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Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser (disse “Vilkår”) regulerer din adgang til og anvendelse af MyJohnDeere.com-
hjemmesiden og dertil hørende tjenester, samt andre John Deere-hjemmesider og -mobilapplikationer, der linker eller
refererer til disse Vilkår (“Siden”). Ved at åbne eller anvende Siden eller ved at oprette en brugerkonto på Siden,
indvilliger du i disse Vilkår og i at indtræde i en juridisk bindende kontrakt med Deere & Company. Hvis du åbner eller
anvender Siden som ansat eller agent på vegne af en anden person eller organisation, indvilliger du også i disse
Vilkår på vegne af denne person eller organisation, og du erklærer og garanterer, at du har myndighed til juridisk at
binde denne person eller organisation til disse Vilkår. Åbn eller anvend ikke Siden, hvis du er uvillig eller ude af
stand til at lade dig juridisk binde af disse Vilkår.

1. Definition
A. Parter

1. “Dig”, “du” og “din” refererer til dig som en individuel bruger af Siden, og, såfremt du
anvender Siden på vegne af en anden person eller organisation, ligeledes denne person
eller organisation.

2. En “bruger” er enhver, der åbner, viser, gennemgår, bruger, skimmer eller på anden
måde anvender Siden.

3. “Deere”, “vi”, “os” og “vores” referer til Deere & Company og dets helejede
datterselskaber.

B. Indhold
1. “Indhold” betyder tekst, data, filer, optegnelser, stedinformation, beskeder, billeder, fotos,

lyd, video og alle andre former for data eller kommunikation sendt, transmitteret til eller
igennem eller på anden vis tilgængeliggjort i forbindelse med Siden. Bemærk, at ingen af
følgende definitioner implicerer eller skaber nogen form for ejerskabsforhold
mellem en given part og specifikt Indhold.

2. “Dit indhold” betyder Indhold, som du kontrollerer, inklusive: (i) Indhold, som du sender,
transmitterer til, igennem eller i forbindelse med Siden; (ii) data af enhver art, inklusive
maskine- og produktionsdata, leveret til Siden fra dit udstyr; samt (iii) Indhold, der
stammer fra tredjeparter, hvor sådanne tredjeparter har overført kontrollen heraf til dig.

3. “Brugerindhold” betyder Indhold, som brugere sender eller transmitterer til, igennem
eller i forbindelse med Siden.

4. “Deere-indhold” betyder Indhold, som vi skaber, har skabt, laver, har lavet, tilegner os
eller licenserer og tilgængeliggør i forbindelse med Siden.

5. “Tredjepartsindhold” betyder Indhold, der stammer fra andre parter en dig eller Deere,
og som er tilgængeliggjort i forbindelse med Siden.

6. “Side-indhold” betyder alt det Indhold, der er tilgængeliggjort i forbindelse med Siden,
inklusive Dit indhold, Brugerindhold, Tredjepartsindhold og Deere-indhold.

2. Ændringer til disse Vilkår

Vi kan finde på at foretage ændringer til disse Vilkår fra tid til anden. Når ændringer foretages, vil vi gøre dig
opmærksom herpå ved at gøre den ændrede version tilgængelig her på siden, og vi vil indikere, hvornår
ændringer sidst blev foretaget øverst på denne side. Vi vil også opdatere meddelelsen på Sidens login-side.
Du bør genlæse disse Vilkår regelmæssigt, eftersom ændrede versioner vil være juridisk bindende for dig,
hvis du fortsætter med at anvende Siden. Enhver sådan ændring vil træde i kraft, for fremtiden, i øjeblikket vi
lægger de nye Vilkår op. Du forstår og indvilliger i, at din fortsatte adgang til og anvendelse af Siden
indikerer din accept af ændrede Vilkår, så snart disse ændrede Vilkår lægges op på siden, Vi kan
vælge, efter eget skøn, at gøre dig direkte opmærksom på visse ændringer til disse Vilkår og kræve dit
direkte samtykke til de ændrede Vilkår, før du fortsætter med at anvende Siden. Hvis du ikke accepterer de
ændrede Vilkår, skal du øjeblikkeligt stoppe med at anvende Siden.
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3. Oversættelse – Sprog

Vi vil oversætte disse Vilkår til andre sprog for din nemheds skyld eller som påkrævet af gældende lov. Den
engelske version regulerer dog dit forhold til Deere, og enhver uoverensstemmelse mellem de forskellige
versioner vil være i den engelske versions favør. Parterne har udtrykkeligt ønsket, at denne aftale, og
ethvert hertil relateret dokument, skal udarbejdes og udføres på engelsk.

