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lygos

Šios Nuostatos ir s lygos (toliau – S lygos) reglamentuoja j  prisijungimo prie MyJohnDeere.com tinklalapio ir
paslaug , kit  su šiomis S lygomis susijusi  arba pagal jas veikian  „John Deere“ tinklalapi  ir mobili  taikom
program  (toliau – Svetain ) ir naudojimo jomis tvark . Prisijungdami ar naudodamiesi šia svetaine arba sukurdami
svetain s naudotojo paskyr  j s išreiškiate sutikim  su šiomis S lygomis ir sudarote teisiškai saistan  sutart  su
„Deere & Company“. Jeigu prisijungiate prie svetain s ar ja naudojat s kaip kito asmens arba organizacijos
darbuotojas arba atstovas, j s taip pat išreiškiate sutikim  su šiomis S lygomis to asmens arba organizacijos vardu,
taip pat pareiškiate ir patvirtinate, kad turite galiojimus pareigoti tok  asmen  ar organizacij  ši  S lyg  laikytis. Jeigu
nenorite ar negalite laikytis ši  S lyg , nesijunkite prie šios Svetain s ir ja nesinaudokite.

1. Apibr žtys
A. Šalys

1.  „ s“ ir „ “ reiškia jus kaip individual  Svetain s naudotoj , o jeigu naudojat s
Svetaine kito asmens ar organizacijos vardu, taip pat reiškia t  asmen  ar organizacij .

2.  „Naudotojas“ reiškia bet kur  asmen , kuris prisijungia prie Svetain s, j  perži ri, joje
naršo, vykdo paiešk  ar bet kokiu kitu b du naudojasi Svetaine.

3.  „Deere“, „mes“, „mus“ arba „ “ reiškia „Deere& Company“ ir jai visiškai
priklausan ias antrines mones.

B. Turinys
1. „Turinys“ reiški tekst , duomenis, failus, rašus, vietov s informacij , pranešimus, vaizdus,

nuotraukas, vaizdo ar garso rašus ir bet koki  kit  form  duomenis ar pranešimus,
pateiktus, perduotus ar kitaip susijusius su Svetaine. Atminkite, kad jokios toliau
pateiktos apibr žtys nesukuria joki  jokios Šalies ir jokio konkretaus turinio
nuosavyb s santyki .

2.  „  (savo) turinys“ reiškia j  kontroliuojam  turin , skaitant: i) turin , kur  j s
pateikiate Svetainei ar per j  perduodate; ii) duomenis, skaitant mašininius, gamybinius ir
kitus iš j rangos Svetainei perduotus duomenis; ir iii) tre iosios Šalies kuriam  turin ,
kai tokia tre ioji Šalis kontrol  yra perdavusi jums.

3.  „Naudotojo turinys“ reiškia turin , kur  naudotojai pateikia Svetainei arba per j  perduoda.
4.  „Deere“ turinys“ reiškia Turin , kur  mes kuriame ar esame suk , esame pateik , sigij

arba licencijuojame arba pateikiame per Svetain .
5.  „Tre iosios šalies turinys“ reiškia turin , pateikt  ne j  ar „Deere“, o kit  šali , kuris

pasiekiamas naudojantis Svetaine.
6.  „Svetain s turinys“ reiškia vis  turin , kuris pasiekimas naudojantis Svetaine, skaitant

 turin , m  turin , tre  šali  turin  ir „Deere turin “.

2. Ši  S lyg  pakeitimai

Šias S lygas mes galime kartkart mis keisti. Padar  pakeitimus mes jus atitinkamai informuosime interneto
puslapyje pateikdami perži  turinio versij , o puslapio viršuje nurodysime paskutini  pakeitim  dat . Mes
taip pat atnaujinsime su prisijungimu prie Svetain s pateikt  informacij . Jeigu j s ir toliau naudosit s šia
Svetaine, tur tum te reguliariai perži ti šias S lygas, nes perži ta versija jums bus privaloma. Visi tokie
pakeitimai sigalioja ir taikomi b simiems laikotarpiams mums paskelbus naujas S lygas. s suprantate ir
pripaž state, kad, jeigu, paskelbus Svetain je apie S lyg  pakeitimus, j s toliau prie jos prisijungiate
ir ja naudojat s, vadinasi, j s sutinkate su pakeistomis s lygomis. Jeigu pageidaujate, mes galime jus
tiesiogiai informuoti apie tam tikrus ši  S lyg  pakeitimus; be to, prieš jums toliau prisijungiant prie
Svetain s ar ja toliau naudojantis, mes galime J  paprašyti patvirtinti, kad sutinkate su pakeistomis

lygomis. Jeigu nesutinkate su kokiomis nors pakeistomis S lygomis, privalote nedelsdami nustoti
naudotis šia Svetaine.

3. Vertimas – Kalba

 patogumui arba kaip reikalaujama pagal taikomus statymus mes galime išversti šias S lygas  kitas
kalbas. Vis d lto J  santykius su „Deere“ reglamentuoja S lyg  versija angl  kalba, ir, esant kokiems nors

lyg  teksto vairiomis kalbomis neatitikimams, pirmenyb  teikiama tekstui angl  kalba. Šalys yra
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pareiškusios pageidavim , kad ši Sutartis ir bet kokie su ja susij  dokumentai b  parengti ir sudaryti angl
kalba.

