite zničí 
(a poskytne dôkaz o ich zničení). Ak zmluvné strany uzavreli samostatnú zmluvu o zachovávaní dôvernosti na ochranu dôverných alebo 
tajných informácií, platia podmienky takejto zmluvy pred týmto článkom.  

8. Obmedzenie zodpovednosti 

Spoločnosť John Deere - ISG nesie bez obmedzenia zodpovednosť za úmyselnú škodu alebo škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou. V 
prípade nezávažnej nedbanlivosti nesie spoločnosť John Deere - ISG zodpovednosť bez obmedzenia za úmrtie alebo poškodenie zdravia. 
Zodpovednosť za škodu na majetku alebo finančnú škodu súvisiacu s predpokladateľnými poškodeniami, ktoré sú pre tento typ zmluvy alebo 
charakter služieb obvyklé, je obmedzená maximálne na 12 500 EUR na zákazníka. Ak zodpovednosť za škody pri jednom skutku alebo 
udalosti spôsobí škody viacerým zákazníkom, je zodpovednosť za škody obmedzená maximálne na výšku 500 000 EUR, pričom obmedzenie 
platí na jedného zákazníka, ako je uvedené vyššie. Ak náhrada škody za jednu udalosť presiahne maximálnu splatnú sumu 500 000 EUR, 
bude táto suma pomerne rozdelená medzi poškodené sumy maximálne do výšky na jedného zákazníka, ako je uvedené vyššie.  Zmluvné 
strany okrem toho súhlasia, že zásadný záväzok je záväzok, ktorý je považovaný za rozhodujúci pre splnenie tejto zmluvy. Nedodržanie 
zásadného záväzku sa považuje za porušenie zmluvy, ktoré ohrozuje plnenie jej cieľov a ktoré zákazník môže za normálnych podm ienok 
odôvodnene očakávať pri podobnej službe. Zodpovednosť spoločnosti John Deere - ISG za akékoľvek ďalšie škody sa týmto výslovne 
vylučuje. Akákoľvek zodpovednosť na základe nemeckého zákona o zodpovednosti za výrobky ako aj na základe povinne platných zákonov 
zostáva neovplyvnená. 

9. Ostatné ustanovenia 

9.1 Spätný prevod zmluvy - pridružené a spriaznené spoločnosti. Spoločnosť John Deere - ISG môže spätne previesť túto zmluvu na 
inú pridruženú spoločnosť so všetkými právami a záväzkami alebo nárokmi z nej vyplývajúcimi. Akékoľvek práva a výsady udelené  
spoločnosti John Deere - ISG v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa udeľujú aj pridruženým a spriazneným spoločnostiam. Pridružené 
alebo spriaznené spoločnosti sú spoločnosti alebo iné právne subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo kontrolujú spoločnosť  
John Deere - ISG alebo sú jednotlivo priamo alebo nepriamo kontrolované spolu so spoločnosťou John Deere - ISG podstatným podielom 
vyšším ako päťdesiat percent (50 %). 

9.2 Jazyk, platné právo a súdna pôsobnosť. Zmluvným jazykom je angličtina. Na informačné účely môže byť priebežne zabezpečený 
bezplatný nezáväzný preklad. V prípade pochybností je rozhodujúca anglická verzia. Táto zmluva podlieha nemeckému zákonu a musí byť 
podľa toho interpretovaná. Všetky spory vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy je potrebné predložiť príslušnému súdu v Mannheime a v 
súvislosti s riešením takýchto sporov sa zákazník podriaďuje jurisdikcii tohto súdu.  

9.3 Klauzula o oddeliteľnosti, klauzula o vzdaní sa práv. Ak sa ustanovenie tejto zmluvy ukáže byť nevymáhateľným, neovplyvní to 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení, zmluvné strany nahradia dotknuté ustanovenie vymáhateľným, ktoré bude čo najviac odrážať účel a 
ekonomický účinok dotknutého ustanovenia. Vzdanie sa práva súdne stíhať porušenie ustanovenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán 
sa neinterpretuje ako vzdanie sa práva na súdne stíhanie následných porušení. 