4. Anvendelse af Siden
A. Berettigelse

For at åbne eller anvende Siden skal du være 18 år eller derover og have forudsætningerne,
kapaciteten og myndigheden til at indvillige i disse Vilkår. Du tillades ikke at åbne eller anvende
Siden, hvis vi tidligere har nægtet dig adgang til Siden eller lukket din konto.

B. Tilladelse til at anvende Siden

Du må udelukkende anvende Siden i overensstemmelse med disse Vilkår. Din anvendelse af
Siden er på eget ansvar, og herunder risikoen for, at du udsættes for Indhold, der er upræcist,
anstødeligt eller på anden måde upassende, samt risikoen for, at Indhold, som du vælger at dele i
forbindelse med Siden, kan misbruges af tredjeparter.

C. Sidens tilgængelighed

Hele, eller dele af, Siden kan ændres, opdateres, afbrydes, pauses eller stoppes på ethvert givent
tidspunkt, efter vores skøn, uden varsel eller ansvar. Vi kan også fjerne enhver form for Indhold fra
Siden, efter vores skøn, uden varsel eller ansvar.

D. Brugerkonti
1. Du skal oprette en konto og opgive visse informationer om dig selv for at kunne anvende

nogle af de funktioner, der tilbydes igennem Siden. Du kan oprette en konto her:
www.myjohndeere.com.

2. Hvis din kontaktinformation eller anden information relateret til din konto ændrer sig, skal
du øjeblikkeligt give os besked og tilvejebringe aktuel information. Du kan opdatere din
konto her: www.myjohndeere.com.

3. Du alene er ansvarlig for at hemmeligholde det kodeord og login-ID, som du bruger til at
logge ind på siden, og du accepterer ikke at måtte give dit kodeord til nogen tredjepart. Du
er ansvarlig for enhver aktivitet på din konto, om du har autoriseret denne aktivitet eller ej.
Du indvilliger i at give os besked om enhver form for uautoriseret brug af din konto. Du
kan kontakte os omkring din konto her.

4. Du anerkender og indvilliger i, at såfremt du ønsker at beskytte din transmission af data
eller filer til Siden, er det udelukkende dit ansvar at etablere og anvende sikre forbindelser
til kommunikation med Siden.

5. Din konto er kun til dit eget brug. Ved oprettelsen af den skal den information, vi beder dig
tilvejebringe, være fuldkommen og præcis. Du må ikke optage en andens identitet, oprette
eller anvende en konto for andre end dig selv, opgive en e-mail-adresse, som ikke er din
egen eller oprette flere konti. Hvis du anvender et pseudonym, bedes du være
opmærksom på, at andre muligvis stadig vil være i stand til at identificere dig baseret på
det Indhold, du vælger at dele. Læs venligst vores Erklæring om beskyttelse af personlige
oplysninger (www.deere.com/legal) for yderligere information. Vi forbeholder os retten til
at lukke din konto på ethvert givent tidspunkt, af enhver eller ingen årsag, uden varsel
eller ansvar.

E. Relaterede Deere-ydelser og -aftaler

Bemærk, at noget Indhold og visse funktioner eller ydelser, der er tilgængelige for dig igennem
Siden, reguleres af yderligere vilkår og betingelser, som er kortlagt i separate aftaler mellem dig og
Deere (hver af dem er en “Deere Serviceaftale”). Eksempelvis er enhver anvendelse af JDLink™-
værktøjer og -ydelser også reguleret at John Deere Telematikaftalen, hvilket er en Deere
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Serviceaftale. I det omfang det forekommer rimeligt, vil disse Vilkår blive fortolket med henblik på at
undgå konflikter med andre aftaler mellem dig og Deere. I tilfælde af en faktisk konflikt mellem
disse Vilkår og andre betingelser eller aftaler mellem dig og Deere, vil betingelserne i enhver
gældende Deere Serviceaftale gå forud for disse Vilkår.

F. Kommunikation fra Deere og andre Brugere

Ved at oprette en konto giver du hermed dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation i
forbindelse med Siden. Siden selv kan muliggøre sådan kommunikation mellem dig og andre
Brugere, og Deere vil muligvis kommunikere med dig omkring Sidens vedligeholdelse,
tilgængelighed, funktionalitet eller lignende ting, der kan relateres til din anvendelse af Siden,
underlagt alle gældende love vedrørende virksomheders elektroniske kommunikation.

