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Vilkår

Disse vilkårene (disse “Vilkårene”) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com
samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som henviser til disse vilkårene
(“Nettstedet”). Ved å skaffe deg tilgang til eller bruke nettstedet eller ved å opprette en brukerkonto for nettstedet,
godtar du disse vilkårene og inngår en juridisk bindende kontrakt med Deere & Company. Hvis du skaffer deg tilgang
til eller bruker nettstedet som en ansatt eller agent på vegne av en annen person eller organisasjon, godtar du også
disse vilkårene på vegne av denne personen eller organisasjonen, og du lover og garanterer at du har myndighet til å
binde denne personen eller organisasjonen til disse vilkårene. Du må ikke skaffe deg tilgang til eller bruke
nettstedet hvis du ikke er villig eller i stand til å være bundet av disse vilkårene.

1. Definisjoner
A. Parter

1.  “Du” og “din” henviser til deg som individuell bruker av nettstedet og, hvis du ruker
nettstedet på vegne av en annen person eller organisasjon, også denne personen eller
organisasjonen.

2. En “bruker” er enhver som skaffer seg tilgang til, viser, blar gjennom, surfer eller på noen
annen måte bruker nettstedet.

3.  “Deere,” “vi,” “oss” og “vår” henviser til Deere & Company og dets heleide
datterselskaper.

B. Innhold
1.  “Innhold” betyr tekst, data, filer, fortegnelser, stedsinformasjon, meldinger, bilder,

fotografier, lyd, video og alle andre former for data eller kommunikasjon som leveres eller
sendes til, gjennom eller på annen måte gjøres tilgjengelig i forbindelse med nettstedet.
Vær oppmerksom på at ingen av de følgende definisjonene medfører eller oppretter
noe eierforhold mellom noen part og noe bestemt innhold.

2.  “Ditt innhold” innhold som du kontrollerer, blant annet: (i) Innhold som du leverer eller
sender til, gjennom eller i forbindelse med nettstedet; (ii) data, inklusive maskin-,
produksjons- og andre data som leveres til nettstedet fra ditt utstyr og (iii) innhold som har
sin opprinnelse hos en tredjepart, der denne tredjeparten har overført kontroll til deg.

3.  “Brukerinnhold” betyr innhold som brukere leverer eller sender til, gjennom eller i
forbindelse med nettstedet.

4.  “Deere-innhold” betyr innhold som vi skaper, har skapt, lager, har laget, anskaffer eller
lisensierer, og gjør tilgjengelig i forbindelse med nettstedet.

5.  “Tredjepartsinnhold” betyr innhold som har sin opprinnelse hos parter annet enn deg
eller Deere, som er gjort tilgjengelig i forbindelse med nettstedet.

6.  “Nettstedinnhold” betyr alt innholdet som gjøres tilgjengelig i forbindelse med nettstedet,
inklusive ditt innhold, brukerinnhold, tredjepartsinnhold og Deere-innhold.

2. Endringer av disse vilkårene

Vi kan fra tid til annen modifisere disse vilkårene. Når det gjøres endringer vil varsle deg ved å gjøre den
reviderte versjonen tilgjengelig på denne nettsiden, og angi øverst på denne siden hvilken dato
revideringene ble foretatt. Vi vil også oppdatere varselet på innloggingssiden. Du bør komme tilbake til disse
vilkårene regelmessig ettersom reviderte versjoner vil være bindende for deg hvis du fortsetter å bruke
nettstedet. Enhver slik endring vil være gyldig i fremtiden når de nye vilkårene legges ut. Du forstår og
godtar at din fortsatte tilgang til eller bruk av nettstedet etter en endring av disse vilkårene er lagt ut
på nettstedet, angir at du godtar de endrede vilkårene. Vi kan velge, etter eget skjønn, å varsle deg
direkte om visse endringer i disse vilkårene og vi kan kreve ditt direkte samtykke til de endrede vilkårene før
du kan fortsette å bruke eller få tilgang til nettstedet. Hvis du ikke godtar noen av de endrede vilkårene, må
du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.

3. Oversettelse -- Språk

Vi kan oversette disse vilkårene til andre språk for å gjøre det lettere for deg eller hvis det kreves av
gjeldende lov. Ikke desto mindre er det den engelske versjonen som styrer ditt forhold til Deere, og
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eventuelle uoverensstemmelser mellom de forskjellige versjonene vil bli avgjort i favør av den engelske
versjonen. Partene ønsker uttrykkelig at denne avtalen og eventuelle relaterte dokumenter skal utarbeides
og oppfylles på engelsk.