9.4 Oznámenia. Všetky oznámenia musia byť v písomnej podobe a budú považované za odovzdané v prípade odoslania doporučeným 
listom na adresu: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern. 

9.5 Vyššia moc. žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná voči druhej za neplnenie alebo omeškanie v plnení povinného záväzku, ak 
je dôvodom takéto neplnenia alebo oneskorenia udalosť vyššej moci, prírodné katastrofy, štrajky, teroristické činy, občianske nepokoje, 
dodržiavanie zákonov alebo oficiálnych príkazov alebo iné udalosti, ktoré sú mimo sféry vplyvu danej zmluvnej strany za predp okladu, že 
daná zmluvná strana okamžite písomne informuje o takejto okolnosti a obnoví plnenie hneď ako to bude možné a ak druhá zmluvná strana 
môže ukončiť túto zmluvu v prípade dlhšieho pretrvávania danej okolnosti než deväťdesiat (90) dní a zmluvná strana, ktorá mešká s plnením 
zmluvy, neuviedla, že bude schopná obnoviť plnenie svojich záväzkov v primeranom časovom rámci. 

9.6 Obmedzenia dovozu a vývozu. Zákazník potvrdzuje, že všetky služby, hardvér systému, softvér systému, chránené údaje, know-how 
alebo iné údaje prípadne informácie (ďalej len „produkty“) získané od spoločnosti John Deere - ISG môžu podliehať zákonom na kontrolu 
dovozu alebo vývozu jednej alebo viacerých krajín a podľa toho môže byť ich dovoz, vývoz a opätovný vývoz obmedzený alebo zak ázaný. 
Zákazník preto súhlasí, že nebude priamo ani nepriamo dovážať, vyvážať, opätovne vyvážať ani nespôsobí dovoz, vývoz alebo opätovný 
vývoz žiadnych takýchto produktov do žiadnej destinácie, žiadnemu subjektu alebo osobám, ktoré sú podľa akéhokoľvek zákona al ebo 
nariadenia zakázané alebo obmedzené, pokiaľ najprv nezíska predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti John Deere - ISG a akéhokoľvek 
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platného vládneho subjektu buď v písomnej forme alebo v súlade s platným nariadením, ktoré môže byť priebežne upravované a dopĺňané. 
Zákazník súhlasí, že žiadne produkty, ktoré dostane od spoločnosti John Deere - ISG nebudú priamo využité v koncovom použití na 
technológiu striel, citlivé jadrové alebo chemické biologické zbrane ani nebudú žiadnym spôsobom prevedené na žiadnu stranu s  cieľom 
akéhokoľvek takéhoto koncového použitia. Zákazník bude využívať produkty iba v krajine, ktorá je na stránke www.jdlink.com uvedená 
v zozname prípustných krajín. 

9.7 Celá zmluva. Táto zmluva obsahuje nariadenia o ochrane a bezpečnosti údajov ako aj jednotlivé podmienky využívania rezervovaných 
služieb, všetky opatrenia, dohody a uistenia medzi zmluvnými stranami. Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dokumenty, rokovania 
a dohody týkajúce sa predmetu zmluvy. Všetky ďalšie alebo odporujúce zmluvné podmienky navrhnuté zákazníkom alebo uvedené v 
objednávke budú odmietnuté a budú účinné iba po výslovnom písomnom schválení spoločnosťou John Deere - ISG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazník (meno, adresa) ____________________________________________________________________________________________ 

si objednal/-a služby popísané v zmluve o dodaní produktu vyššie pre 

zariadenie so sériovým číslom ___________________________________________________________________ 

a pre číslo objednávky _________________________________________________________________________. 

Zákazník si prečítal priložené podmienky a ustanovenia pre konkrétnu krajinu a ich prijatie potvrdzuje svojím podpisom. 