4. Naudojimasis Svetaine
A. Teis  naudotis Svetaine

Kad gal tum te prisijungti prie Svetain s arba ja naudotis, turite b ti sulauk  18 met  ir tur ti
reikalingus geb jimus bei galiojimus sutikti su šiomis S lygomis. Jeigu mes anks iau esame jums
užblokav  prieig  prie Svetain s ar uždar  j  paskyr , j s neturite teis s prisijungti prie
Svetain s ar ja naudotis.

B. Leidimas naudotis Svetaine

Naudotis šia Svetaine galite tik laikydamiesi ši  S lyg . Naudojat s šia Svetaine savo rizika,
skaitant rizik , kad jums gali b ti pateiktas netikslus, prieštaringas ar kitaip netinkamas turinys, ir
rizika, kad j  Svetainei perduotu turiniu gali netinkamai pasinaudoti tre iosios šalys.

C. Svetain s prieinamumas

Vien tik m  nuoži ra, neteikiant jokio pranešimo ir d l to nekylant jokiai atsakomybei visa
Svetain  arba bet kurios jos dalys gali bet kuriuo metu b ti pakeistos, atnaujintos, pertrauktos, arba

 veikimas gali b ti laikinai ar visai nutrauktas. Taip pat vien tik savo nuoži ra, be atskiro
pranešimo ir jokios atsakomyb s mes galime bet kok  turin  iš Svetain s pašalinti.

D. Naudotojo paskyra
1. Nor dami naudotis tam tikromis Svetain s si lomomis funkcijomis, j s privalote sukurti

paskyr  ir pateikti tam tikr  informacij  apie save. Paskyr  kurkite ia:
www.myjohndeere.com.

2. Pasikeitus j  kontaktinei ar kitai su j  paskyra susijusiai informacijai, privalote
nedelsdami mus apie tai informuoti ir pateikti atnaujint  informacij . Paskyr  atnaujinkite
ia: www.myjohndeere.com.

3. Tik j s atsakote už savo jungiantis prie Svetain s naudojamo slaptažodžio ar prisijungimo
vardo saugum , o mes sipareigojame neatskleisti j  slaptažodžio jokiai tre iajai šaliai.
Tik j s atsakote už bet koki  veikl  savo paskyroje, nesvarbu, vykdoma ji su j  leidimu
ar be. Privalote nedelsdami mus informuoti apie bet koki  j  paskyroje be j  leidimo
vykdom  veikl . l klausim , susijusi  su savo paskyra, galite su mumis susisiekti ia.

4. J s pripaž state ir sutinkate, kad, nor dami apsaugoti Svetainei perduodamus duomenis
ar saitus, tik j s atsakote už saugaus ryšio su Svetaine suk rim  ir naudojim .

5. J  paskyra skirta naudotis tik Jums. Paskyrai sukurti pateikite išsami  ir tiksli  m
prašom  informacij . J s negalite prisistatyti kitu asmeniu, kurti ar naudoti paskyr  ne
savo paties vardu, pateikti kito asmens elektroninio pašto adres  ar kurti kelias paskyras.
Jeigu naudojate pseudonim , atminkite, kad kiti Svetain s naudotojai vis d lto gali jus
atpažinti pagal j  pasirenkam  bendrinam  turin . Daugiau informacijos sužinosite
perskait  m  Privatumo ir duomen  apsaugos pareiškim  (www.deere.com/legal). Mes
pasiliekame teis  bet kuriuo metu ir d l bet kokios priežasties ar be priežasties, be
pranešimo ir be m  atsakomyb s j  paskyr  uždaryti.

E. Susijusios „Deere“ paslaugos ir sutartys

Atminkite, kad tam tikram Turiniui, savyb ms, funkcijoms ir paslaugoms, kuriomis j s naudojat s
Svetain je ar per j , yra taikomos papildomos s lygos, apibr žtos atskiroje j  sutartyje su
„Deere“ (kiekviena j  vadinama „Deere“ paslaug  sutartimi). Pavyzdžiui, naudojantis „JDLink“™
priemon mis ir paslaugomis vadovaujamasi „John Deere“ Telematikos sutartimi, kuri yra viena iš
„Deere“ paslaug  sutar . Kiek praktiškai manoma, šios S lygos aiškinamos vengiant bet kokio
prieštaravimo kitiems j  susitarimams su „Deere“. Iškilus bet kokiems faktiniams ši  S lyg  ir kit

 su „Deere“ sudaryt  susitarim  prieštaravimams, atitinkamos „Deere“ paslaug  sutarties
nuostatos turi viršenyb  ši  S lyg  atžvilgiu.

F. „Deere“ ir kit  vartotoj  pranešimai
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Sukurdami savo paskyr  j s sutinkate gauti su Svetaine susijusius elektroninius pranešimus.
Svetain  sudaro galimybes jums bendrauti su kitais naudotojais, o „Deere“ gali bendrauti su jumis
vairiais Svetain s prieži ros, prieinamumo, funkcionalumo ar kitais jums naudojantis Svetaine
svarbiais klausimais, laikydamasi vis  elektroninius pranešimus reglamentuojan statym
reikalavim .

