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Tingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi „tingimused”) reguleerivad teie juurdepääsu veebisaidile MyJohnDeere.com ja
teenustele ning muudele John Deere’i veebisaitidele ja mobiilirakendustele, millel on link käesolevatele tingimustele
või mis neile osutavad (edaspidi „veebisait”), ning nende kasutamist. Veebisaidile sisenemise või selle kasutamise
või veebisaidi kasutajakonto loomise teel nõustute käesolevate tingimustega ning sõlmite ettevõttega Deere &
Company õiguslikult siduva lepingu. Kui sisenete veebisaidile teise isiku või organisatsiooni nimel töötaja või
esindajana, siis nõustute käesolevate tingimustega ka selle isiku või organisatsiooni nimel, ning kinnitate ja tagate, et
teil on õigus võtta kõnealuse isiku või organisatsiooni eest kohustus käesolevaid tingimusi täita. Ärge sisenege
sellele veebisaidile ega kasutage seda, kui te ei ole nõus käesolevaid tingimusi täitma või teil ei ole võimalik
neid täita.

1. Mõisted
A. Osapooled

1.  „Teie” osutab erinevates grammatilistes vormides teile kui veebisaidi individuaalsele
kasutajale ja kui te kasutate veebisaiti teise isiku või organisatsiooni nimel, siis hõlmab
see ka kõnealust isikut või organisatsiooni.

2.  „Kasutaja” on igaüks, kes veebisaidile siseneb, seda vaatab, sirvib, kasutab sellel
roomajat, hangib sealt programmi abil andmeid või kasutab seda mis tahes muul moel.

3.  „Deere” ja „meie” erinevad grammatilised vormid tähendavad ettevõtet Deere & Company
ja selle ainuomandis olevaid tütarettevõtjaid.

B. Sisu
1.  „Sisu” tähendab teksti, andmeid, dokumente, aruandeid, asukoha teavet, teateid, kujutisi,

fotosid, helifaile, videofaile ja kõiki muid andmete või teabevahetuse vorme, mis on
veebisaidile esitatud, sellele või selle kaudu edastatud või muul sellega seotud viisil
kättesaadavaks tehtud. Pange tähele, et ükski järgmistest mõistetest ei osuta mis
tahes omandisuhtele ühegi konkreetse osapoole ja sisu vahel ega tekita sellist
omandisuhet.

2.  „Teie sisu” tähendab sisu, mida teie kontrollite, sealhulgas: i) sisu, mille te veebisaidile,
selle kaudu või sellega seotud viisil esitate või edastate; ii) andmed, sealhulgas masina-,
tootmis- ja muud andmed, mille teie seadmed on veebisaidile edastanud, ning iii)
kolmandalt osapoolelt pärinev sisu, mille üle on kolmas osapool teile kontrolli andnud.

3.  „Kasutaja sisu” tähendab sisu, mille kasutajad veebisaidile, selle kaudu või sellega
seotud viisil esitavad või edastavad.

4.  „Deere’i sisu” tähendab sisu, mida meie loome, oleme loonud, koostame, oleme lasknud
koostada, oleme omandanud või litsentseerinud ja mida me veebisaidiga seotud viisil
kättesaadavaks teeme.

5.  „Kolmanda osapoole sisu” tähendab sisu, mis pärineb osapooltelt, kes ei ole teie ega
Deere, ja mis tehakse veebisaidiga seotud viisil kättesaadavaks.

6.  „Veebisaidi sisu” tähendab kogu sisu, mis tehakse veebisaidiga seotud viisil
kättesaadavaks, kaasa arvatud teie sisu, kasutaja sisu, kolmanda osapoole sisu ja Deere’i
sisu.

2. Nende tingimuste muudatused

Me teeme neisse tingimustesse aeg-ajalt muudatusi. Kui muudatused on tehtud, siis anname teile sellest
teada, tehes läbivaadatud versiooni sellel veebilehel kättesaadavaks, ja märgime lehekülje ülaosas viimaste
muudatuste tegemise kuupäeva. Ajakohastame ka veebisaidile sisselogimise leheküljel kuvatud teatist.
Peaksite neid tingimusi regulaarselt kontrollima, kuna läbivaadatud versioonid on teile siduvad, kui te
veebisaidi kasutamist jätkate. Kõik kõnealused muudatused jõustuvad alates uute tingimuste avaldamise
kuupäevast. Olete aru saanud ja nõustute, et veebisaidile sisenemine või selle kasutamine pärast
veebisaidil tingimuste muudatuste avaldamist tähendab, et te olete muudetud tingimustega nõus.
Me võime otsustada oma äranägemise järgi anda teile otse teada käesolevate tingimuste teatavatest
muudatustest ja me võime nõuda teie otsest nõustumist muudetud tingimustega enne, kui te võite
veebisaidile uuesti siseneda või selle kasutamist jätkata. Kui te ei ole muudetud tingimustega nõus, siis
peate viivitamatult veebisaidi kasutamise lõpetama.
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3. Tõlge ja keel

Võime tõlkida need tingimused teie mugavuse huvides või õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt
teistesse keeltesse. Sellest hoolimata reguleerib teie suhet Deere’iga ingliskeelne versioon ja erinevate
keeleversioonide vastuolude puhul on kehtiv ingliskeelne versioon. Osapooled on otseselt huvitatud sellest,
et käesolev leping ja sellega seotud mis tahes dokumendid oleks koostatud ja rakendatud inglise keeles.