5. Indhold
A. Ansvar for Dit indhold

1. Siden giver dig funktioner, der muliggør deling af Dit indhold med andre. Du forstår, at Dit
indhold kan blive kopieret, anvendt, ændret eller distribueret af enhver anden bruger, der
modtager eller har adgang til Dit indhold, og du giver dit samtykke til, at Deere intet ansvar
har for enhver sådan aktivitet. Vi beder dig venligst nøje overveje, hvilken slags Indhold du
vælger at dele på Siden.

2. Du alene er ansvarlig for vedligeholdelse og beskyttelse af Dit indhold. Du accepterer, at
Deere ikke er ansvarlig for tab eller korruption af dit Indhold eller enhver udgift, der kan
relateres til sikkerhedskopiering eller genskabelse af noget af dit Indhold.

3. Du alene er ansvarlig for Dit indhold, og så snart dette er sendt til Siden, kan det ikke altid
trækkes tilbage. Du pådrager dig alle risici relateret til Dit indhold, inklusive enhver
tredjeparts tillid til kvaliteten, nøjagtigheden eller troværdigheden heraf, samt enhver
videregivelse, du foretager af din information, og som gør dig personligt identificerbar. Du
erklærer, at du ejer eller har de nødvendige tilladelser til at anvende og autorisere
anvendelsen af Dit indhold som beskrevet heri, inklusive Deeres brug heraf, jævnført
Sektion 5(b) herunder. Du erklærer også, at du har indhentet nødvendigt samtykke fra
ansatte eller tredjeparter med henblik på, at du og Deere står i overensstemmelse med
enhver gældende lov om data- og privatlivsbeskyttelse i forbindelse med Deeres
tilvejebringelse af Siden og dennes omgang med personlig data, jævnfør Sektion 6(B)
herunder. Du accepterer og forstår, at Dit indhold ikke er godkendt af Deere, og at du ikke
må implicere, at Dit indhold på nogen måde er sponsoreret eller godkendt af Deere.

4. Noget Side-indhold kan være beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og lign. Du
indvilliger i ikke at kopiere, uploade, downloade eller dele filer fra Siden, med mindre du har
rettighederne hertil. Du alene er juridisk ansvarlig for, hvad du kopierer, deler, uploader,
downloader eller på anden måde anvender i forbindelse med brug af Siden. Du kan pådrage
dig juridisk ansvar, hvis Dit indhold eksempelvis indholder materiale, der er falsk,
misvisende, vildledende eller ærekrænkende; krænker enhver tredjeparts rettigheder,
inklusive enhver ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed,
ret til privatliv, offentlig rettighed, intellektuel ejendom- eller ejendomsrettighed, videregiver
ikke-offentlig information om visse offentligt handlede forretninger; indeholder materiale, der
er i strid med loven, inklusive ulovlige, hadske udtalelser eller pornografi; overtræder eller
opfordrer til overtrædelse af enhver gældende lov eller regel.

5. Vi kan vælge at gennemgå Side-indholdet for at sikre, dette er i overensstemmelse med
vore retningslinjer, men du anerkender, at Deere ikke har nogen pligt til at føre tilsyn med
indhold, der er tilgængeligt på Siden. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden,
fuldkommenheden, hensigtsmæssigheden eller legalitet af data, filer, Side-indhold eller
enhver anden type information, som du har tilgang til igennem anvendelse af Siden.

B. Vores ret til anvendelse af Dit indhold
1. Disse Vilkår giver ikke Deere nogen rettighed over Dit indhold eller nogen intellektuelle

ejendomsrettigheder, på nær den begrænsede ret til at anvende Dit indhold som
beskrevet herunder og i vores Erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger
(www.deere.com/legal). Se venligst Data- og Privatlivspolitikken for dit land for specifik
information om, hvordan vi må anvende Dit Indhold, befindende sig i Fane 3 i tidligere link.
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2. Du giver Deere og tredjeparter retten til at anvende Dit indhold, som det står beskrevet i
disse Vilkår, og som anslået nødvendigt for tilvejebringelse af samtlige tjenester og
funktioner, der følger med som del af Siden, eksempelvis inklusive hosting af Dit indhold
og deling heraf på din kommando. Denne tilladelse indbefatter tredjeparter, som Deere
har ansat i forbindelse med tilvejebringelsen af Siden og dertil hørende tjenester.