5. Turinys
A. Atsakomyb  už j  turin

1. Svetain  turi funkcijas, kurios sudaro galimyb  jums bendrinti savo turin  kitiems Svetain s
naudotojams. J s suprantate, kad bet kuris kitas naudotojas, turintis prieig  prie j
turinio, gali j  kopijuoti, juo naudotis, j  keisti ar platinti, ir sutinkate, kad „Deere“ už tokius
veiksmus neatsako ir neprisiima jokios atsakomyb s. Prašome gerai apgalvoti, kok  savo
turin  norite bendrinti Svetain je.

2. Už savo turinio prieži  ir apsaug  atsakote tik j s. J s sutinkate, kad „Deere“ neatsako
už jokius j  turinio praradimus ar iškraipymus, už jokias su j  turinio prieži ra ar
atstatymu susijusias s naudas ar išlaidas.

3. Už savo turin  esate atsakingas tik j s, ir, kart  pateiktas Svetainei, turinys nebegali b ti iš
jos pašalintas. J s prisiimate vis  su savo turiniu susijusi  rizik , skaitant kylan  d l to,
kad bet kuri tre ioji šalis pasitiki j  turinio kokybe, tikslumu ar patikimumu, arba d l bet
kokios j  turinyje atskleistos informacijos, pagal kuri  gali b ti nustatyta j  tapatyb .

s patvirtinate, kad galite nuosavyb s teise arba turite reikaling  leidim  naudotis ir
suteikti teis  naudotis savo turiniu kitiems naudotojams, skaitant „Deere“, kaip aprašyta
toliau esan io 5 skyriaus b punkte. J s taip pat pareiškiate, kad esate gav s visus
darbuotoj  ar tre  šali  sutikimus, reikalingus užtikrinti, kad j s ir „Deere“ tinkamai
laikyt si vis  taikom  privatumo apaug  užtikrinan statym  tvarkant Svetain  ir
asmeninius duomenis, kaip aptarta toliau esan io 6 skyriaus b punkte. J s sutinkate ir
suprantate, kad „Deere“ j  turinio netvirtina, ir kad j s negalite teigti, jog j  turinys
kokiu nors b du yra „Deere“ remiamas ar tvirtinamas.

4. Tam tikras Svetain je skelbiamas turinys gali b ti apsaugotas kit  asmen  intelektin s
nuosavyb s teisi . J s sutinkate, kad galite kopijuoti, kelti  Svetain , iš jos sikelti ar
bendrinti Svetain je esan ius failus tik tur dami tam teis . Tik j s asmeniškai atsakote ir
prisiimate atsakomyb  už Svetain je j  kopijuojam , bendrinam , sikeliam  ar kitaip
naudojam  medžiag . J  atžvilgiu gali iškilti atsakomyb , jeigu, pavyzdžiui, j
skelbiamame turinyje yra medžiagos, kuri yra neteisinga, klaidinga, apgaulinga ar
žeidžianti orum , pažeidžianti kurios nors tre iosios šalies teises, skaitant autori , prek s
ženklo, patent  teises, komercines paslaptis, privatumo teises, viešumo teises ar bet
kurias kitas intelektin s ar kitokios nuosavyb s teises; kuri atskleidžia nevieš  bet kurios
mon s, kurios akcijomis viešai prekiaujama, informacij ; skelbiama neteis ta medžiaga,
skaitant neapykantos kurstym  ar pornografij , arba medžiaga, pažeidžianti ar skatinanti
pažeisti bet kokius taikomus statymus ar teis s aktus.

5. Mes galime nuspr sti perži ti Svetain s turin , siekdami nustatyti, ar jis atitinka m
gairi  reikalavimus, ta iau j s pripaž state, kad „Deere“ neturi prievol s vykdyti Svetain je
skelbiamo Turinio steb senos. Mes neatsakome už duomen , fail  ar Svetain s turinio ar
kokios kitos informacijos, su kuria galite susipažinti naudodamiesi Svetaine, tikslum ,
išsamum  ar tinkamum .

B. M  teis s naudoti j  sutikim
1. Šios S lygos nesuteikia „Deere“ joki  teisi  j  turin  ar kitas intelektin s nuosavyb s

teises, išskyrus ribotas teises naudoti j  turin , kaip aprašyta toliau ir m  Privatumo ir
duomen  apsaugos pareiškime (www.deere.com/legal). Jei norite gauti konkre ios
informacijos, kaip mes galime naudoti j  turin , esant  pirmiau pateiktos nuorodos
3 kortel je, prašome skaityti savo šaliai skirt

2. J s suteikiate „Deere“ ir tre iosioms šalims teis  naudotis savo turiniu, kaip aprašyta šiose
lygose, ir, jeigu reikia, teikti visas Svetain je si lomas paslaugas ir užtikrinti funkcijas,

skaitant, pavyzdžiui, teis  j  nurodymu kelti ar bendrinti j  turin . Šis leidimas taip pat
taikomas tre iosioms šalims, „Deere“ samdomoms tvarkant Svetain  ir teikiant susijusias
paslaugas.