4. Veebisaidi kasutamine
A. Kasutusõigus

Veebisaidile sisenemiseks või selle kasutamiseks peate olema 18-aastane või vanem ja teil peavad
olema kõnealuste tingimustega nõustumiseks vajalik õigusvõime, teovõime ja volitus. Kui me
oleme teile varem veebisaidi kasutamise keelanud või teie konto sulgenud, siis ei tohi te
veebisaidile siseneda ega seda kasutada.

B. Luba veebisaiti kasutada

Veebisaiti võib kasutada ainult käesolevaid tingimusi järgides. Kasutate veebisaiti omal vastutusel,
mis hõlmab riski, et võite näha ebatäpset, vastuolulist või muul viisil kohatut sisu, ja riski, et
kolmandad osapooled võivad kuritarvitada sisu, mida te otsustate veebisaidil jagada.

C. Veebisaidi kättesaadavus

Veebisaidi kõiki osi võidakse meie äranägemise järgi igal ajal etteteatamata muuta, ajakohastada,
peatada või kõrvaldada, ilma et sellest tuleneks vastutust. Võime samuti kõrvaldada veebisaidilt
etteteatamata mis tahes sisu, ilma et sellest tuleneks vastutust.

D. Kasutajakontod
1. Veebisaidi kaudu pakutud teatavate funktsioonide kasutamiseks peate looma konto ja

esitama enda kohta teatavad andmed. Konto loomine on võimalik järgmisel aadressil:
www.myjohndeere.com.

2. Kui teie kontaktandmed või teie kontoga seotud muu teave muutub, siis peate andma
meile sellest viivitamatult teada ja esitama ajakohase teabe. Konto ajakohastamine on
võimalik järgmisel aadressil: www.myjohndeere.com.

3. Teil on ainuvastutus veebisaidile sisenemiseks kasutatava oma parooli ja kasutajanime
kaitsmise eest ning te nõustute oma parooli kolmandatele osapooltele mitte avaldama. Te
vastutate oma kontoga seotud kõigi tegevuste eest olenemata sellest, kas olete kõnealust
tegevust lubanud või mitte. Nõustute andma meile viivitamatult teada sellest, kui teie
kontot on lubamatult kasutatud. Võite pöörduda meie poole oma kontoga seotud
küsimustes siin.

4. Kinnitate ja nõustute sellega, et kui te soovite kaitsta veebisaidile edastatud oma andmeid
või dokumente, siis vastutate ainuisikuliselt veebisaidiga andmevahetuseks vajaliku
turvalise ühenduse loomise ja kasutamise eest.

5. Te olete ainus isik, kellel on õigus teie kontot kasutada. Palume, et esitaksite meile konto
loomisel meie küsitud kogu ja täpse teabe. Te ei tohi jätta muljet, nagu oleksite keegi
teine, luua või kasutada kontot kellegi teise nimel, esitada kellegi teise e-posti aadressi
ega luua mitut kontot. Kui kasutate pseudonüümi, siis veenduge, et teised saaksid teie
jagatava sisu alusel teid ikkagi tuvastada. Palun lugege täpsema teabe saamiseks meie
privaatsuspoliitika dokumente (www.deere.com/legal). Jätame endale õiguse teie konto
etteteatamata igal ajal sulgeda, ilma et sellest tuleneks vastutust.

E. Seonduvad Deere’i teenused ja lepingud

Pange tähele, et teile veebisaidi kaudu kättesaadavat teatavat sisu, teatavaid funktsioone või
teenuseid reguleerivad täiendavad tingimused, mis on esitatud teie ja Deere’i vahel sõlmitud eraldi
lepingutes (edaspidi „Deere’i teenusleping”). Näiteks kaubamärgi JDLink™ vahendite ja teenuste
kasutamist reguleerib samuti John Deere’i telemaatika leping, mis on Deere’i teenusleping.
Käesolevaid tingimusi tõlgendatakse mõistlikkuse piires nii, et vältida vastuolusid teie ja Deere’i
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vahel sõlmitud teiste lepingutega. Kui käesolevate tingimuste ning teie ja Deere’i vahel
kokkulepitud muude tingimuste või sõlmitud lepingute vahel on vastuolu, siis on kohaldatava
Deere’i teenuslepingu tingimused käesolevate tingimuste suhtes ülimuslikud.

F. Teabevahetus Deere’i ja teiste kasutajatega

Konto loomise teel nõustute käesolevaga saama veebisaidiga seotud elektroonilist teavet. Sellist
teabevahetust teie ja teiste kasutajate vahel võib võimaldada veebisait ise ning Deere võib esitada
teile teavet veebisaidi hoolduse, kättesaadavuse, funktsioonide või muude sellega seotud
asjaolude kohta ettevõtete elektroonilist teabevahetust reguleerivates kõigis kohaldatavates
õigusaktides kehtestatud tingimustel.