4. Bruke nettstedet
A. Kvalifisering

For å få tilgang til eller bruke nettstedet må du være 18 år eller eldre og ha den nødvendige
kapasiteten, evnen og myndigheten til å godta disse vilkårene. Du har ikke tillatelse til å skaffe deg
tilgang til eller bruke nettstedet hvis vi tidligere har bannlyst deg fra nettstedet eller stengt din konto.

B. Tillatelse til å bruke nettstedet

Du kan kun bruke nettstedet i samsvar med disse vilkårene. Du bruker nettstedet for egen risiko,
herunder risikoen for at du kan bli eksponert for innhold som er unøyaktig, støtende eller på annen
måte upassende, og faren for at innholdet du velger å dele i forbindelse med nettstedet kan bli
misbrukt av tredjeparter.

C. Nettstedets tilgjengelighet

Alle eller deler av nettstedet kan bli endret, oppdatert, avbrutt, suspendert eller avsluttes til enhver
tid, helt etter vårt skjønn, uten varsel eller ansvar. Vi kan også fjerne ethvert innhold fra nettstedet
etter eget skjønn, uten varsel eller ansvar.

D. Brukerkontoer
1. Du må opprette en konto og oppgi visse opplysninger om deg selv for å kunne bruke noen

av funksjonene som tilbys gjennom nettstedet. Du kan opprette en konto her:
www.myjohndeere.com.

2. Hvis dine kontaktopplysninger eller annen informasjon relatert til kontoen endrer seg, må
du varsle oss med en gang og oppgi kurant informasjon. Du kan oppdatere kontoen her:
www.myjohndeere.com.

3. Du er eneansvarlig for trygg oppbevaring av passordet og påloggingsinformasjonen du
bruker til å skaffe deg tilgang til nettstedet, og du lover å ikke dele passordet med noen
tredjepart. Du er ansvarlig for enhver aktivitet vedrørende bruk av din konto, uansett om
du har godkjent aktiviteten eller ikke. Du godtar å varsle oss beskjed umiddelbart om
eventuell uautorisert bruk av din konto. Du kan kontakte oss om kontoen her.

4. Du anerkjenner og godtar at hvis du ønsker å beskytte det du sender av data eller filer til
nettstedet, er det ditt ansvar ene og alene å etablere og bruke en sikker forbindelse til å
kommunisere med nettstedet.

5. Kontoen din er kun til ditt bruk. Når du oppretter den, ber vi om at du er fullstendig og
nøyaktig når du gir oss opplysningene om deg som vi ber om. Du kan ikke opptre som en
annen, opprette eller bruke en konto for noen andre enn deg selv, oppgi en annen e-
postadresse enn din egen eller opprette flere kontoer. Hvis du bruker et pseudonym, må
du være oppmerksom på at andre likevel kan klare å identifisere deg på grunnlag av
innholdet du velger å dele. Les vår personvernerklæring (www.deere.com/legal) for mer
informasjon. Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å stenge kontoen din uansett grunn,
uten varsel eller ansvar.

E. Relaterte Deere-tjenester og -avtaler

Vær oppmerksom på at noe innhold, noen funksjoner, funksjonaliteter eller tjenester som er
tilgjengelige for deg gjennom nettstedet er underlagt tilleggsvilkår som står i separate avtaler
mellom deg og Deere (hver en “Deere-tjenesteavtale”). Enhver bru av for eksempel verktøyene og
tjenestene i JDLink™, vil være underlagt John Deere Telematics-avtalen, som er en Deere-
tjenesteavtale. I den utstrekning det er rimelig vil disse vilkårene bli tolket for å unngå konflikt med
andre avtaler mellom deg og Deere. Hvis det oppstår en konflikt mellom disse vilkårene og andre
vilkår eller avtaler mellom deg og Deere, skal vilkårene som står i en gjeldende Deere-
tjenesteavtale erstatte disse vilkårene.
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F. Kommunikasjon fra Deere og andre brukere

Ved å opprette en konto godtar du herved å motta elektronisk kommunikasjon i forbindelse med
nettstedet. Nettstedet kan legge til rette for slik kommunikasjon mellom deg og andre brukere, og
Deere kan kommunisere med deg angående vedlikehold, tilgjengelighet, funksjonalitet eller andre
ting som er relatert til din bruk av nettstedet, underlagt alle gjeldende lover angående elektronisk
kommunikasjon fra bedrifter.