3. Mes galime atskleisti j  duomenis išor s šalims, jeigu turime pagrindo tik ti, kad toks
atskleidimas yra pagr stai reikalingas siekiant a) užtikrinti atitikt  bet kokiam taikomam
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statymui, teis s aktui ar privalomam teisiniam reikalavimui, b) užtikrinti bet kokio asmens
saugum  ir apsaugoti j  nuo mirties ar sunkaus k no sužalojimo; c) užkirsti keli  apgaulei ar
piktnaudžiavimui m  paslaugomis ar m  naudotojais; d) apsaugoti m  nuosavyb s
teises arba e) apsaugoti „Deere“ ir jos susijusias mones ar darbuotojus nuo galim  ieškini ,
susijusi  su J  turiniu.

C. „Deere“ turinys ir programin ranga
1. Naudojantis kai kuriomis Svetain s funkcijomis gali prireikti sikelti kliento programin s

rangos paket  (toliau – Programin ranga). „Deere“ suteikia jums ribot ,
nesublicencijuojam , neperduodam , neišimtin , neperleidžiam , atšaukiam  licencij
naudotis Programine ranga tik siekiant prisijungti prie Svetain s. J  licencija naudotis
Programine ranga bus automatiškai atšaukta jums pažeidus šias S lygas ar bet kuriuos
kitus susitarimus su „Deere“, jeigu d l to b  pažeistos ar apribotos m  intelektin s
nuosavyb s teis s. Mes pasiliekame visas teises, kurios n ra akivaizdžiai apibr žtos
šiose S lygose. J s neturite teis s keisti, bandyti keisti ar kam nors pad ti keisti
Programin s rangos perkonstravimo ar dekompiliavimo metodais. Nauj  Programin s
rangos versij  galime atnaujinti ir J renginyje.

2. Šios S lygos jums nesuteikia joki  teisi , taip pat nuosavyb s teisi  Svetain , susijusi
programin rang  ar Svetain s turin  ar j  dal . J s galite keisti, kopijuoti ar platinti vis  ar
dal  „Deere“ turinio, kurti jo išvestines ar adaptuotas versijas arba kokiu kitu b du j  naudoti
tik taip, kaip mes aiškiai leidžiame. Programin ranga ir kita technologija, kuri  mes
naudojame Svetainei tvarkyti, saugoma Jungtini  Valstij , Kanados ir užsienio valstybi
autori  teisi , prek s ženklo apsaugos ir kitais statym . Šios S lygos nesuteikia jums
joki  teisi  naudoti „Deere“ prek s ženkl , logotip , domen  pavadinim  ar kit  firmini
požymi . Išskyrus tai, kas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta šiose S lygose, mes
nesuteikiame jums joki  aiški  ar numatom  teisi , ir visos su Svetaine ir „Deere“ turiniu
susijusios teis s priklauso mums.

3. J s patvirtinate, kad perskait te ir supratote John Deere Web Site Legal Notice.

D. Tre  šali  turinys
1. Svetain je gali b ti skelbiamas tre  šali  turinys arba nuorodos  tre  šali  interneto

svetaines ar išteklius. „Deere“ nekontroliuoja ir netvirtina jokio tokio tre  šali  turinio,
interneto svetaini , ištekli  ar kokio nors kito susijusio turinio, produkt  ar paslaug  ir už
tai neatsako. J s galite naudotis bet koki  tre  šali  turiniu, interneto svetain mis ar
ištekliais vien tik savo atsakomybe.

2. J s sutinkate laikytis bet koki  kit  sutar  su kitomis šalimis, kurios reglamentuoja j
teises naudotis tre  šali  turiniu, nuostat .

3. Jeigu mes suteikiame jums bet koki  programin rang  pagal atviro šaltinio licencij  ir
tokiose licencijose numatytos nuostatos akivaizdžiai prieštarauja šioms S lygoms, atviro
šaltinio licencijos nuostatos taikomos tokiai atviro šaltinio programinei rangai tiek, kiek jos
neprieštarauja šioms S lygoms.

6. Gair s ir politikos nuostatos
A. Priimtinas naudojimas

s sipareigojate neatlikti pats, nepad ti kitiems asmenims ar neskatinti j  atlikti toliau nurodyt
veiksm :

1. pažeisti šias S lygas;
2. tirti, nuskaityti ar bandyti kokios nors sistemos ar tinklo pažeidžiamum ;
3. si sti neleidžiamus pranešimus, reklaminius skelbimus ar pranešimus arba brukal ;
4. si sti iškraipyt , apgauling  ar klaidinan  šaltin  identifikuojan  informacij , skaitant

pranešimus, kuriais apsimetama kitu asmeniu arba suk iaujama;
5. keisti, adaptuoti, pasisavinti, kopijuoti, platinti, versti Svetain  arba Svetain s turin , kurti jo

išvestin  ar adaptuot  turin , j  viešai demonstruoti, parduoti ar iškeisti (išskyrus Svetain je
skelbiam  j  turin ), išskyrus atvejus, kai aiškiai leidžia „Deere“;

6. prisijungti prie Svetain s ar joje naršyti bet kokiomis priemon mis, išskyrus m  viešai
priži rimas s sajas (pvz., iškarp  fail  naudojimas).