5. Sisu
A. Vastutus teie sisu eest

1. Veebisaidil on funktsioonid, mis võimaldavad teil teie sisu teistega jagada. Mõistate, et
teie sisu saavad või sellele juurdepääsu omavad teised kasutajad võivad seda kopeerida,
kasutada, muuta või jaotada ja nõustute, et Deere ei vastuta kõnealuste tegevuste eest.
Kaaluge hoolikalt, millist sisu te otsustate veebisaidil jagada.

2. Olete ainuvastutav teie sisu säilitamise ja kaitsmise eest. Nõustute, et Deere ei vastuta
teie sisu mis tahes kadumise või rikkumise eest ega teie mis tahes sisu varundamise või
taastamisega seotud mis tahes kulude või tasude eest.

3. Olete teie sisu eest ainuvastutav ja kui olete selle veebisaidile esitanud, ei saa seda alati
tagasi võtta. Võtate endale teie sisuga seotud kõik riskid, sealhulgas kolmandate
osapoolte ootused, mis on seotud selle kvaliteedi, täpsuse või usaldusväärsusega, või teie
sisus igasuguse sellise teabe avaldamine, mis võimaldab teie isikut tuvastada. Kinnitate,
et teie sisu on teie omandis või teil on selle kasutamiseks vajalikud load ja te lubate selle
kasutamist siinkohal kirjeldatud viisil, sealhulgas kasutamine Deere’i poolt, nagu on
käsitletud punkti 5 alapunktis B allpool. Kinnitate samuti, et olete saanud kõik töötajate või
kolmandate osapoolte nõusolekud, mis on vajalikud, et teie ja Deere saaksid järgida kõiki
eraelu puutumatusega soetud kohaldatavaid õigusakte, mis on seotud Deere’i poolt
veebisaidi võimaldamisega ning isikuandmete käsitsemisega, nagu on käsitletud punkti 6
alapunktis B allpool. Nõustute ja mõistate, et Deere ei toeta teie sisu ja te ei jäta muljet, et
teie sisu on ühelgi moel Deere’i sponsitud või toetatud.

4. Osa veebisaidi sisu võib olla kaitstud teiste intellektuaalomandi õigustega. Nõustute, et te
ei kopeeri, laadi üles, laadi alla ega jaga veebisaidi dokumente, kui teil pole selleks õigust.
Te olete ainuvastutav veebisaidi kasutamise ajal kopeeritud, jagatud, üles laetud, alla
laetud või muul viisil kasutatud teabe eest. Teid võidakse võtta vastutusele juhul, kui
näiteks teie sisu sisaldab väära, eksitavat, petlikku või laimavat materjali, rikub mis tahes
kolmanda osapoole õigust, sealhulgas autoriõiguste, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse,
moraalset õigust, eraelu puutumatuse õigust, avaldamisõigust, või mis tahes muud
intellektuaalomandiõigust või varalist õigust; avaldab avalikustamisele mittekuuluva teabe
teatava börsil noteeritud ettevõtte kohta; sisaldab õigusvastast materjali, sealhulgas
ebaseaduslik vaenu õhutamine või pornograafia või rikub mis tahes kohaldatavat õigusakti
või eeskirja või kutsub neid rikkuma.

5. Võime otsustada vaadata läbi veebisaidi sisu, et kontrollida meie suuniste järgimist, aga te
nõustute, et Deere’il ei ole kohustust veebisaidi kaudu kättesaadavat teavet jälgida. Me ei
vastuta andmete, dokumentide, veebisaidi sisu või mis tahes muu sellise teabe täpsuse,
terviklikkuse, kohasuse või õiguspärasuse eest, millele on võimalik veebisaiti kasutades
juurdepääsu saada.

B. Meie õigus teie sisu kasutada
1. Käesolevad tingimused ei anna Deere’ile mingit õigust kasutada teie sisu ega muud

intellektuaalomandit, välja arvatud piiratud õigused kasutada teie sisu allpool ja meie
privaatsuspoliitika dokumentides kirjeldatud juhtudel (www.deere.com/legal).
Palun vaadake oma riigi privaatsuspoliitika dokumente, et saada täpsemat teavet selle
kohta, kuidas me võime kasutada teie sisu (vt eespool antud lingi sakki 3).

2. Annate Deere’ile ja kolmandatele osapooltele õiguse kasutada teie sisu käesolevates
tingimustes kirjeldatud viisil ja vajadust mööda, et osutada veebisaidi kaudu kõiki
teenuseid ja tagada selle kaudu kõik funktsioonid, sealhulgas näiteks teie sisu hostimine
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ja selle teie suunal jagamine. See luba laieneb kolmandatele osapooltele, kes teevad
Deere’iga koostööd veebisaidi ja sellega seotud teenuste võimaldamiseks.