3. Vi må også videregive dit indhold til andre parter, når vi har en god tro på, at denne
videregivelse er rimeligt nødvendig for at (a) leve op til enhver gældende lov, forordning
eller bunden, juridisk anmodning; (b) holde enhver given person i sikkerhed fra alvorlig,
kropslig skade eller død; (c) forhindre bedrageri eller misbrug over for os eller vore øvrige
brugere; (d) beskytte vores ejendomsrettigheder; eller (e) forsvare Deere og dennes
søsterselskaber eller personale mod enhver retsforfølgelse, der kunne opstå i forbindelse
med Dit indhold.

C. Deeres Indhold og Software
1. Noget anvendelse af Siden kan kræve, at du downloader klientens software-pakke

(“Software”) Deere giver dig hermed en begrænset, ikke-underlicenserbar, ikke-
overdragelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og genkaldelig licens til anvendelse af denne
Software, udelukkende til brug af Siden. Din licens til anvendelse af denne Software
trækkes automatisk tilbage, hvis du overtræder disse Vilkår eller enhver anden aftale,
du har med Deere, på en måde, der kompromitterer, begrænser eller krænker vores
intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi forbeholder os hermed alle rettigheder, der ikke
udtrykkeligt står i disse Vilkår. Du må ikke foretage reverse engineering eller dekompilere
Software, eller forsøge at gøre dette eller assistere andre i forsøget herpå. Vi har ret til at
opdatere Softwaren på din enhed automatisk, når en ny version er klar.

2. Disse Vilkår giver dig ingen ret, ejerskab eller interesser i Siden, den hertil relaterede
software eller Side-indholdet. Du må ikke ændre, reproducere, distribuere, skabe afledte
værker eller bearbejdninger af, offentligt vise eller på enhver anden måde udnytte noget
som helst af Deere-inholdet, hverken i sin helhed eller delvist, på nær hvis dette er blevet
udtrykkeligt autoriseret af os. Softwaren og anden teknologi, vi anvender i tilvejebringelsen
af Siden, er beskyttet af copyright, trademark og andre love i USA, Canada og i udlandet.
Disse Vilkår giver dig ingen ret til at anvende Deere-varemærker, -logoer, -domænenavne
eller andre varemærketræk. På nær hvis dette er udtrykkeligt og utvetydigt fastsat heri,
giver vi dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder, og alle rettigheder
omhandlende Siden og Deere-indholdet forbeholdes os.

3. Du erklærer, at du har læst og forstået John Deeres Juridiske Information om
Hjemmesiden.

D. Tredjepartsindhold
1. Siden kan indeholde Tredjepartsindhold eller links til tredjeparters hjemmesider eller

ressourcer. Deere hverken kontrollerer, støtter eller er på nogen måde juridisk ansvarlig
for nogen former for Tredjepartsindhold, hjemmesider eller ressourcer, eller dertil relateret
indhold, produkter eller tjenester. Du alene er ansvarlig for din anvendelse af sådan
Tredjepartsindhold, hjemmesider eller ressourcer.

2. Du indvilliger i at overholde betingelserne i enhver aftale med andre parter, som regulerer
din adgang til sådant Tredjepartsindhold.

3. Hvis vi tilvejebringer dig nogen form for software under open source-licens, kan der være
bestemmelser i sådanne licenser, der udtrykkeligt er i strid med disse Vilkår, og i så fald
vil open source-licensbestemmelserne være gældende for open source-softwaren inden
for omfanget af en sådan konflikt.

6. Retningslinjer og politikker
A. Acceptabelt brug

Du indvilliger i, og vil ikke assistere i, at opfordre eller gøre andre i stand til at anvende Siden til at:

1. overtræde disse Vilkår;
2. undersøge, scanne eller teste sårbarheden af noget givent system eller netværk:
3. sende uopfordrede kommunikationer, kampagner, reklamer eller spam;
4. sende ændret, misledende eller falsk kilde-identificerende information, inklusive “spoofing”

eller “phishing”;
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5. ændre, tilpasse, reproducere, distribuere, oversætte, skabe afledte værker, offentligt vise,
sælge, handle med eller på nogen anden måde udnytte Siden eller Side-indholdet
(undtaget Dit indhold, der hostes på siden), på nær hvis dette er blevet udtrykkeligt
autoriseret af Deere;

6. åbne eller søge på Siden på enhver anden måde end via den offentlige brugerflade
(eksempelvis ‘scraping’);

7. anvende enhver robot, webcrawler-software, sidegendannelsesprogrammer eller andre
automatiserede enheder, processer eller midler til at åbne, hente, webscrape eller
indeksere nogen som helst del af Siden eller Side-indholdet;