7. naudoti bet kokius robotus, vorus, svetaini  paieškos / informacijos nuskaitymo
taikom sias programas ar kitokias automatizuotas priemones, procesus, skirtus prisijungti
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prie bet kokios Svetain s ar bet kokio Svetain s turinio dalies arba jas nuskaityti ar
bandyti indeksuoti.

8. keisti bet koki  Svetain s dal  perkonstravimo priemon mis;
9. pašalinti ar keisti bet kok  autori  teisi , prek s ženklo ar kitokius nuosavyb s teisi

ženklus, skelbiamus bet kokioje Svetain s dalyje, ar žymin ius bet koki  iš Svetain s
išspausdint  ar iš jos nukopijuot  medžiag ;

10. rašyti, apdoroti ar pasisavinti bet koki  informacij  apie kit  Svetain s naudotoj ;
11. prisijungti prie informacijos apie kitus Svetain s naudotojus ar j  perži ti negavus

atitinkamo leidimo;
12. performatuoti ar keisti bet koki  Svetain s dal ;
13. imtis bet koki  veiksm , d l kuri , m  nuoži ra, atsirast  ar gal  atsirasti nepagr sta

ar neproporcingai didel  apkrova „Deere“ technologij  infrastrukt roms ar kurie
pareikalaut  Svetain je sukurti pernelyg aktyvius duomen  srautus;

14. bandyti neteis tai prisijungti prie Svetain s, naudotoj  paskyr , kompiuterini  sistem  ar
prie Sistemos prijungt  tinkl  piratavimo veiksmais, pasisavinant slaptažod  ar kitomis
priemon mis;

15. diegti piktybin  programin rang  ar kitaip naudoti Svetain  ar bet kok  Svetain s turin
platinti piktybinei rangai, kompiuteri  virusams, šnipin jimo programoms, kirminams,
defektams, Trojos arkliams ar kitoms piktybin ms programoms.

16. naudoti bet kokius renginius, programin rang  ar priemones, kurios sutrikdyt  normali
Svetain s veikl , ar kitaip bandyti sikišti  normali  Svetain s veikl ;

17. naudoti Svetain  siekiant pažeisti bet kokio kompiuteri  tinklo saugum , nulaužti
slaptažodžius ar saugumo šifravimo kodus; sutrikdyti Svetain s arba Svetain s turinio
saugum  ar kitaip j  pažeisti;

18. pašalinti, apeiti, pažeisti bet kokias su saugumu susijusias Svetain s funkcijas ar
funkcijas, kurios užkerta keli  ar apriboja galimybes naudoti ar kopijuoti Svetain s turin ,
nustato naudojimosi Svetaine apribojimus ar sumažina j  veiksmingum ;

19. skelbti bet kok  Turin , kuris yra apgaulingas ar klaidinantis;
20. pažeisti bet koki  tre  šali  teises, skaitant be joki  apribojim  pasitik jimo, autori

teisi , prek s ženkl , patent  teises, komercines paslaptis, moralines teises, privatumo
teises, viešumo teises ar bet kokias kitas intelektin s nuosavyb s teises;

21. bendrinti savo Svetain s naudotojo paskyr , prisijungti prie Svetain s naudojantis kito
asmens naudotojo paskyra ar teikti neteising  ar klaidinan  informacij  kuriant ar
naudojantis Svetain s naudotojo paskyra;

22. neturint atitinkamo leidimo reklamuoti ar skatinti sigyti ne savo produktus ar paslaugas;
23. prisistatyti kitu asmeniu ar teikti klaidinan  informacij  apie santykius su kitu asmeniu ar

mone;
24. grasinti, persekioti, g sdinti kitus asmenis ar prie j  priekabiauti, propaguoti fanatiškas ar

diskriminacines id jas;
25. skelbti, kelti ar bendrinti medžiag , kuri yra neteis tai pornografin  ar nepadori,

propaguojanti fanatiškas religin s, rasin s ar etnin s neapykantos id jas arba
26. pažeisti bet kokius taikomus statymus, kit  asmen  privatum  ar žeminti j  orum .

B. Privatumas

s sutinkate kad mes galime rinkti, skelbti, bendrinti ar atskleisti j  turin  m  Privatumo ir
duomen  apsaugos pareiškime nustatyta tvarka (www.deere.com/legal). Jei reikia informacijos
apie tai, kaip mes galime naudoti j  turin , skaitykite savo šaliai skirt  m  Privatumo ir
duomen  apsaugos pareiškimo redakcij .

C. Gin ai d l autori  teisi  ir prek s ženkl

„Deere“ gerbia kit  asmen  intelektin s nuosavyb s teises ir tikisi, kad svetain s naudotojai
laikysis tokio paties poži rio. Jeigu esate autori  teis  ar prek s ženklo savininkas arba esate
galiotas veikti tokio savininko vardu ar galiotas veikti pagal išimtin  autori  ar prek s ženklo teis ,

s sutinkate nedelsdami informuoti mus apie bet kokius tariamus autori  ar prek s ženkl  teisi
pažeidimus Svetain je ar ja naudojantis ir pateikti rašytin  pranešim  su tokia informacija:

1. darbas ar prek s ženklas, kurio autori  teis s, j  nuomone, buvo pažeistas;
2. j  nuomone, tokias teises pažeidžiantis turinys ir informacija, kuri pagr stai b

pakankama, kad „Deere“ gal  tok  turin  rasti Svetain je (pvz., puslapio URL adresas,
kuriame toks turinys yra skelbiamas);
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3. pareiškimas, kad j s pagr stai turite pagrindo manyti, kad j  pranešime nurodyto turinio
naudojimo b das nebuvo galiotas autori  teisi  ar prek s ženklo savininko, jo agento ar

ra leidžiamas pagal taikomus statymus;
4. j  pareiškimas, kuriuo j s, suvokdamas atsakomyb  už melagingus parodymus,

patvirtinate, kad j  pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad j s esate autori  teisi
ar prek s ženklo savininkas arba esate kitaip galiotas veikti tokio savininko vardu; ir

5. J  fizinis ir elektroninis parašas kartu su j  kontaktine informacija (adresas, telefono
numeris ir, jeigu turite, el. pašto adresas).

Savo pranešim  teikite tokiu adresu:

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

El. paštas: DMCA@JohnDeere.com

Mes vien savo nuoži ra pašalinsime bet kok  turin , kuris faktiškai arba kaip mes tariame pažeidžia
bet kokios tre iosios šalies teises. Vadovaudamiesi savo politika mes nutraukiame su Turiniu
susijusius santykius su bet kuriomis šalimis, kurios pakartotinai pažeidžia kit  asmen  intelektin s
nuosavyb s teises.

7. Pasi lymai ir patobulinimai

Mes laukiame J  atsiliepim . Si sdami mums savo id jas, pasi lymus, dokumentus ar pasi lymus (toliau –
atsiliepimai) j s patvirtinate, kad i) J  atsiliepime n ra jokios asmenin s konfidencialios ar nuosavos tre
šali  informacijos, ii) toki  atsiliepim  atžvilgiu mes nesame nei tiesiogiai, nei numatomai prisi  joki
konfidencialumo sipareigojim , iii) mes jau galime b ti gav  ar svarst  informacij , kuri b  panaši  esan

 atsiliepime, ir iv) j s mums suteikiate neatšaukiam , neišimtin , nemokam , neterminuoto galiojimo ir
visame pasaulyje galiojan  licencij  naudoti, keisti, skelbti, platinti ir sublicencijuoti tok  j  atsiliepim .

8. Žalos atlyginimas

s sutinkate ginti „Deere“, jos pagrindines mones, antrines ir susijusias mones, j  agentus, tiek jus,
licenciarus ir partnerius, pareig nus, direktorius, darbuotojus, agentus ir atstovus (kartu vadinamus „Deere“
mon mis) ir kompensuoti visas j  išlaidas, skaitant teisines išlaidas, taip pat patenkinti bet kokius tre
šali  ieškinius ar reikalavimus, pateiktus d l i) j  naudojimosi Svetaine, ii) j vykdyto ši  S lyg
pažeidimo, iii) bet kokio produkto ar paslaugos, j  naudojantis Svetaine sigyto ar pirkto ne iš „Deere“
mon s, arba iv) j  ar tre iosios šalies vykdyto kito asmens ar mon s intelektin s nuosavyb s ar kitoki
teisi  pažeidimo naudojantis j  paskyra. J s sutinkate, kad „Deere“ gali j  s skaita imtis išimtini
gynybos priemoni  ir kontroliuoti bet kok  klausim , d l kurio j s privalote mums atlyginti žal , ir
sipareigojate savo s skaita su mumis bendradarbiauti mums ginantis nuo toki  reikalavim . J s
sipareigojate nesp sti joki  klausim  negav  išankstinio rašytinio „Deere“ sutikimo. „Deere“ d s visas
pagr stas pastangas jus informuoti apie bet kokius tokius reikalavimus, ieškinius ar procesinius veiksmus,
kai tik apie juos sužinos.

9. Garantij  mažinimas, atsakomyb s apribojimai ir garantijos klientams
A. Garantij  mažinimo ir atsakomyb s apribojimo pareiškimai

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI Š  SKYRI , NES JAME APRAŠOMAS „DEERE“ MONI
ATSAKOMYB S APRIBOJIMAS. KIEKVIENAS TOLIAU ESANTIS PUNKTAS TAIKOMAS
ATSIŽVELGIANT  TOLIAU ESAN IO 9 SKYRIAUS B PUNKT  IR TIK TIEK, KIEK LEIDŽIAMA
PAGAL TAIKOMUS STATYMUS. JOKIO ŠIO SKYRIAUS NUOSTATA N RA SIEKIAMA
APRIBOTI TEISI , KURIAS JUS GALITE TUR TI, JEIGU JOS N RA TEISIŠKAI APRIBOTOS.

1. ŠI SVETAIN  JUMS TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, SU VISAIS TR KUMAIS IR TADA,
KADA PASIEKIAMA. TRE IOSIOS ŠALIES TURINIU J S NAUDOJAT S VIEN TIK
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SAVO NUOŽI RA IR RIZIKA. „DEERE“ MON S NEDARO JOKI  PAREIŠKIM  IR
NETEIKIA JOKI  PAŽAD  D L ŠIOS SVETAIN S KOKYB S, TIKSLUMO AR
PATIKIMUMO, JOS APSAUGOS AR SAUGUMO, SVETAIN S PASIEKIAMUMO AR
DARBIN S B SENOS LAIKOTARPIO ARBA SVETAIN S TURINIO. ATITINKAMAI
„DEERE“ MON S NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYB S D L JOKI  J
NUOSTOLI  AR ŽALOS, KOKI  J S GALITE PATIRTI, PAVYZDŽIUI, PASITIK DAMI
SVETAIN S TURINIO KOKYBE, TIKSLUMU AR PATIKIMUMU.