5. Innhold
A. Ansvar for ditt innhold

1. Nettstedet har funksjoner som lar deg dele ditt innhold med andre. Du forstår at ditt
innhold kan bli kopiert, brukt, modifisert eller distribuert av en annen bruker som mottar
eller har tilgang til ditt innhold, og du godtar at Deere ikke har noe ansvar eller
erstatningsplikt for slike aktiviteter. Vær nøye med hvilket innhold du velger å dele på
nettstedet.

2. Du alene er ansvarlig for å vedlikeholde og beskytte ditt innhold. Du godtar at Deere ikke
har noe ansvar for et eventuelt tap eller korrumpering av innholdet, eller for kostnader
forbundet med sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av ditt innhold.

3. Du er eneansvarlig for ditt innhold, og når det er sendt til nettstedet, kan det ikke alltid
trekkes tilbake. Du påtar deg alle risikoer forbundet med ditt innhold, herunder at en
tredjepart stoler på dets kvalitet, nøyaktighet eller pålitelighet, eller at du røper informasjon
i ditt innhold som gjør det mulig å identifisere deg som person. Du fremholder at du eier,
eller har de nødvendige tillatelsene til å bruke og autorisere bruk av ditt innhold som
beskrevet her, inklusive bruk av Deere som drøftet i paragraf 5(b) nedenfor. Du
fremholder også at du har innhentet alle samtykker fra ansatte eller tredjeparter som er
nødvendig for at du og Deere skal være i samsvar med gjeldende personvernlover når det
gjelder Deeres levering av nettstedet og behandlingen av personopplysninger som drøftet
i paragraf 6(B) nedenfor. Du godtar og forstår at ditt innhold ikke godkjennes av Deere, og
du vil ikke indikere at ditt innhold på noen måte støttes eller bifalles av Deere.

4. Noe innhold på nettstedet kan være beskyttet av åndsverkrettighetene til andre. Du godtar
at du ikke vil kopiere, laste opp, laste ned eller dele filer fra nettstedet med mindre du har
rett til å gjøre det. Du er ene og alene ansvarlige for det du kopierer, deler, laster opp,
laster ned eller på annen måte bruker mens du bruker nettstedet. Du kan utsette deg selv
for erstatningsansvar hvis ditt innhold, for eksempel, inneholder materiale som er falsk,
misvisende, villedende eller ærekrenkende, bryter rettigheter til noen tredjepart, herunder
eventuell opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, ideell rettighet, rett til
privatliv, utgivelsesrett eller noen annen åndsverkrettighet eller eiendomsrett, røper ikke-
offentlig informasjon om visse børsnoterte virksomheter, inneholder materiale som er
ulovlig, herunder ulovlig hatske ytringer eller pornografi, eller bryter eller anbefaler brudd
på noen gjeldende lov eller forskrift.

5. Vi kan velge å gå gjennom nettstedinnhold for å se om det er i samsvar med våre
retningslinjer, men du erkjenner at Deere ikke har noen plikt til å overvåke noe innhold
som er tilgjengelig gjennom nettstedet. Vi er ikke ansvarlig for nøyaktigheten,
fullstendigheten, egnetheten eller lovligheten til data, filer, nettstedinnhold eller noen
annen informasjon som du kan få tilgang til ved bruk av nettstedet.

B. Vår rett til å bruke ditt innhold
1. Disse vilkårene gir ikke Deere noen rettigheter til ditt innhold eller andre

åndsverkrettigheter unntatt de begrensede rettighetene til å bruke ditt innhold som
beskrevet nedenfor og i våre personvern- og dataerklæring (www.deere.com/legal).
I personvern- og dataerklæringene for ditt land finner du spesifikk informasjon om hvordan
vi kan bruke ditt innhold. De befinner seg under Fane 3 i den forrige lenken.

2. Du gir Deere og tredjeparter retten til å bruke ditt innhold som beskrevet i disse vilkårene
og etter behov for å levere alle tjenester og funksjoner som leveres som en del av
nettstedet, herunder, for eksempel, oppbevaring av ditt innhold og deling av det etter dine
anvisninger. Denne tillatelsen dekker tredjeparter som er hyret av Deere i forbindelse
medleveringen av nettstedet og tilhørende tjenester.