 

Zákazník berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že objednávka príslušnej služby zakladá povinnosť uhradiť poplatok. 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Podpis Zákazníka Dátum 
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John Deere - ISG Telematic Subscription (JDLink) 

This contract governs the use of the John Deere - ISG Telematic Systems that is to be concluded between Customer and  
John Deere – ISG.  
 
John Deere - ISG has developed and sells various telematics systems. They consist of telematics hardware, software and services  
(the "Systems") and are sold via John Deere - ISG dealers or other commissioned parties ("Dealers"). 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. 

To provide the services under this Agreement, Customer must activate one (and only one) compatible telematic gateway (“Terminal”). This 
Contract sets forth the terms governing Customer’s activation and use of the Systems on a single Terminal, including access to and usage of 
the Web Functions (defined in Section 1.1) during the Subscription Period (defined in Section 5.1). If the Customer wishes to activate more than 
one Terminal, the Customer must execute a separate Contract for each Terminal. 

1. Contracting Parties 

This Contract is concluded between John Deere GmbH & Co. KG, represented by Intelligence Solution Group (ISG), Strassburger Allee 3, 
Kaiserslautern (John Deere - ISG) and the Customer. John Deere GmbH & Co. KG is entitled to transfer the contractual relationship to 
companies affiliated with Deere & Company without requiring the consent of the Customer. The Customer will be informed of this. 

2. Object of the contract 

2.1 Web Functions. The Telematic Services include a proprietary web-based solution (the “Web Functions”) resident on one or more servers 
(each a “Server”). The Web Functions allow Customer to use Customer’s computer to view and manage data stored on the Servers that has 
been obtained from the System Hardware (defined in Section 2.1). The Telematic Services also include data and software management services, 
which include services that enable the collection, management and transfer of data between System Hardware and Servers, and services that 
enable machine diagnostics, remote servicing and software updates for various components of a machine. The service may include the provision 
of telecommunications and/or satellite based communication (if offered at the customer location) 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 Telematic Services will be enabled through 
one or more wireless telecommunications providers duly authorized by John Deere - ISG (each, including the Satellite Provider if offered, an 
“Underlying Wireless Provider”). The Telematic Services include only those services set forth in this Contract and expressly exclude any 
services that may be offered by any Underlying Wireless Provider other than those which John Deere - ISG uses to provide the Services pursuant 
to this Contract. The service may 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 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 organisa tional measures 
in central systems and to make it available to the Customer from there for use under this Agreement. 

2.2 Use of the Web functions. During the Subscription Period, Customer will have access to and use of the Web Functions available at 
www.jdlink.com or myjohndeere.com (the “Telematic Web Interface”), a website managed by John Deere - ISG. John Deere - ISG will assign 
to Customer user name(s) and password(s) for Customer’s use of the Web Functions. Customer will control access to and use of the user 
name(s) and password(s) by Customer’s employees, and Customer will promptly notify John Deere - ISG of any unauthorized use of the user 
name(s) or password(s). Customer will not (i) permit access to or use of the Web Functions via the Customer user name and/or password by 
any third parties, or (ii) assign or transfer access to the Web Functions or use the Web Functions except as set forth in this Contract. If Customer 
desires to provide access to Customer’s account to a third party, Customer may grant access to the third party via the  
Web Functions after the third party creates its own user name and password. However, Customer assumes full responsibility for the actions of 
any such third party with respect to the System. To use the Web Functions, Customer will contract with an Internet Service Provider (“ISP”) and 
have a computer and connection to the Internet that both meet or exceed the specifications or minimum requirements published by  
John Deere - ISG, if any. Customer will be solely responsible for the choice of its ISP and for any ISP fees, maintenance support, and other ISP 
expenses. John Deere - ISG will not have any responsibility for the ISP connection or any Internet communications link between Customer’s 
computer and the Servers. Customer’s use of an ISP does not permit John Deere - ISG to provide backup for access to the Web Functions in 
the event of a failure of the ISP or Internet, and John Deere - ISG will not have any liability for any interruption or break in the Web Functions as 
a result of downtime or failure of any Internet or ISP connection. In addition to this Contract, Customer’s access to, and use of, the Telematic 
Web Interface will be conditioned upon acceptance of any additional terms and conditions presented by John Deere - ISG at the time of log-in 
or access to the Web Functions.  