3. Võime avaldada teie sisu kolmandatele osapooltele, kui oleme heas usus veendunud, et
avaldamine on mõistlikult vajalik a) mis tahes kohaldatava õigusakti, eeskirja või
kohustusliku õigusliku nõude täitmiseks; b) mis tahes isiku kaitsmiseks surma või tõsiste
kehavigastuste eest; c) meie või kasutajate vastu suunatud pettuse või kuritarvitamise
vältimiseks; d) meie omandiõiguste kaitsmiseks või e) Deere’i ja selle sidusettevõtjate või
töötajate kaitsmiseks teie sisu tõttu alustatud õigusmenetluste eest.

C. Deere’i sisu ja tarkvara
1. Veebisaidi teatava kasutamise puhul võib olla vajalik kliendi tarkvarapaketi (edaspidi

„tarkvara”) allalaadimine. Deere annab teile käesolevaga piiratud, all-litsentsimist,
määramist ja üleandmist mittevõimaldava, mitteeksklusiivse tühistatava litsentsi tarkavara
kasutamiseks ainult veebisaidile juurdepääsu saamise eesmärgil. Teie litsents tarkvara
kasutamiseks tühistatakse automaatselt, kui te rikute käesolevaid tingimusi või Deere’iga
sõlmitud mis tahes muud lepingut sellisel viisil, mis takistab, piirab või rikub meie
intellektuaalomandi õigusi. Käesolevaga reserveerime kõik õigused, mida ei ole
käesolevates tingimustes otseselt antud. Te ei tohi tarkvara ümber programmeerida ega
dekompileerida ega proovida seda teha ega aidata kellelgi teisel seda teha. Me võime
ajakohastada teie seadme tarkvara automaatselt, kui sellest on saadaval uus versioon.

2. Käesolevad tingimused ei anna teile veebisaidi, selle tarkvara või veebisaidi sisuga seotud
mingeid õigusi, positsioone ega huvisid. Te ei tohi Deere’i sisu terviklikult või osaliselt
muuta, reprodutseerida, jaotada, koostada sellel põhinevaid või sellest tuletatud töid, seda
avalikkusele esitada ega ühelgi muul viisil kasutada, välja arvatud juhul, kui me oleme
seda otseselt lubanud. Veebisaidi võimaldamiseks kasutatav tarkvara ja muu tehnoloogia
on kaitstud Ameerika Ühendriikide, Kanada ja teiste välisriikide autoriõiguste, kaubamärgi
ja muude õigusaktidega. Käesolevad tingimused ei anna teile õigust kasutada Deere’i
kaubamärke, logosid, domeeninimesid ega muid tootemargi omadusi. Kui seda ei ole
siinkohal otseselt ja üheselt mõistetavalt kehtestatud, ei anna me teile mingeid otseseid
ega tuletatud õigusi ning meile jäävad kõik veebisaidi ja Deere’i sisuga seotud õigused.

3. Kinnitate, et olete John Deere’i veebisaidi õigusküsimuste teate läbi lugenud ja sellest aru
saanud.

D. Kolmanda osapoole sisu
1. Veebisait võib sisaldada kolmanda osapoole sisu või linke kolmandate osapoolte

veebisaitidele või ressurssidele. Deere ei kontrolli ega toeta kõnealust kolmanda osapoole
sisu, kõnealuseid veebisaite ega ressursse ega nendega seotud sisu, tooteid ega
teenuseid ega vastuta nende eest. Olete ainuvastutav mis tahes kõnealuse kolmanda
osapoole sisu, kõnealuste veebisaitide või ressursside kasutamise eest.

2. Nõustute järgima mis tahes kolmanda osapoolega sõlmitud sellise lepingu tingimusi, mis
reguleerib teie juurdepääsu mis tahes kolmanda osapoole sisule.

3. Kui me anname teile avatud lähtekoodiga litsentsi alusel mis tahes tarkvara, siis võivad
kõnealustes litsentsides olla nõuded, mis on käesolevate tingimustega otseselt vastuolus,
millisel juhul kohaldatakse kõnealuse vastuolu ulatuses avatud lähtekoodiga tarkvarale
avatud lähtekoodi litsentse.

6. Suunised ja poliitikad
A. Nõuetekohane kasutamine

Nõustute mitte kasutama ja mitte abistama või julgustama teisi kasutama veebisaiti või võimaldama
teistel kasutada veebisaiti järgmistel eesmärkidel:

1. käesolevate tingimuste rikkumine;
2. süsteemi või võrgu turvaaukude kontrollimine, skaneerimine või katsetamine;
3. soovimatu teabe, soovimatute tutvustuste või reklaamide või rämpsposti saatmine;
4. muudetud, petliku või vale lähteallika andmetega teabe saatmine, sealhulgas spuufimine

või õngevõtmine;
5. veebisaidi või veebisaidi sisu (välja arvatud veebisaidil hostitud teie sisu) muutmine,

kohandamine, omandamine, reprodutseerimine, jaotamine, tõlkimine, sellest tuletatud või
kohandatud tööde koostamine, avalikkusele esitamine, müümine, sellega kauplemine või
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selle mis tahes moel oma huvides kasutamine, välja arvatud juhul, kui Deere on seda
otseselt lubanud;