3. Vi kan gi ditt innhold til utenforstående parter når vi i god tro mener at slik fremleggelse er
rimelig nødvendig for å (a) overholde en gjeldende lov, forskrift eller pålagt lovlig
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forlangende; (b) beskytte en person mot dødsfall eller alvorlig personskade; (c) forhindre
svindel eller misbruk som rammer oss eller våre brukere; (d) beskytte våre
eiendomsrettigheter eller (e) beskytte Deere og dets tilknyttede selskaper eller personale
mot rettssaker som oppstår på grunn av kundedata.

C. Deere-innhold og programvare
1. Noen bruksområder på nettstedet kan kreve at du laster ned en kundeprogramvarepakke

(“Programvare”). Deere gir deg herved en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens
som ikke kan lisensieres videre eller overdras til andre, til å bruke programvaren kun til å
få tilgang til nettstedet. Din lisens til å bruke programvaren oppheves automatisk hvis du
bryter disse vilkårene eller noen annen avtale med Deere på en måte som påvirker,
begrenser eller krenker våre åndsverkrettigheter. Vi forbeholder oss herved alle rettigheter
som ikke uttrykkelig gis i disse vilkårene. Du kan ikke foreta omvendt konstruksjon eller
dekompilere programvaren, og heller ikke prøve å gjøre det, eller hjelpe noen andre å
gjøre det. Vi kan oppdatere programvaren på din enhet automatisk når en ny versjon er
tilgjengelig.

2. Disse vilkårene gir deg ikke noen rett, eiendomsrett eller interesse i nettstedet, relatert
programvare eller nettstedinnholdet. Du kan ikke modifisere, reprodusere, distribuere,
lage avledede arbeider eller tilpasninger av, offentlig vise eller på noen måte utnytte noe
av Deere-innholdet helt eller delvis unntatt som uttrykkelig godkjent av oss. Programvaren
og annen teknologien vi bruker til å levere nettstedet er beskyttet av opphavsretts-,
varemerke- og andre lover i USA og Canada og andre land. Disse vilkårene gir deg ingen
rett til å bruke Deere-varemerker, -logoer, -domenenavn eller andre merkevarekjennetegn.
Med unntak av det som uttrykkelig og utvetydig er bestemt her, gir vi deg ingen uttrykkelig
eller underforstått rettighet, og alle rettigheter i og til nettstedet og Deere-innholdet
beholds av oss.

3. Du fremholder at du har lest og forstått den juridiske erklæringen for John Deere-
nettstedet.

D. Tredjepartsinnhold
1. Nettstedet kan inneholde tredjepartsinnhold eller lenker til tredjepartsnettsteder eller -

ressurser. Deere hverken kontrollerer eller anbefaler og er ikke ansvarlig for noe slikt
tredjepartsinnhold, -nettsteder eller -ressurser, eller noe relatert innhold, produkter eller
tjenester. Du er eneansvarlig for din bruk av noe slikt tredjepartsinnhold, -nettsteder eller -
ressurser.

2. Du godtar å overholde vilkårene i enhver avtale med noe annen part som styrer din tilgang
til noe tredjepartsinnhold.

3. Hvis vi gir deg programvare i henhold til en åpen kilde-lisens, kan det være bestemmelser
i disse lisensene som er i uttrykkelig konflikt med disse vilkårene, og i så fall vil
bestemmelsene i åpen kilde-lisensen gjelde i denne åpen kilde-programvaren i den
utstrekning det er noen slik konflikt.

6. Retningslinjer og regler
A. Akseptabel bruk

Du godtar at du ikke vil, og ikke vil hjelpe, oppmuntre eller sette andre i stand til å bruke nettstedet
til å:

1. bryte disse vilkårene;
2. granske, skanne eller teste sårbarheten til noe system eller nettverk;
3. sende uønsket kommunikasjon, kampanjer eller reklame, eller spam;
4. sende endret eller villedende informasjon, eller informasjon med falsk kildeidentifisering,

herunder “spoofing” eller “phishing”;
5. modifisere, tilpasse, beslaglegge, reprodusere, distribuere, oversette, lage avledede

arbeider eller tilpasninger av, vise offentlig, selge, omsette eller på noen måte utnytte
nettstedet eller nettstedinnhold (annet enn ditt innhold som ligger på nettstedet), unntatt
det som uttrykkelig er godkjent av Deere;

6. skaffe deg tilgang til eller søke nettstedet med andre midler enn våre offentlig støttede
grensesnitt (for eksempel “scraping”);



Oppdatert 7. mai 2014.