2.3 Service activation. To enable Customer to use the Telematic Systems on a particular Terminal, the Telematic Services for that Terminal 
must first be activated (“Activation”). Activation will ordinarily occur upon issuance by John Deere - ISG of a code that will enable the System 
Hardware to use the Services during the Subscription Period, but in some cases Activation may be accomplished wirelessly or via  
John Deere - ISG’s support website (www.stellarsupport.deere.com). The Activation will be performed by a Dealer acting at the direction of and 

http://www.stellarsupport.deere.com/
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on behalf of the Customer. At the time of Activation, the Telematic Services will commence for the activated Terminal and will continue in effect 
until the end of the Subscription Period. Upon expiration of the Subscription Period the Telematic Services governed by this Contract will cease, 
unless Customer elects to purchase an additional John Deere Telematic Subscription Contract. This Contract does not automatically renew. If 
any terms and conditions are presented to Customer by John Deere - ISG at the time of purchase, activation, or renewal of an additional Services 
Subscription Period on or after the Effective Date, including a more recent version of this Contract, Customer must accept such terms to enable 
such additional Subscription Period. In the event of any conflict between such terms and the terms of this Contract, the terms presented at the 
time of purchase, activation or renewal of the additional Services Subscription Period shall prevail. As part of the provision of the Telematic 
Services, the Terminal may be assigned a unique mobile or satellite communication code. Customer acknowledges that Customer has no 
property right in such code, and John Deere - ISG may change or reassign such codes in John Deere - ISG’s sole discretion.  

2.4 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 machines. 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. The customer will request at John Deere - ISG 
the transfer of the customer account and the remaining John Deere Telematic Service period to the new owner/customer. 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. 

2.5 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 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. 

2.6 SMS Messaging. If Customer elects to receive short message service (“SMS”) messages to Customer’s mobile device and/or email 
messages as part of the Services, Customer hereby authorizes John Deere - ISG to send SMS messages and/or email messages to Customer 
and agrees to be bound by the additional terms set forth at www.jdlink.com. To elect to receive SMS messages on a mobile device, Customer 
must be, and warrants that Customer is, the authorized user of the mobile device. SMS messages may be received on mobile devices utilizing 
the wireless carriers identified at www.jdlink.com. Customer acknowledges that Customer has the option for the term of this Contract to opt-in 
or opt-out of receiving SMS and/or email messages. For assistance with SMS message issues, Customers may visit www.jdlink.com/SMSHelp, 
email jdlinksupport@JohnDeere.com, or call 800-251-9928, or text HELP to 74765. To opt-out of receiving SMS messages, Customers in must 
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text STOP to 74765. The number of SMS messages received by Customer will vary depending upon machine activity. Customer’s receipt of 
SMS messages may result in Customer incurring additional messaging or data fees from Customer’s wireless carrier for which Customer is 
solely liable. 

3. 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 th e 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. John Deere - ISG further grants Customer the right to 
transfer its license to use the System Software, which does not include the Services, during the useful life of the System Hardware in conjunction 
with the transfer of the ownership of the System Hardware. Customer agrees that John Deere - ISG may update the System Software on any of 
Customer’s System Hardware during the term of this Contract as often as is deemed appropriate by John Deere - ISG. 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. Customer will store and secure its data before any update installation. John Deere - ISG is not 
liable for any data loss due to the update of the service. 

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 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. All personal data collected under this 
agreement are collected only to the purpose of fulfilling the services provided in this contract.  