2. „DEERE“ MON S NEDARO JOKI  PAREIŠKIM  IR NETEIKIA JOKI  PAŽAD  D L
JOKI  KIT  SVETAIN S NAUDOTOJ  AR TRE  ŠALI . ATITINKAMAI „DEERE“
MON S NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽAL , KOKI  J S GALITE
PATIRTI D L J  VEIKSM , SKAITANT, PAVYZDŽIUI, VEIKSMUS, KAI KITAS
NAUDOTOJAS NETINKAMAI NAUDOJASI J  TURINIU AR TAPATYBE.
TRE IOSIOS ŠALIES TURINIU J S NAUDOJAT S TIK SAVO NUOŽI RA IR RIZIKA.

3. „DEERE“ MON S AIŠKIAI ATSISAKO TIEK AIŠKIAI NURODYT , TIEK MENAM
GARANTIJ , SKAITANT GARANTIJAS D L TRE  ŠALI  SVETAIN JE SI LOM
PRODUKT  AR PASLAUG , NUMATOM  GARANTIJ  D L J  PERKAMUMO,
TINKAMUMO KONKRE IAM TIKSLUI, KOKYB S AR J  NEPAŽEIDŽIAMUMO. JOKIA
VIENOS IŠ „DEERE“ MONI  DARBUOTOJO SUTEIKTA ŽODIN  AR RAŠYTIN
INFORMACIJA AR PATARIMAI NEREIŠKIA OFICIALAUS PAREIŠKIMO AR
GARANTIJOS.

4. J  VIENINTEL  IR IŠIMTIN  TEIS  IR TEIS S GYNIMO PRIEMON , JEI ESATE
NEPATENKINTI SVETAINE, SUSIJUSIOMIS PASLAUGOMIS, AR TURITE KIT
PRETENZIJ , – NUTRAUKTI NAUDOJIM SI ŠIA SVETAINE.

5. DIDŽIAUSIA BENDRA „DEERE“ MONI  ATSAKOMYB  UŽ J  NUOSTOLIUS AR
ŽAL , PATIRT  NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE AR ŠIOMIS S LYGOMIS, YRA 10 JAV
DOLERI .

6. KIEK LEIDŽIAMA PAGAL STATYMUS, „DEERE“ MON S JOKIAIS ATVEJAIS
NEATSAKO UŽ I) NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS, BAUDINIUS,
PASEKMINIUS NUOSTOLIUS; ii) NEGAUT  PELN , VERSLO NUOSTOLIUS AR
PRARAST  GALIMYB  PASINAUDOTI; iii) ŽAL  REPUTACIJAI ARBA IV)
INFORMACIJOS AR DUOMEN  PRARADIM , NEPRIKLAUSOMAI NUO TEIS S
NUOSTAT  IR FAKTO, KAD „DEERE“ BUVO SP TA D L TOKI  GALIM
NUOSTOLI , IR NETGI TADA, JEIGU TEIS S GYNIMO PRIEMON S NEATLIEKA
SAVO PAGRINDIN S PASKIRTIES.

B. GARANTIJOS KLIENTAMS

1. Australija. Nepaisant pirmiau esan io 9 skyriaus a punkte išd styt  garantij  mažinimo ir
atsakomyb s apribojimo nuostat , jeigu turite teis  bet koki  garantij  klientams apsaug
pagal Australijos vartotoj statymo 3-2 dalis arba pagal 2010 m. Konkurencijos ir vartotoj
statymo (Cth) 2 pried , jokia 9 skyriaus a punkto ar kuri nors kita ši  S lyg  nuostata
negali panaikinti toki  garantij  klientams, j  pakeisti ar kitaip apriboti.

2. Naujoji Zelandija. J s pripaž state ir sutinkate, kad naudojat s pagal šias S lygas
teikiamomis paslaugomis verslo tikslais ir atitinkamai 1993 m. Vartotoj  garantij
statymas (Naujoji Zelandija) tokioms teikiamoms s lygoms netaikomas.