8. foretage reverse engineering på nogen som helst del af Siden;
9. fjerne eller ændre enhver form for meddelelse om ophavsret, varemærke eller

ejendomsrettighed, der vises på nogen som helst del af siden eller på materialer, der er
udprintede eller kopierede fra Siden;

10. optage, processere eller gentage information omkring andre brugere af Siden;
11. åbne eller vise information omkring Sidens brugere uden autorisering;
12. reformattere eller frame enhver del af Siden;
13. foretage dig noget, der pålægger, eller kan pålægge, efter vores skøn, en urimeligt eller

uforholdsmæssigt stor belastning på Deeres teknologiske infrastruktur eller på anden
måde skabe overdrevent stigende trafik på Siden;

14. forsøge at opnå uautoriseret adgang til Siden; brugerkonti, computersystemer eller
netværk, der står i forbindelse med siden, igennem hacking, password-mining eller enhver
anden metode;

15. plante malware eller på anden måde anvende Siden eller Side-Indholdet til at distribuere
malware, computer-vira, spyware, orme, defekter, trojanske heste eller andre genstande,
der er destruktive af natur.

16. anvende enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer Sidens normale drift, eller på
anden vis forsøge at forstyrre Sidens normale drift;

17. anvende Siden til at bryde sikkerheden på ethvert computernetværk, cracke kodeord eller
sikkerhedskrypteringskoder; afbryde eller forstyrre sikkerheden af, eller på anden måde
forårsage skade på, Siden eller Side-indholdet.

18. fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde forstyrre nogen som helst form
for sikkerhedsrelateret funktion på Siden, funktioner der forhindrer eller begrænser
anvendelsen eller kopieringen af Side-indhold eller funktioner, der håndhæver
begrænsninger ift. anvendelsen af Siden;

19. offentliggøre nogen som helst form for Indhold, der er falsk eller misvisende;
20. overtræde enhver tredjeparts rettigheder, inklusive men ikke begrænset til, ethverts brud

på tillid, ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed, ret til
privatliv, offentlig ret, eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller andet
ejerskabsforhold;

21. dele din brugerkonto på Siden, åbne Siden ved hjælp af en anden persons brugerkonto
eller opgive falsk eller misvisende information under oprettelsen eller anvendelsen af en
brugerkonto på Siden.

22. promovere eller reklamere for produkter eller tjenester andre end dem, der tilhører dig
selv, uden retmæssig autorisation;

23. udgive dig for at være, eller forvanske dit tilhørsforhold med, enhver person, virksomhed
eller enhed;

24. true, forfølge, skade, mobbe eller chikanere andre, eller fremme intolerance eller
diskrimination;

25. udgive, uploade eller dele materiale, der er pornografisk eller uanstændigt på en sådan
vis, at det er i strid med loven, eller på anden måde taler for intolerance eller hadefuldhed
på et religiøst, racemæssigt eller etnicitetsbaseret grundlag.

26. overtræde gældende lovgivning på nogen som helst måde eller overtræde folks ret til
privatliv eller bagvaske eller nedgøre andre.

B. Personlige oplysninger

Du indvilliger i, at vi har ret til at indsamle, hoste, dele og videregive Dit indhold, som det står
skrevet i vore Erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger (www.deere.com/legal). Du
henvises til de gældende Erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger for dit land for
specifik information omkring vore ret til anvendelse af Dit indhold.
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C. Tvister om ophavsret og varemærker

Deere respekterer andres intellektuelle ejendomsret og forventer, at Sidens brugere gør det
samme. Hvis du er indehaver af ophavsret eller et varemærke, autoriseret til at handle på vegne af
en sådan eller autoriseret til at handle under enhver eksklusiv ret henført varemærke- eller
ophavsret, så indvilliger du i øjeblikkeligt at rapportere ethvert påstået brud på ophavs- eller
varemærkeloven, der finder sted igennem vores Side ved at gøre skriftlig henvendelse og oplyse
følgende information:

1. Identifikation af værket, til hvilket du har ophavsret, eller varemærket, som du hævder er
blevet krænket;

2. Identifikation af det påstået krænkede Indhold og tilstrækkelig information til, at Deere kan
lokalisere dette på Siden (f.eks. URL’en for hjemmesiden, hvorpå indholdet er at finde);

3. En erklæring fra dig om, at du er i god tro om, at anvendelsen af indholdet, der er
identificeret i din henvendelse, ikke er autoriseret af indehaveren af ophavsretten eller
varemærket, dennes agent eller gældende lovgivning;

4. En erklæring fra dig om, at du bevidner, med strafferetsligt ansvar for mened, at
information i din henvendelse er nøjagtig, og at du er indehaveren af ophavsretten eller
varemærket eller på anden måde autoriseret til at handle på denne indehavers vegne; og

5. din fysiske eller elektroniske signatur samt din kontaktinformation (adresse,
telefonnummer og, såfremt muligt, e-mail-adresse).