6. veebisaidile sisenemine või selle otsimine muude kui avalikult toetatud liideste abil
(näiteks programmi abil andmete hankimine);

7. mis tahes roboti, ämbliku, veebisaidi otsimise / sealt andmete hankimise või muu
automaatse seadme, protsessi või vahendi kasutamine, et saada veebisaidi mis tahes
osale või mis tahes veebisaidi sisule juurdepääsu, seda hankida, hankida seda programmi
abil või indekseerida;

8. veebisaidi mis tahes osa ümberprogrammeerimine;
9. veebisaidi mis tahes osal või veebisaidilt prinditud või kopeeritud mis tahes materjalil

kuvatud autoriõiguste, kaubamärgi või muude varaliste õiguste teatise kõrvaldamine või
muutmine;

10. veebisaidi teiste kasutajate kohta teabe salvestamine, töötlemine või kaevandamine;
11. veebisaidi teiste kasutajate teabe avamine või vaatamine ilma loata;
12. veebisaidi mis tahes osa vorminduse või raamide muutmine;
13. mis tahes tegevus, mis põhjustab või võib põhjustada meie äranägemise järgi

ebamõistliku või ebaproportsionaalselt suure koormuse Deere’i tehnoloogiataristule või
seab veebisaidi liiklusele muul viisil äärmuslikud nõuded;

14. katse saada veebisaidile, veebisaidiga seotud kasutajakontodele, arvutisüsteemidele või
võrkudele lubamatut juurdepääsu häkkimise, paroolide kaevandamise või muul meetodil;

15. pahavara lisamine või veebisaidi või veebisaidi mis tahes sisu muul moel kasutamine
pahavara, arvutiviiruste, nuhkvara, ussviiruste, defektide, troojalaste või muude rikkuva
olemusega elementide jaotamiseks;

16. mis tahes seadme, tarkvara või toimingu kasutamine, mis takistab veebisaidi korrakohast
toimimist, või muul viisil veebisaidi korrakohase toimimise takistamise katsed;

17. veebisaidi kasutamine mis tahes arvutivõrgu turvalisuse piiramiseks, paroolide või
krüpteeritud turvakoodide kräkkimiseks; veebisaidi või veebisaidi sisu turvalisuse
piiramiseks või mõjutamiseks või selle muul viisil kahjustamiseks;

18. käesolevat dokumenti allkirjastades veebisaidi turvalisusega seotud funktsioonide,
veebisaidi sisu kasutamist või kopeerimist takistavate või piiravate funktsioonide või
veebisaidi kasutusele piiranguid seadvate funktsioonide kõrvaldamine, vältimine,
keelamine kahjustamine või muul viisil mõjutamine;

19. pettusliku või eksitava mis tahes sisu avaldamine;
20. mis tahes kolmandate osapoolte õiguste rikkumine, sealhulgas mis tahes usalduse,

autoriõiguste, kaubamärkide, patendi, ärisaladuse, moraalse õiguse, eraelu puutumatuse
õiguse, avalikustamisõiguse või muu intellektuaalomandi õiguse rikkumine;

21. veebisaidi oma kasutajakonto jagamine, veebisaidile sisenemine teise inimese
kasutajakonto abil või veebisaidi kasutajakonto loomisel või kasutamisel vale või eksitava
teabe esitamine;

22. ilma kohase loata muude kui enda toodete või teenuste tutvustamine või reklaamimine;
23. mis tahes isiku või asutusena esinemine või valeandmete esitamine enda seotuse kohta

mis tahes isiku või asutusega;
24. teiste ähvardamine, jälitamine, kahjustamine, kiusamine või ahistamine või väikluse või

diskrimineerimise propageerimine;
25. sellise materjali avaldamine, üles laadimine või jagamine, mis on õigusvastaselt

pornograafiline või sündsusetu või mis propageerib väiklust, usulist, rassilist või etnilist
vihkamist, või

26. mis tahes moel kehtivate õigusaktide rikkumine või teiste eraelu puutumatuse rikkumine
või teiste laimamine.

B. Eraelu puutumatus

Olete nõus, et me võime koguda, hostida, kasutada, jagada ja avaldada teie sisu, nagu on
kirjeldatud meie privaatsuspoliitika dokumentides (www.deere.com/legal). Palun vaadake oma riigi
privaatsuspoliitika dokumente, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas me võime teie sisu
kasutada.
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C. Autoriõiguste ja kaubamärkide vaidlused

Deere austab teiste intellektuaalomandi õigusi ja eeldab, et veebisaidi kasutajad teevad seda
samuti. Kui olete autoriõiguste või kaubamärgi omanik, volitatud autoriõiguste või kaubamärgi
omaniku nimel tegutsema või volitatud autoriõiguste või kaubamärgi ainuõiguste raames
tegutsema, siis nõustute kohe teatama mis tahes väidetavatest autoriõiguste või kaubamärgi
õiguste rikkumistest, mis veebisaidil või selle kaudu toime pannakse, esitades kirjaliku teatise, mis
sisaldab järgmisi andmeid:

1. väidetava rikkumise aluseks oleva autoriõigustega kaitstud töö või kaubamärgi
tuvastamine;