7. bruke noen robot, edderkopp, program for søk/henting av nettsteder eller annen
automatisert innretning, prosess eller middel til å skaffe deg tilgang, hente, skrape eller
indeksere noen del av nettstedet eller noe nettstedinnhold;

8. foreta omvendt konstruksjon av noen del av nettstedet;
9. fjerne eller modifisere noe varsel om copyright, varemerke eller annen eiendomsrett som

vises på noen del av nettstedet eller på noe materiale som skrives ut eller kopieres fra
nettstedet;

10. registrere, behandle eller grave ut informasjon om andre brukere av nettstedet;
11. skaffe deg tilgang til eller vise informasjon om andre brukere av nettstedet uten

autorisasjon;
12. omformatere eller ramme inn av noen del av nettstedet;
13. utføre noen handling som utgjør, eller som kan utgjøre, etter vårt skjønn, en urimelige eller

uforholdsmessig stor belastning på Deeres teknologiinfrastruktur eller som på annen måte
utgjør en overdreven trafikkbelastning på nettstedet;

14. prøve å skaffe deg uautorisert tilgang til nettstedet, brukerkontoer, datasystemer eller
nettverk tilknyttet nettstedet gjennom knekking, passordgraving eller andre metoder;

15. plante ondsinnet programvare eller på annen måte bruke nettstedet til å distribuere
ondsinnet programvare, dataviruser, spionvare, ormer, defekter, trojanske hester eller
andre ting av ødeleggende art;

16. bruke noen enhet, programvare eller rutine som forstyrrer nettstedet rette funksjonsmåte,
eller på annen måte prøve å forstyrre nettstedets rette funksjonsmåte;

17. bruke nettstedet til å bryte sikkerheten til noe datanettverk, knekke passord eller
sikkerhetskrypteringskoder; forstyrre eller gripe inn i sikkerheten til, eller på annen måte
forårsake skade på, nettstedet eller nettstedinnhold;

18. fjerne, omgå, deaktivere, skade eller på annen måte forstyrre noen sikkerhetsrelatert
funksjon på nettstedet, funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av
nettstedinnhold, eller funksjoner som håndhever begrensninger av bruken av nettstedet;

19. gi ut noe innhold som er falskt eller villedende;
20. krenke rettighetene til noen tredjepart, herunder uten begrensning ethvert brudd på tillitt,

opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, ideell rettighet, personvernrett,
utgivelsesrett eller noen annen opphavsrett eller eiendomsrett;

21. dele din brukerkonto for nettstedet, skaffe tilgang til nettstedet ved bruk av en annen
persons brukerkonto, eller gi falsk eller villedende informasjon ved etablering eller bruk av
en brukerkonto for nettstedet;

22. markedsføre eller annonsere andre produkter eller tjenester enn dine egne uten gyldig
autorisasjon;

23. opptre som eller gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til noen person eller enhet;
24. true, hjemsøke, skade, trakassere eller plage andre, eller fremme bigotteri eller

diskriminering;
25. utgi, laste opp eller dele materiale som er ulovlig pornografisk eller uanstendig, eller som

fremmer bigotteri, religiøst, rasemessig eller etnisk hat, eller
26. bryte gjeldende lov på noen måte, eller krenke privatlivet til andre, eller ærekrenke andre.

B. Personvern

Du godtar at vi kan samle inn, holde på, bruke, dele og rapportere ditt innhold som bestemt i våre
personvern- og dataerklæringer (www.deere.com/legal). I personvern- og dataerklæringene for ditt
land finner du spesifikk informasjon om hvordan vi kan bruke ditt innhold.