Aflevér henvendelsen til at på følgende adresse:

Deere & Company
Att: Compliance Department, DMCA Manager
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

E-mail: DMCA@JohnDeere.com

Vi vil slette Indhold, der krænker, eller som vi har mistanke om krænker, enhver tredjepart efter
eget skøn. Det er vores politik at afbryde relationer omkring Indhold med parter, der gentagne
gange krænker andres intellektuelle ejendomsret.

7. Forslag og forbedringer
Vi vil gerne høre din mening. Ved at sende os idéer, dokumenter eller forslag (“Feedback”), giver du dit
samtykke til, at (i) din Feedback ikke indeholder personlig, fortrolig eller retsbeskyttede oplysninger fra
tredjeparter, (ii) at vi på ingen måde er tvunget til fortrolighed, udtrykkelig eller underforstået, ift. denne
Feedback, (iii) at vi allerede kan have idéer eller forslag, der ligner denne Feedback, under overvejelse eller
i værks, og (iv) at du giver os en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, evig, verdensomspændende licens
til at anvende, ændre, udgive, distribuere og sublicensere denne Feedback.

8. Godtgørelse
Du indvilliger i at godtgøre, forsvare og holde Deere, det moderselskaber, datterselskaber og
søsterselskaber og enhver anden relateret virksomhed, forhandler, leverandør, licensgiver eller partner,
samt embedsmænd, direktører, ansatte, agenter eller repræsentanter for enhver sådan institution (kollektivt
refereret til som “Deere-rettighedshavere”) fri for skade, inklusive omkostninger, ansvar og juridiske
honorarer og gebyrer, i forbindelse med ethvert krav, der opstår udfra eller i forbindelse med (i) din adgang
til eller anvendelse af Siden, (ii) din overtrædelse af disse Vilkår, (iii) ethvert produkt og enhver tjeneste, du
har købt eller opnået i forbindelse med Siden, andre end de, der er købt eller tilegnet fra en Deere-
rettighedshavere, eller (iv) krænkelsen, af dig eller enhver tredjepart, der anvender din konto, af enhver
intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder for enhver given person, virksomhed eller enhed. Du invilliger
i, at Deere, på din bekostning, kan påtage sig det eksklusive forsvar af og kontrol over enhver sag, for
hvilken det kræves, at du skadesfriholder os, og du indvilliger i at samarbejde, på din bekostning, til vores
forsvar af disse krav. Du indvilliger i ikke at afvikle eller bilægge nogen som helst sag uden forudgående,
skriftlig accept fra Deere. Deere vil gøre sig rimelige bestræbelser på at gøre dig opmærksom på ethvert
sådan krav, handling eller procedure, så snart vi bliver klar over det.
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9. Ansvarsfraskrivelser, ansvarsbegrænsninger og kundegarantier
A. Ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger

LÆS VENLIGST DENNE SEKTION NØJE IGENNEM, EFTERSOM DEN BEGRÆNSER DEERE-
RETTIGHEDSHAVERNES JURIDISKE ANSVAR. HVER AF DISSE UNDERSEKTIONER
ANVENDES MED FORBEHOLD TIL SEKTION 9(B) HERUNDER OG KUN I MAKSIMALT MULIGT
OMFANG I FORHOLD TIL GÆLDENDE LOV. INTET HERI HAR TIL FORMÅL AT BEGRÆNSE
NOGEN AF DINE EVENTUELLE RETTIGHEDER, SOM IKKE LOVLIGT KAN BEGRÆNSES.

1. SIDEN ER GJORT TILGÆNGELIG FOR DIG PÅ “SOM DEN ER”-, “INKLUSIVE
EVENTUELLE FEJL”- OG “SOM TILGÆNGELIG”-BASIS DIN ANVENDELSE AF SIDEN
ER PÅ EGET ANSVAR OG EFTER EGET SKØN. DEERE-RETTIGHEDSHAVERNE
HVERKEN HÆVDER ELLER LOVER KVALITETEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER
TROVÆRDIGHEDEN AF SIDENS, SIDENS SIKKERHED, TILGÆNGELIGHED,
OPPETID ELLER INDHOLD. TILSVARENDE, ER DEERE-RETTIGHEDSHAVERNE IKKE
JURIDISK ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR ETHVERT TAB ELLER ENHVER
SKADESPÅDRAGELSE, SOM EKSEMPELVIS KUNNE OPSTÅ I FORBINDELSE MED
DIN TILLID TIL KVALITETEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER TROVÆRDIGHEDEN AF
SIDE-INDHOLDET.