2. väidetava rikkumise aluseks oleva sisu tuvastamine ja teabe esitamine, mis on mõistlikult
piisav selleks, et Deere saaks selle veebisaidil üles leida (näiteks selle veebilehekülje
URL, kus sisu on esitatud);

3. teie kinnitus, et teie teates esitatud kaebuses kirjeldatud sisu kasutamine ei ole teie
hinnangul heas usus lubatud autoriõiguste/kaubamärgi omaniku või tema esindaja poolt
või kohaldatavate õigusaktide alusel;

4. teie kinnitus, et teie teates esitatud teave on õige ja te olete autoriõiguste/kaubamärgi
omanik või muul moel omaniku nimel tegutsema volitatud (vastasel juhul kohaldatakse
valetunnistuse esitamise eest kehtivaid karistusi);

5. teie käsikirjaline või elektrooniline allkiri koos teie kontaktandmetega (aadress,
telefoninumber ja e-posti aadress, kui see on saadaval).

Saatke teade järgmisel aadressil:

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

E-posti aadress: DMCA@JohnDeere.com

Me kustutame mis tahes sisu, mis rikub kolmandate osapoolte õigusi või mis võib meie
ainuhinnangu kohaselt kolmandate osapoolte õigusi rikkuda. Meie poliitika on peatada sisuga
seotud suhted nende osapooltega, kes korduvalt teiste intellektuaalomandi õigusi rikuvad.

7. Soovitused ja täiendused

Meil on teie tagasiside üle hea meel. Kui saadate meile oma mõtteid, soovitusi, dokumente või ettepanekuid
(edaspidi „tagasiside”), siis nõustute, et i) teie tagasiside ei sisalda kolmandate osapoolte isikuandmeid,
konfidentsiaalseid või varalisi andmeid, ii) meil ei lasu tagasisidega seotud otsest ega kaudset
konfidentsiaalsuskohustust, iii) meil võib olla midagi tagasisidega samalaadset juba kaalumisel või
väljatöötamisel ja iv) te annate meile tühistamatu, mitteeksklusiivse, ilma tasudeta, püsiva, ülemaailmse
litsentsi tagasisidet kasutada, muuta, avaldada, jaotada ja selle kohta all-litsentse väljastada.

8. Hüvitis

Nõustute hüvitama, kaitsma ja vältima kulutuste tekkimist Deere’ile, tema partneritele, tütarettevõtjatele,
sidusettevõtjatele, mis tahes seonduvatele ettevõtetele, müüjatele, tarnijatele, litsentseerijatele ja
partneritele ning kõigi nimetatute ametnikele, direktoritele, töötajatele ja esindajatele (ühiselt edaspidi
„Deere’i üksused”), sealhulgas mis tahes kolmanda osapoole esitatud hagi või nõude tõttu põhjustatud
kulud, kohustused ja õigusabi tasud, mille on põhjustanud järgmine või mis on seotud järgmisega: i) teie
poolt veebisaidile sisenemine või selle kasutamine, ii) teie poolt käesolevate tingimuste rikkumine, iii) mis
tahes tooted või teenused, mille te olete veebisaidi kaudu ostnud või saanud ja mis ei ole ostetud või saadud
Deere’i üksuse kaudu või iv) teie poolt või teie kontot kasutava mis tahes kolmanda osapoole poolt mis
tahes isiku või asutuse intellektuaalomandi või muu õiguse rikkumine. Nõustute, et Deere võib teie kulul
hakata ainuisikuliselt kaitsma või kontrollima teiega seotud nõudeid ja te peate selle meile hüvitama ning
nõustute tegema meiega nende nõuete õiguskaitse kulude katmisel koostööd. Te nõustute mitte lahendama
ühtegi vaidlusküsimust ilma Deere’i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui Deere saab teada mis tahes



Ajakohastatud 7. mail 2014

kõnealusest nõudest, meetmest või menetlusest, siis kasutab ta mõistlikke vahendeid, et teile sellest teada
anda.

9. Vastutuse välistamine, piiramine ja tarbijatagatised
A. Vastutuse välistamine ja piiramine

PALUN LUGEGE SEE OSA HOOLEGA LÄBI, KUNA SELLEGA PIIRATAKSE DEERE’I ÜKSUSTE
VASTUTUST. IGA ALLPOOL ESITATUD ALAJAOTIS KEHTIB ALLPOOL ESITATUD PUNKTI 9
ALAPUNKTI B ALUSEL NING AINULT KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD
MAKSIMAALSES ULATUSES. MIDAGI SIINKOHAL MÄRGITUST EI OLE MÕELDUD PIIRAMA
TEIE ÕIGUSEID, MILLE PIIRAMINE ON ÕIGUSAKTIDE ALUSEL KEELATUD.