10. Taikomos teis s ir vietos pasirinkimas

Šioms S lygoms taikomos Ilinojaus valstijoje (JAV) galiojan ios materialin s teis s nuostatos,
reglamentuojan ios šias S lygas. Atitinkamas Rok Ailando apygardos teismas (Ilinojaus valstija) turi
neišimtin  jurisdikcij  bet koki  su šiomis S lygomis susijusi  ieškini  ar gin  (toliau – Ieškinys) atžvilgiu.
Šioms S lygoms netaikomos jokios jurisdikcijos statym  konflikto taisykl s ar Jungtini  Taut  konvencija

l tarptautinio pirkimo ir pardavimo sutar , ir j  taikymo aiškiai atsisakoma. D L BET KOKIO BET
KURIOS ŠALIES PAREIKŠTO IEŠKINIO J S SUTINKATE PRIPAŽINTI ASMENIN  IR NEIŠIMTIN
ILINOJAUS VALSTIJOS ROK AILANDO APYGARDOJE VEIKIAN  VALSTIJOS IR FEDERALINI
TEISM  JURISDIKCIJ  IR ATSISAKOTE BET KOKI  TEISI  D L BET KOKI  PRIEŽAS  REIKŠTI
PRIEŠTARAVIMUS D L TOKIO TEISMO POS DŽI  VIETOS.
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11. S lyg  laikymosi nutraukimas
A. J s galite bet kuriuo metu nustoti laikytis ši  S lyg , t. y. galite uždaryti savo paskyr , nustoti

naudotis Svetaine arba pateikti „Deere“ pranešim  apie tai, kad nustojate naudotis jos teikiamomis
paslaugomis. Pranešim  galite pateikti, kaip nurodyta ia.

B. Mes pasiliekame teis  bet kuriuo metu d l priežasties ar jos netur dami, pateikdami pranešim
arba ne laikinai ar visai sustabdyti Svetain s veikl . Mes taip pat turime teis  laikinai ar visam laikui
neleisti Jums naudotis Svetaine iš karto po to, kai jums nusi sime rašytin  ar elektronin  pranešim ,
informuojant  jus, kad nesilaikote ši  S lyg  arba naudojat s Svetaine kokiu nors b du, d l kurio
mums gali iškilti teisin  atsakomyb  ir sutrikdytas kit  asmen  naudojimasis Svetaine, taip pat
nustatyti, kad J  pažeidim  galima ištaisyti, tod l mes pirmiausia jums pateiksime rašytin
pranešim , reikalaudami situacij  ištaisyti per 30 dien , ir jeigu nustatyto laikotarpio pabaigoje j s ir
toliau netinkamai, pažeisdami S lygas, naudosit s Svetaine, užblokuosime j  prieig  prie
Svetain s. D l bet kurio tokio veiksmo j s galite netekti galimyb s prisijungti prie savo paskyros,
Svetain s, savo turinio, Svetain s turinio ar bet kokios kitos susijusios informacijos.

C. Jums nustojus naudotis Svetaine m  ar j  iniciatyva, visos ši  S lyg  1, 5, 6, 8–12 skyri
nuostatos galioja toliau, skaitant m  teis  naudotis j  turiniu, kaip aprašyta 5 skyriuje.

D. Ši  S lyg  taikymo nutraukimas neveikia joki  kit  „Deere“ paslaug  sutar  galiojimo ir j  nekei ia.

12. Bendrosios s lygos
A. Išskyrus atvejus, nurodytus pirmiau esan io 5 skyriaus d punkte, jokia ši  S lyg  nuostat  n ra

skirta ir negali b ti laikoma suteikian ia kokias nors teises ar teis s gynimo priemones jokioms
tre iosioms šalims.

B. Išskyrus atvejus, nurodytus pirmiau esan io 4 skyriaus e punkte, šios S lygos sudaro vis  j  ir
 susitarim  d l Sutarties dalyko ir pakei ia visus ankstesnius m  susitarimus d l šios

Sutarties dalyko. Šalys pripaž sta, kad jos negali remtis jokiais kitais pareiškimais, kurie n ra aiškiai
nuodyti šiose S lygose.

C. Mes neprivalome ši  S lyg  taikyti kitiems naudotojams j  vardu. Nors mes skatiname jus mus
informuoti, jeigu, j  manymu, kitas Svetain s naudotojas pažeidin ja šias S lygas, pasiliekame
teis  atlikti tyrim  ir imtis atitinkam  veiksm  vien savo nuoži ra.

D. Jeigu „Deere“ nepasinaudoja kuria nors teis s ar ši  S lyg  nuostata ar jos ne gyvendina, tai
nereiškia, kad „Deere“ atsisako tokios savo teis s ar atsisako taikyti atitinkam  nuostat . Jeigu
„Deere“ kokiu nors atžvilgiu nepasinaudoja kokia nors šiose S lygose numatyta teise, tai nereiškia
jos atsisakymo pasinaudoti kitomis šiose S lygose numatytomis teis mis.

E. Jeigu kuri nors ši  S lyg  nuostata tampa negaliojan ia ar ne gyvendinama, tokios nuostatos
taikymas apribojamas arba jos atsisakoma tik tiek, kiek b tina siekiant užtikrinti, kad kitais
atžvilgiais S lygos likt  galiojan ios ir gyvendinamos.

F. J s šias S lygas galite perleisti, perduoti ar sublicencijuoti tik gav  išankstin  rašytin  „Deere“
sutikim , ta iau mes jas galime perleisti ar perduoti be joki  apribojim . Bet koks bandymas
perleisti šias S lygas pažeidžiant nuostatas, yra niekinis ir negaliojantis.

G. „Deere“ ir j s esate nepriklausomi rangovai, o ne agentai, teisiniai partneriai ar susieti darbo
santykiais asmenys.

H. Ši  S lyg  skyri  pavadinimai vartojami tik patogumo d lei ir jokios teisin s reikšm s ar poveikio
sutartiniams santykiams neturi.