C. Tvister om opphavsrett og varemerker

Deere respekterer åndsverkrettighetene til andre og forventer at brukerne av dets nettsted gjør det
samme. Hvis du er en eier av en opphavsrett eller varemerke, eller har myndighet til å handle på
vegne av en, eller har myndighet til å handle i henhold til en eksklusiv rett i henhold til opphavsrett
eller varemerke, godtar du at du straks vil rapportere eventuelle krenkelser av opphavsrett eller
varemerke som finner sted på eller gjennom nettstedet ved å sende et skriftlig varsel med følgende
informasjon:

1. Identifikasjon av det opphavsrettbeskyttede arbeidet eller varemerket som du hever har
blitt krenket;
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2. Identifisering av det angivelig krenkende innholdet og informasjon i rimelig grad
tilstrekkelig til å tillate Deere å finne det på nettstedet (f.eks. URL-en for nettsiden der
innholdet vises);

3. En erklæring fra deg om at du mener i god tro at bruk av innholdet identifisert i varselet på
beklagelig måte ikke er autorisert av opphavsrett-/varemerkeeieren, dennes agent eller
gjeldende lov;

4. En erklæring fra deg at du gir vitne, med straff for falsk forklaring, at informasjonen i ditt
varsel er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten/varemerket eller på annen måte
har myndighet til å handle på eierens vegne, og

5. Din fysiske eller elektroniske signatur, sammen med dine kontaktopplysninger (adresse,
telefonnummer og, hvis mulig, e-postadresse).

Varselet skal leveres til oss på følgende adresse:

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

E-post: DMCA@JohnDeere.com

Vi vil slette ethvert innhold som krenker eller som vi har mistanke om krenker en tredjeparts
rettigheter etter eget skjønn. Det er vår politikk å avvikle forhold angående innhold med parter som
gjentatte ganger krenker åndsverkrettighetene til andre.

7. Forslag og forbedringer

Vi ønsker dine tilbakemeldinger velkommen. Ved å sende oss ideer, råd, dokumenter eller forslag
(“Tilbakemelding”), godtar du at (i) din tilbakemelding ikke inneholder personlige, konfidensielle eller
opphavsrettbeskyttede opplysninger om tredjeparter, (ii) vi ikke har noen plikt, hverken uttrykkelig eller
underforstått, til å holde tilbakemeldingen hemmelig, (iii) vi kan ha noe som ligner tilbakemeldingen til
vurdering eller i utvikling allerede og (iv) du gir oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, uten royalty,
evigvarende, verdensomspennende lisens til å bruke, endre, utgi, distribuere og underlisensiere
tilbakemeldingen.

8. Skadesløshet

Du godtar å godtgjøre, forsvare og holde Deere, dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper,
eventuelle relaterte selskaper, forhandlere, leverandører, lisensgivere og partnere, og ledere,
styremedlemmer, ansatte, agenter og representanter for hver av dem (samlet kalt “Deere-enhetene”)
skadesløse, inklusive kostnader, forpliktelser og advokathonorarer, for ethvert krav eller fordring som gjøres
av en tredjepart, som oppstår ut fra eller er relatert til (i) din tilgang til eller bruk av nettstedet, (ii) ditt brudd
på disse vilkårene, (iii) eventuelle produkter eller tjenester som kjøpes eller anskaffes av deg i forbindelse
med nettstedet annet enn de som er kjøpt eller anskaffet fra en Deere-enhet eller (iv) krenkelse av deg, eller
noen tredjepart som bruker din konto, av en åndsverkrettighet eller annen rettighet til en person eller enhet.
Du godtar at Deere kan, på din bekostning, overta eneansvaret for å forsvare og styre enhver sak som du er
pålagt å holde oss skadesløs for og du godtar å samarbeide for egen regning med vårt forsvar mot disse
kravene. Du godtar å ikke inngå forlik i noen sak uten skriftlig forhåndssamtykke fra Deere. Deere vil ta
rimelige tiltak for å varsle deg om slike eventuelle krav, søksmål eller rettssaker når de blir oppmerksom på
dem.

9. Fraskrivelser, ansvarsbegrensninger og forbrukergarantier
A. Fraskrivelser og ansvarsbegrensninger

DU MÅ LESE DENNE PARAGRAFEN NØYE SIDEN DET BEGRENSER ANSVARET TIL DEERE-
ENHETER. HVER AV DE UNDERORDNEDE PARAGRAFENE NEDENFOR GJELDER, MED
FORBEHOLD OM PARAGRAF 9 (B) NEDENFOR, OG BARE I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING
SOM TILLATES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. INGENTING I DENNE AVTALEN ER MENT
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Å BEGRENSE EVENTUELLE RETTIGHETER DU KAN HA SOM IKKE KAN LOVLIG
BEGRENSES.