5.1 Collection of data to provide the service. John Deere ISG may collect data generated by the use of, collected by, or stored in  
John Deere - ISG machinery and equipment pursuant to this Contract, including the System Hardware and any hardware or devices interfacing 
with John Deere - ISG machinery and equipment, together with any other data added to the web portion of the Telematic Services by Customer 
here defined as "Machine Data" (like i.e. but not exclusively Cooling agent temperature, Rotational speed, Consumption, Operating time, 
maintenance and repair history etc.). Some Machine Data will be accessible via the Web Functions. Machine Data (including any Machine Data 
collected pursuant to any separate Telematic Subscription Contracts between John Deere - ISG and Customer) together with any other data 
(like i.e. but not exclusively environmental data such as temperature, moisture etc.) added to the web portion of the Telematic Services by 
Customer will be collectively referred to as the “System Data”. John Deere - ISG will host, manage, and use the System Data pursuant to the 
terms of this Contract in order to provide the Service. Furthermore John Deere – ISG may expand the services to production data. Production 
data are additional information provided by customer or third parties (like i.e but not exclusively equipment production data) John Deere - 
ISG may process and save data from external system or combine information in order to provide the services requested by the customer. 

5.2 Geolocation Data. If offered as a service or an upgrade feature John Deere - ISG may collect, using GSM technology, in order to provide 
the service, position data in RTCM format as well as Waypoints, track logs and/or boundaries. The customer acknowledges that he/she may 
only use geolocation systems to track the position of a person if the person has given its preventive explicit written consent.  Customer 
confirms that he requested and stored all necessary authorizations from his employees in order to be compliant with local  data privacy laws 
and contractual provisions. Customer agrees to held John Deere - ISG free of all responsibility related to the collection of geolocation data. 

5.3 Access to and Use of Data. Customer may also authorize or restrict Dealer access via the Web Functions at any time. Customer may 
request that John Deere - ISG remove access to and use of System Data to specific Dealers via the Web Functions. John Deere - ISG will 
effectuate such removal within thirty (30) days of Customer’s valid request. Any such restricted Dealer may continue to have access to System 
Data collected by the System prior to John Deere - ISG’s removal of the Dealer’s access. Removal of a Dealer’s access to and use of System 
Data may prevent the Dealer from providing remote machine diagnostics, remote machine servicing or other services to Customer provided by 
the dealer.  Customers may authorize dealers (”Authorized Dealers”) to access and use Customer`s System Data. John Deere - ISG may provide 
Authorized Dealers information and data for the purpose of servicing Customer’s equipment including machine diagnostics, remote servicing 
(i.e. but not exclusively to provide update, repairs, assistance) and machine component software updates. If Customer associates multiple 
activated Terminals together in the Telematic Web Interface or through the Web Functions, Customer will not be able to set different data access 
permissions for each individual Terminal. Rather, Customer must make the same data access permissions for all such associated activated 
Terminals. 

5.4 Data storage and retention policy. Customer data are stored on John Deere - ISG Servers based in the US. Unless and until Customer 
requests removal of John Deere - ISG’s access to and use of System Data John Deere - ISG will store the System Data during the Subscription 
Period, provided such data storage is in compliance with all applicable federal, state, provincial and local laws and regulations, including, but 
not limited to, as applicable, laws of non-EU jurisdictions where System Data is stored. John Deere - ISG will have the right, but not the obligation, 
to store the System Data indefinitely, or to delete the System Data at any time upon expiration of the above-stated retention periods provided 
such data storage is in compliance with all applicable federal, state, provincial, and local laws and regulations, including, but not limited to, as 
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applicable, laws of non-EU jurisdictions where System Data is stored. Customer acknowledges and agrees that messaging and position System 
Data deleted from the Server(s) cannot be retrieved or re-created. In addition, the Underlying Wireless Providers may generate call data records 
(“CDRs”) for billing and invoicing purposes, and the Underlying Wireless Providers may retain the CDRs for longer than a ninety (90) day period, 
in accordance with applicable law. The last position of each Terminal will be stored on the Terminal. If Customer transfers ownership of any 
System Hardware to another party, Customer may no longer have access to the System Data affiliated with the System Hardware that is collected 
after the transfer. 