2. DEERE-RETTIGHEDSHAVERNE HVERKEN HÆVDER ELLER LOVER NOGET OVER
FOR NOGEN BRUGER AF SIDEN ELLER ANDRE TREDJEPARTER. TILSVARENDE,
ER DEERE-RETTIGHEDSHAVERNE IKKE JURIDISK ANSVARLIGE OVER FOR DIG
FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADESPÅDRAGELSE, SOM KUNNE OPSTÅ I
FORBINDELSE MED DERES HANDLINGER, HERUNDER HVIS EKSEMPELVIS EN
ANDEN BRUGER MISBRUGER DIT INDHOLD ELLER DIN IDENTITET. DIN
ANVENDELSE AF TREDJEPARTSINDHOLD FOREGÅR EFTER EGET SKØN OG PÅ
EGET ANSVAR.

3. DEERE-RETTIGHEDSHAVERNE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE
GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE
GARANTIER FOR ETHVER PRODUKT ELLER TJENESTE, DER TILVEJEBRINGES
ELLER YDES AF TREDJEPARTER PÅ SIDEN, SAMT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, KVALITET OG IKKE-
KRÆNKELSE. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE RÅD ELLER OPLYSNINGER,
SOM DU HAR MODTAGET AF EN REPRÆSENTANT FOR EN AF DEERE-
RETTIGHEDSHAVERNE SKAL KONSTITUERE EN ERKLÆRING OM GARANTI.

4. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RET OG RETSMIDDEL I TILFÆLDE AT
UTILFREDSHED MED SIDEN OG DENNES RELATEREDE YDELSER ELLER
ETHVERT ANDET KLAGEPUNKT SKAL VÆRE DIN OPSIGELSE OG OPHØR AF
ADGANG TIL, ELLER ANVENDELSE AF, SIDEN.

5. DEERE-RETTIGHEDSHAVERNES MASKSIMALE, SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR
OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED TAB ELLER SKADEPÅDRAGELSE, SOM DU
LIDER UNDER I FORBINDELSE MED SIDEN ELLER DISSE VILKÅR, BEGRÆNSES
TIL $100.

6. I SÅ VIDT OMFANG, SOM GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEERE-
ANSVARSHAVERNE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER JURIDISK ANSVARLIGE
FOR NOGEN FORM FOR (i) INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, PØNALE,
STRAFBARE SKADER, ELLER FØLGESKADER; (ii) TAB OF PROFIT, FORRETNING
ELLER ANVENDELSE; (iii) OMDØMMERELATERET SKADE, ELLER (iv) TAB AF
INFORMATION ELLER DATA, UANSET JURIDISK TEORI, OG OM DEERE ER BLEVET
ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ, OG SELV I
TILFÆLDE AF, AT ET MIDDEL SLÅR FEJL IFT. DETTES GRUNDLÆGGENDE FORMÅL.

B. KUNDEGARANTIER

1. Australien. På trods af ansvarsfraskivelsen og -begrænsningerne i Sektion 9(A) herover
eller i enhver anden sektion i disse Vilkår og i det omfang du er beskyttet af enhver
kundegaranti i Del 3-2 i den australske kundelovgivning i Plan 2 af Competition and
Consumer Act 2010 (Cth), underkender, ændrer eller på anden vis begrænser intet i
Sektion 9(A), eller nogen anden sektion i disse Vilkår, disse kundegarantier.
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2. New Zealand. Du anerkender og indvilliger i, at du erhverver dig de leverede ydelser
under disse Vilkår af forretningsmæssige formål og at, i overensstemmelse hermed,
vil bestemmelserne i Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand) ikke gøre sig
gældende for sådan levering.