1. NETTSTEDET GJØRES TILGJENGELIG FOR DEG PÅ GRUNNLAG AV “SOM DET ER”,
“MED ALLE FEIL” og “SOM TILGJENGELIG”. DU BRUKER NETTSTEDET ETTER EGET
SKJØNN OG FOR EGEN RISIKO. DEERE-ENHETENE HVERKEN HEVDER ELLER GIR
NOEN LØFTER OM KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL
NETTSTEDET, DETS SIKKERHET, TILGJENGELIGHET ELLER OPPETID, ELLER
INNHOLDET PÅ NETTSTEDET. FØLGELIG ER DEERE-ENHETENE IKKE
ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM KAN
OPPSTÅ, FOR EKSEMPEL VED AT DU STOLER PÅ KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN
ELLER PÅLITELIGHETEN TIL INNHOLDET PÅ NETTSTEDET.

2. DEERE-ENHETENE HVERKEN HEVDER ELLER GIR NOEN LØFTER MED HENSYN
TIL NOEN BRUKER AV NETTSTEDET ELLER ANDRE TREDJEPARTER. FØLGELIG
ER IKKE DEERE-ENHETENE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP
ELLER SKADER SOM KAN OPPSTÅ FRA DERES HANDLINGER, HERUNDER, FOR
EKSEMPEL, HVIS EN ANNEN BRUKER MISBRUKER DITT INNHOLD ELLER
IDENTITET. DIN BRUK AV TREDJEPARTSINNHOLD ER ETTER EGET SKJØNN OG
FOR EGEN RISIKO.

3. DEERE-ENHETER FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, UTTALTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIVE GARANTIER MED HENSYN TIL
PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS AV TREDJEPARTER PÅ
NETTSTEDET, OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET
FOR ET BESTEMT FORMÅL, KVALITET OG IKKE-OVERTREDELSE. INGEN MUNTLIG
ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT TIL DEG AV EN
REPRESENTANT FOR EN AV DEERE-ENHETENE SKAL OPPRETTE NOE LØFTE
ELLER GARANTI.

4. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETT OG RETTSMIDDEL HVIS DU ER MISFORNØYD
MED NETTSTEDET, RELATERTE TJENESTER, ELLER ANDRE KLAGEMÅL SKAL
VÆRE DIN OPPSIGELSE OG OPPHØR AV TILGANG TIL, ELLER BRUK AV
NETTSTEDET.

5. DEERE-ENHETENES MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR
DEG FOR TAP ELLER SKADER SOM DU LIDER I FORBINDELSE MED NETTSTEDET
ELLER DISSE VILKÅRENE ER BEGRENSET TIL MAKSIMALT USD 100.

6. I DEN FULLESTE UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER LOVEN, VIL DEERE-
ENHETENE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN
(i) INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER, BISKADER, STRAFFEERSTATNING
ELLER FØLGESKADER, (ii) TAP AV FORTJENESTE, OMSETNING ELLER BRUK,
(iii) SKADE PÅ OMDØMME ELLER (iv) TAP AV INFORMASJON ELLER DATA,
UAVHENGIG AV JURIDISK TEORI, OM DEERE HAR ELLER IKKE BLITT ADVART
OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG ERSTATNINGER, OG SELV HVIS ET
RETTSMIDDEL MISLYKKES I SITT VESENTLIGE FORMÅL.

B. FORBRUKERGARANTIER

1. Australia. Til tross for fraskrivelsene og begrensingene av ansvar i paragraf 9(A) ovenfor
eller noe annet paragraf i disse vilkårene, i den utstrekning du har rett til beskyttelse under
noen av forbrukergarantiene i del 3-2 i den australske forbrukerloven i tabell 2 i
Competition and Consumer Act 2010 (Cth), skal ikke noe i paragraf 9(A) eller noe annet
paragraf i disse vilkårene, på noen måte ugyldiggjøre, endre eller på annen måte
begrense disse forbrukergarantiene.

2. New Zealand. Du erkjenner og godtar at du anskaffer tjenestene som leveres i henhold til
disse vilkårene for virksomhetsformål og følgelig vil ikke bestemmelsene i forbrukerloven
Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand) gjelde denne leveransen.