5.5 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 agrees that John Deere - ISG may access and use System Data in anonymized and aggregated form 
for statistical purposes as well as to improve or develop John Deere 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 compulsory legal request; (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 an d its affiliates or 
personnel from any legal proceedings arising out of customer data. 

5.6 Payment and Invoicing. The services are provided in form of a prepaid flat rate. The amount of the flat rate is provided in the product 
information handed out by the John Deere – ISG representative. The flat rate 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.   

6. Term and Termination 

6.1 Term. The term of this Contract (the "Term") shall commence on the date of signature. The initial term of this Contract (the  
“Initial Term”) will continue in effect for a period of two years except as set forth below. If the System Hardware is not activated (as provided in 
Section 1.3) within the Initial Term, this Contract will expire at the end of the Initial Term. If the System Hardware is activated within the Initial 
Term, this Contract will continue for the Subscription Period, which will commence upon the date of Activation. The “Subscription Period” is 
the subscription term agreed between John Deere - ISG and Customer prior to execution of this Contract, and ends in all cases upon the earlier 
of the expiration of (i) the agreed subscription term or (ii) any termination of this Contract.    

6.2 Termination. A substantial non-performance or a substantial breach of this contract represents a cause for termination and entitles the 
opposing party to terminate this agreement and/or the corresponding terminal subscriptions for the John Deere – ISG service. A reason for 
termination occurs if the customer basically does not meet the obligations contained in this agreement. All further claims are based on the 
statutory provisions.  

6.3 Termination for Convenience by John Deere - ISG. John Deere - ISG may terminate this Contract upon thirty (30) days notice to 
Customer. Unless such termination is for the purpose of compliance with applicable laws, regulations, or court orders, upon such termination, 
John Deere - ISG will reimburse Customer a prorated portion of the Service fees Customer has paid to John Deere - ISG. To the extent permitted 
under applicable law, any such reimbursement will be John Deere - ISG’s sole liability to Customer for any such termination for convenience. 

6.4 Termination for Convenience by Customer. Customer may terminate this Contract upon thirty (30) days notice to John Deere - ISG. Upon 
any termination of this Contract under this paragraph, Customer will not be entitled to any refund of any fees paid by Customer for the Services 
or System Hardware and Customer will no longer have access to the System Data via the Web Functions. 

7. Confidentiality 

7.1 Confidentiality of the Contract and information. The terms and conditions of this Contract, 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 f or 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 disc losure 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 
notification 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. Limitation of Liability 
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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. The liability limitation to property or financial damages for 
foreseeable impairments which are typical for this type of contract and / or the nature of the services shall be limited up t o a maximum of 
EUR 12.500 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 500.000 applying the limitation per customer as described above. If the compensation for 
the same event exceeds the maximum payable amount of EUR 500.000 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 ob ligation 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.  

9. Other provisions 

9.1 Reassignment of the contract - Affiliates and connected companies. John Deere - ISG may reassign this agreement to another 
affiliated company with all rights and obligations or claims arising thereof. Any rights and privileges granted to John Deere - ISG in 
accordance with the provisions of this agreement shall also be granted to affiliates and connected companies. Affiliates and/ or connected 
companies are companies or other legal entities who directly or indirectly control John Deere - ISG or respectively, together with  
John Deere - ISG are either directly or indirectly controlled with a significant participation by more than fifty percent (50%).  

9.2 Language, applicable law and jurisdiction.  The contractual language is English. A courtesy non-binding translation may be provided 
for information purposes from time to time. In case of doubts 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 Mannheim 
and, with respect to the settlement of such disputes, the Customer shall submit to the jurisdiction of this court.  

9.3 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. 

9.4 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 GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern. 

9.5 Force majeure. 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 cont racting 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 per iod 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. 

9.6 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 obtai ned 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. 
Customer will use the Products only in a country that is listed as an available country on www.jdlink.com. 

9.7 Entire Contract.  This Contract contains 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. 
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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 
 

 