10. Lovvalg og værneting

Disse vilkår vil blive reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med de gældende materielle love i staten
Illonois, USA. De respektive domstole i Rock Island County, Illonois, har ikke-eksklusiv jurisdiktion over
ethvert sagsanlæg eller tvistsspørgsmål i forbindelse med disse Vilkår (et “Krav”). Disse Vilkår vil ikke blive
underlagt lovvalgsregler for noget retsområde eller FN-konventionen om Aftaler om internationalt varesalg,
for hvilken anvendelsen er udtrykkeligt ekskluderet. I FORBINDELSE MED ETHVERT KRAV
TILVEJEBRAGT AF DEN ENE ELLER ANDEN PART, INDVILLIGER DU I AT UNDERLÆGGE DIG, OG
GIVE DIT SAMTYKKE TIL, DEN PERSONLIGE OG IKKE-EKSKLUSIVE JURISDIKTION I DE STATSLIGE
OG FØDERALE DOMSTOLE I ROCK ISLAND COUNTY, ILLONOIS, OG DU GIVER AFKALD PÅ ENHVER
RET TIL AT MODSÆTTE DIG DETTE VALG AF VÆRNETING AF NOGEN SOM HELST ÅRSAG.

11. Opsigelse
A. Du kan opsige disse Vilkår på ethvert givent tidspunkt ved at lukke din konto, stoppe med at

anvende Siden og gøre Deere opmærksom på denne opsigelse. Du kan give os besked som
instrueret her.

B. Vi forbeholder os retten til at suspendere Siden på ethvert givent tidspunkt med eller uden årsag og
med eller uden varsel. Vi kan også suspendere eller afbryde din anvendelse af Siden øjeblikkeligt,
efter at have givet skriftlig eller elektronisk besked herom til dig på ethvert givent tidspunkt, såfremt du
ikke efterlever betingelserne i disse Vilkår, eller anvender Siden på enhver given måde, som kunne
sætte os i en juridisk ansvarsposition eller forstyrre andres anvendelse af Siden, såfremt vi først giver
dig skriftlig besked og kræver afhjælpning, hvis din uoverensstemmelse eller anvendelse af siden er i
stand til at blive afhjulpet, inden for 30 dage, og at din uoverensstemmelse eller brug af siden fortsat
er afhjulpet, når denne periode udløber. Enhver sådan handling kan gøre dig ude af stand til at få
adgang til din konto, Siden, Dit indhold, Side-indhold og alle andre relaterede oplysninger.

C. I tilfælde af enhver form for opsigelse, om denne igangsættes af dig eller os, vil Sektion 1, 5, 6 og 8 -
12 i disse Vilkår fortsat være fuldt ud gyldige, herunder vore rettigheder til at anvende Dit indhold
henført Sektion 5.

D. Opsigelse af disse Vilkår vil ikke opsige eller ændre nogen Deere Serviceaftale.

12. Generelle vilkår
A. Intet heri, medmindre andet er angivet i Sektion 5(D) herover, har til formål, eller skal anses for, at

tillægge rettigheder eller retsmidler til nogen given tredjepart.
B. Disse Vilkår, medmindre andet er angivet i Sektion 4(E) herover, indholder hele aftalen mellem dig

og os i relation til emnet og tilsidesætter enhver tidligere aftale mellem dig og os i relation til sådant
emne. Parterne anerkender, at ingen tiltro pålægges nogen som helst erklæring foretaget men ikke
udtrykkeligt indbefattet i disse Vilkår.

C. Vi er på ingen måde tvunget til at håndhæve disse Vilkår på dine vegne mod en anden bruger af
Siden. Omend vi opfordrer dig til at give os besked, såfremt en anden bruger af Siden har overtrådt
disse Vilkår, forbeholder vi os retten til at undersøge og træffe passende foranstaltninger
udelukkende efter eget skøn.

D. Enhver fejl, Deere måtte begå i håndhævelsen eller udøvelsen af rettighederne og
bestemmelserne i disse Vilkår konstituerer ikke et afkald på sådanne rettigheder og bestemmelser.
Enhver fejl, Deere måtte begå, i forbindelse med udøvelsen af enhver rettighed, som står opført
heri, skal ikke anses som et frafald af yderligere rettigheder, som står anført heri.

E. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår findes at være uden retskraft eller ugyldig, skal denne
bestemmelse begrænses eller elimineres i minimalt nødvendig grad, således at disse Vilkår i øvrigt
forbliver fuldt gyldige og med fuld retskraft.

F. Disse Vilkår er ikke overdragelige, overførbare eller sublicenserbare for dig, på nær i tilfælde af
Deeres tidligere, skriftlige accept herom, men de kan dog overdrages eller overføres af os uden
begrænsning. Enhver forsøgt overdragelse, der er i uoverensstemmelse med disse Vilkår, er ugyldig.

G. Deere og du er uafhængige kontrahenter og ikke agenter, juridiske partnere eller engageret i
beskæftigelsesforhold.

H. Sektionstitlerne i disse Vilkår er udelukkende for din nemheds skyld og har ingen juridisk eller
kontraktmæssig gyldighed.