1. VEEBISAIT TEHAKSE TEILE KÄTTESAADAVAKS VALMISKUJUL, KÕIGI VIGADEGA
JA KÄTTESAADAVUSE ALUSEL. KASUTATE VEEBISAITI OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI
JA OMAL VASTUTUSEL. DEERE’I ÜKSUSED EI VÄIDA EGA LUBA MIDAGI
VEEBISAIDI KVALITEEDI, TÄPSUSE EGA USALDUSVÄÄRSUSE KOHTA, SELLE
OHUTUSE EGA TURVALISUSE, KÄTTESAADAVUSE, ÜLALOLEKUAJA EGA SISU
KOHTA. SEETÕTTU EI VASTUTA DEERE’I ÜKSUSED TEIE EES MIS TAHES
TEKKINUD KULUDE VÕI KAHJUDE EEST, NÄITEKS KUI OLETE TUGINENUD
VEEBISAIDI SISU KVALITEEDILE, TÄPSUSELE VÕI USALDUSVÄÄRSUSELE.

2. DEERE’I ÜKSUSED EI ESITA MINGEID VÄITEID EGA LUBADUSI, MIS ON SEOTUD
VEEBISAIDI MIS TAHES KASUTAJA VÕI MUU KOLMANDA ISIKUGA. SEEGA EI
VASTUTA DEERE’I ÜKSUSED TEIE EES MIS TAHES KULUDE EGA KAHJUDE EEST,
IS VÕIVAD TEKKIDA NENDE TEGEVUSTEST, SEALHULGAS NÄITEKS JUHUL, KUI
TEINE KASUTAJA VÄÄRKASUTAB TEIE SISU VÕI ISIKUANDMEID. KASUTATE
KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA OMAL
VASTUTUSEL.

3. DEERE’I ÜKSUSED VÄLISTAVAD OTSESELT KÕIK OTSESED JA KAUDSED
GARANTIID, SEALHULGAS KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT VEEBISAIDIL
PAKUTUD TOODETE VÕI TEENUSTE GARANTIID NING TURUSTATAVUSE,
KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBILIKKUSE, KVALITEEDI JA NÕUETE
MITTEEIRAMISE KAUDSED GARANTIID. MÕNE DEERE’I ÜKSUSE ESINDAJA POOLT
TEILE ESITATUD SUULINE EGA KIRJALIK TEAVE EGA NÕUANNE EI OLE SIDUVA
VÄITE EGA GARANTII ALUSEKS.

4. KUI TE EI OLE VEEBISAIDI VÕI SELLEGA SEOTUD TEENUSTEGA RAHUL VÕI KUI
TEIL ON MIS TAHES MUID KAEBUSI, SIIS ON TEIE AINUS JA AINUSIKULINE HÜVITIS
VEEBISAIDILE SISENEMISE VÕI VEEBISAIDI KASUTAMISE PEATAMINE JA
LÕPETAMINE.

5. DEERE’I ÜKSUSETE MAKSIMAALNE ÜHINE VASTUTUS TEILE VEEBISAIDI VÕI
KÕNEALUSTE TINGIMUSTE TULEMUSENA TEKKINUD KAHJU VÕI KULUDE EEST
ON PIIRATUD 100 AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE DOLLARILE.

6. ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA DEERE’I
ÜKSUSED ÜHELGI JUHUL i) KAUDSETE, ERAKORRALISTE, JUHUSLIKE,
KARISTUSLIKE, NÄIDISLIKE EGA TULEMUSLIKE KAHJUDE EEST; ii) KASUMI,
KLIENTIDE VÕI KASUTUSE KAOTAMISE EEST; iii) MAINELE PÕHJUSTATUD KAHJU
EEST EGA iv) TEABELE VÕI ANDMETELE PÕHJUSTATUD KAHJU EEST,
OLENEMATA ÕIGUSSÜSTEEMIST JA SELLEST, KAS DEERE’I ON KÕNEALUSE
KAHJU SISSENÕUDMISE VÕIMALUSE KOHTA HOIATATUD VÕI MITTE NING ISEGI
JUHUL, KUI HÜVITIS EI TÄIDA OMA OTSEST EESMÄRKI.

B. TARBIJATAGATISED

1. Austraalia. Hoolimata punkti 9 alapunktis A eespool või käesolevate tingimuste mis tahes
muus punktis esitatavast vastutuse välistamisest, ei välista, muuda ega piira muul moel
midagi käesolevate tingimuste punkti 9 alapunktis A ega mis tahes muus punktis
tarbijatagatisi, mille kaitsele teil on õigus Austraalia tarbijaseaduse osa 3-2 ning 2010.
aasta konkurentsi- ja tarbijaseaduse (Austraalia Liit) 2. lisa kohaselt.