10. Valg av lov og verneting

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med de materielle lovene som gjelder i delstaten Illinois i
USA. De respektive domstolene i Rock Island County, Illinois har ikke-eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle
søksmål eller tvist knyttet til disse vilkårene (et “Krav”). Disse vilkårene av lovkonfliktsregler i noen
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jurisdiksjon eller FNs kontraktkonvensjon for internasjonalt salg av varer. Anvendelse av sistnevnte er
uttrykkelig ekskludert. FOR EVENTUELLE KRAV SOM HEVDES AV EN AV PARTENE, GODTAR DU Å
UNDERKASTE OG BIFALLE DEN PERSONLIGE OG IKKE-EKSKLUSIVE JURISDIKSJONEN TIL DE
DELSTATLIGE OG FØDERALE DOMSTOLENE I ROCK ISLAND COUNTY, ILLINOIS, OG DU FRASIER
DEG ENHVER RETT TIL Å PROTESTERE, UANSETT GRUNN, MOT AT VERNETINGET SKAL VÆRE EN
SLIK RETTSINSTANS.

11. Oppsigelse
A. Du kan til enhver tid si opp disse vilkårene ved å stenge din konto, avslutte din bruk av nettstedet,

eller gi Deere varsel om oppsigelse. Du kan sende et varsel til oss som anvist her.

B. Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å suspendere eller avsluttet nettstedet, med eller uten
grunn, og uten varsel. Vi kan også til enhver tid suspendere eller avslutte din bruk av nettstedet
umiddelbart ved å gi deg et skriftlig eller elektronisk varsel hvis du ikke overholder disse vilkårene,
eller bruker nettstedet på en måte som ville gi oss et juridisk ansvar eller forstyrre andres bruk av
nettstedet, forutsatt at, hvis Ikke-overholdelse eller bruk kan avhjelpes, vi først gir deg et skriftlig
varsel som krever retting innen 30 dager og hvis din ikke-overholdelse eller bruk ikke avhjelpes
innen utgangen av denne perioden. Et hvert slikt tiltak kan hindre deg i å få tilgang til din konto,
nettstedet, ditt innhold, nettstedinnhold eller annen relatert informasjon.

C. Ved eventuell oppsigelse, enten fra din eller vår side, vil paragraf 1, 5, 6, 8 - 12 i disse vilkårene
fortsatt gjelde med full kraft, inklusive din rett til å bruke ditt innhold, som forklart i paragraf 5.

D. Oppsigelse av disse vilkårene hverken opphever eller endrer noen Deere-tjenesteavtale.

12. Generelle vilkår
A. Med unntak av det som ellers er angitt i paragraf 5(D) ovenfor, er det ikke noe i disse vilkårene som

er beregnet på, eller som kan anses, å gi rettigheter eller rettsmidler til noen tredjepart.
B. Unntatt som ellers angitt i paragraf 4(E) ovenfor, inneholder disse vilkårene hele avtalen mellom

deg og oss angående emnet, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss angående dette
emnet. Partene erkjenner at man ikke kan ha tillit til noen fremstilling som ikke uttrykkelig står i
disse vilkårene.

C. Vi har ingen plikt til å håndheve disse vilkårene på dine vegne overfor en annen bruker av
nettstedet. Selv om vi anbefaler at du informerer oss hvis du mener en annen bruker av nettstedet
har brutt disse vilkårene, forbeholder vi oss retten til å etterforske og ta egnede tiltak helt etter eget
skjønn.

D. Hvis Deere ikke benytter seg av eller ikke håndhever en rettighet eller bestemmelse i disse
vilkårene, skal det ikke bety at Deere fraskriver seg denne rettigheten eller bestemmelsen. Hvis
Deere ikke benytter seg av en rett som gis i disse vilkårene, skal det ikke bety at Deere frafaller
ytterligere rettigheter det gis i disse vilkårene.

E. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir funne å være ikke-tvangskraftig eller ugyldig, skal
bestemmelsen begrenses eller elimineres minst mulig nødvendig grad slik at disse vilkårene på
andre områder fortsatt er gyldige og kan tvangskraftige.

F. Disse vilkårene kan ikke overdras, overføres eller viderelisensieres av deg uten skriftlig
forhåndssamtykke fra Deere, men kan overdras eller overføres av oss uten restriksjoner. Enhver
overdragelse som forsøkes gjort i strid med disse vilkårene skal være ugyldig.

G. Deere og du er uavhengige kontraktsparter, og ikke agenter, juridiske partnere eller involvert i noe
ansettelsesforhold.

H. Paragrafoverskriftene i disse vilkårene er kun for referanse og har ingen juridisk eller avtalemessig
effekt.