2. Uus-Meremaa Kinnitate ja nõustute, et kasutate käesolevate tingimuste alusel
osutatud teenuseid äriotstarbel ja seetõttu ei kohaldata nende osutamisele Uus-Meremaa
1993. aasta tarbijatagatiste seadust.
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10. Õigusakti ja tegevuskoha valik

Käesolevaid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Ameerika Ühendriikide Illinois osariigis
kehtiva materiaalõigusega. Illinois osariigi Rock Islandi maakonna asjaomastel kohtutel on mitteeksklusiivne
jurisdiktsioon käesolevate tingimustega seotud mis tahes meetme või vaidluse üle (edaspidi „nõue”).
Käesolevaid tingimusi ei reguleerita mis tahes jurisdiktsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta õigusaktide vastuolu eeskirjadega, mille
kohaldamine on otseselt välistatud. KUMMAGI POOLE ESITATUD MIS TAHES NÕUDE PUHUL
NÕUSTUTE ALLUMA ILLINOIS OSARIIGI ROCK ISLAND COUNTY MAAKONNA OSARIIGI- JA
FÖDERAALKOHTUTE ISIKLIKULE NING MITTEEKSKLUSIIVSELE JURISDIKTSIOONILE NING TE
LOOBUTE MIS TAHES ÕIGUSEST VAIDLUSTADA MIS TAHES ALUSEL KÕNEALUSTE KOHTUTE
TEGEVUSKOHANA KASUTAMISE.

11. Lõpetamine
A. Võite kõnealuste tingimuste täitmise igal ajal lõpetada, sulgedes oma konto, lõpetades veebisaidi

kasutamise ja esitades Deere’ile teate kasutamise lõpetamise kohta. Saate meile teate esitada siin
kirjeldatud viisil.

B. Jätame endale õiguse veebisaidi kasutamine igal ajal põhjusega või põhjuseta, etteteatamisega või
etteteatamiseta peatada või lõpetada. Võime samuti peatada või lõpetada viivitamatult teie poolt
veebisaidi kasutamise, kui oleme selle kohta teile mis tahes ajal elektroonilise või kirjaliku teatise
esitanud, kui te ei täida käesolevaid tingimusi või kasutate veebisaiti sellisel moel, mis võib
põhjustada meile õigusliku vastutuse või takistada teisi veebisaiti kasutamast tingimusel, et kui teie
nõuete eiramist või kasutamist on võimalik parandada, siis esitame teile kõigepealt teate, nõudes
30 päeva jooksul olukorra parandamist, ning kui teie nõuete eiramine või kasutamine ei ole selleks
tähtpäevaks parandatud. Sellised meetmed takistaksid teil oma kontole, veebisaidile, teie sisule,
veebisaidi sisule või muule seonduvale teabele juurdepääsu saamast.

C. Kas teie- või meiepoolse lõpetamise korral jäävad täiel määral kehtima käesolevate tingimuste
punktid 1, 5, 6 ja 8 kuni 12, sealhulgas meie õigus kasutada teie sisu punktis 5 kirjeldatud moel.

D. Käesolevate tingimuste kehtivuse lõppemine ei lõpetada Deere’i teenuslepingu kehtivust ega
muuda seda.

12. Üldised tingimused
A. Välja arvatud punkti 5 alapunktis D eespool kirjeldatud juhul, ei ole midagi siinkohal kirjeldatust

mõeldud mis tahes kolmandale osapoolele õiguste või hüvitiste andmiseks ja seda ei tõlgendata
sellisena.

B. Kui punkti 4 alapunktis E ei ole vastupidist määratud, siis sisaldavad käesolevad tingimused sellel
teemal teie ja meie vahel sõlmitud kogu lepingut ning on ülimuslikud teie ja meie vahel sellel teemal
sõlmitud kõigi varasemate lepingute suhtes. Osapooled kinnitavad et kumbki neist ei toetu
käesolevatest tingimustest tuletatud nõuetele, mida ei ole otseselt väljendatud.

C. Meil ei ole mingit kohustust käesolevaid tingimusi teie nimel veebisaidi teise kasutaja vastu
kohaldada. Kuigi me palume teil anda meile teada, kui mõni teine kasutaja on teie hinnangul
käesolevaid tingimusi rikkunud, jätame endale õiguse seda oma äranägemise järgi uurida ja oma
äranägemise järgi kohaseid meetmeid võtta.

D. Deere’i suutmatus käesolevate tingimuste mis tahes õigust või nõuet kasutada või jõustada ei
tähenda kõnealustest õigusest või nõudest loobumist. Kui Deere ei kasuta mis tahes viisil mõnda
siinkohal kehtestatud õigust, siis ei loeta seda siinkohal kehtestatud õiguste edasisest kasutamisest
loobumiseks.

E. Kui mõnda käesolevate tingimuste nõuetest peetakse jõustamatuks või kehtetuks, siis piiratakse
kõnealust nõuet minimaalsele vajalikule ulatusele või see kõrvaldatakse sellisel viisil, et käesolevad
tingimused jääksid muudel juhtudel täielikult kehtivaks ja jõustatavaks.

F. Te ei tohi käesolevaid tingimusi määrata, üle kanda ega all-litsentseerida, kui teil ei ole selleks
Deere’i eelnevat kirjalikku nõusolekut, aga meie võime neid ilma piiranguteta määrata või üle
kanda. Käesolevaid tingimusi rikkudes toime pandud mis tahes toiming on kehtetu.

G. Deere ja teie olete sõltumatud lepinguosalised ja mitte esindajad, õigusjärgsed partnerid ega muus
töösuhtes isikud.

H. Käesolevate tingimuste punktide pealkirjad on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja neil ei ole
õiguslikku ega lepingulist toimet


