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Warunki i postanowienia

Niniejsze warunki i postanowienia (niniejsze „Warunki”) reguluj  zasady dost pu i korzystania ze strony internetowej
MyJohnDeere.com i oferowanych na niej us ug, jak równie  z urz dze  mobilnych, które si  z ni cz  lub odnosz
si  do niniejszych Warunków („Strona internetowa”). Uzyskanie dost pu do niniejszej Strony internetowej lub
korzystanie z niej, jak równie  utworzenie konta u ytkownika tej strony jest równoznaczne z wyra eniem zgody na
niniejsze Warunki i przyst pienie do prawnie wi cej umowy z firm  Deere & Company. Niniejsze Warunki s
równie  wi ce dla osób uzyskuj cych dost p do Strony internetowej lub korzystaj cych z niej jako pracownicy lub
przedstawiciele innej osoby lub organizacji, które tym samy gwarantuj , e s  umocowane do zwi zania tej osoby lub
organizacji niniejszymi Warunkami. Odwiedzanie niniejszej Strony internetowej i korzystanie z niej przez osoby,
które nie chc  lub nie mog  by  zwi zane niniejszymi Warunkami jest zabronione.

1. Definicje
A. Strony

1.  „ ytkownik” i „ ytkownika” odnosi si  do Ciebie, jako indywidualnego u ytkownika
Strony internetowej, a w razie korzystania ze Strony internetowej w imieniu innej osoby
lub organizacji — równie  do tej osoby lub organizacji.

2.  „ ytkownik strony” to ka da osoba, która przegl da, indeksuje niniejsz  Stron
internetow , kopiuje tre ci w niej zawarte lub w dowolny inny sposób wykorzystuje j  lub
ma do niej dost p.

3.  „Deere”, „my”, „nasze” odnosi si  do firmy Deere & Company wraz ze wszystkimi
nale cymi do niej spó kami zale nymi.

B. Tre
1.  „Tre ” oznacza tekst, dane, pliki, dokumentacj , informacje o lokalizacji, obrazy, zdj cia,

materia y audio i wideo, jak równie  wszelkie inne rodzaje danych, które s  dost pne na
Stronie internetowej lub w powi zaniu z ni . Nale y zauwa , e adna z definicji
zawartych w niniejszym dokumencie nie tworzy stosunku w asno ci mi dzy stron
umowy a poszczególn  Tre ci .

2.  „Tre  w asna” oznaczaj  tre , nad któr  u ytkownik sprawuje kontrol , w tym: (i) tre
przekazana lub przes ana przez u ytkownika na Stron  internetow  lub w po czeniu z
ni ; (ii) dane, w tym dotycz ce maszyn, produkcji i inne informacje przes ane na stron
internetow  ze sprz tu u ytkownika; (iii) tre ci pochodz ce od osób trzecich, które
przekaza y u ytkownikowi prawo do ich kontrolowania.

3.  „Tre  u ytkownika” oznacza tre ci przesy ane przez u ytkowników na Stron
internetow  lub w inny sposób przekazywane w zwi zku z funkcjonowanie Strony
internetowej.

4.  „Tre  firmy Deere” oznacza tre  utworzon , nabyt , licencjonowan  lub udost pnian
na Stronie internetowej przez firm  Deere.

5.  „Tre  strony trzeciej” oznacza tre , która nie pochodzi od stron niniejszej umowy, a
zosta a udost pniona w zwi zku z funkcjonowaniem Strony internetowej.

6.  „Tre  strony internetowej” oznacza wszystkie tre ci udost pnione w zwi zku z
funkcjonowaniem Strony internetowej, w czaj c Tre  w asn , Tre ci u ytkownika, Tre
strony trzeciej oraz Tre  firmy Deere.

2. Zmiana niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki mog  podlega  okresowym zmianom. Po wprowadzeniu zmian aktualna wersja
dokumentu zostanie opublikowana na niniejszej stronie internetowej. W górnej cz ci strony zostanie
zamieszczona data wprowadzenia ostatniej zmiany. Zostanie równie  zaktualizowane powiadomienie na
stronie logowania. Nale y regularnie sprawdza  niniejsze Warunki pod k tem wprowadzonych zmian,
poniewa  zrewidowane przepisy s  wi ce w przypadku dalszego korzystania ze Strony internetowej.
Wszelkie wprowadzone zmiany obowi zuj  od momentu ich publikacji w nowej wersji Warunków. Dalsze
korzystanie ze Strony internetowej, po opublikowaniu zmian, oznacza akceptacj  nowych
Warunków. Firma Deere mo e wedle uznania bezpo rednio poinformowa  o pewnych zmianach
niniejszych Warunków i mo e wymaga  bezpo redniej zgody na nowe Warunki przed rozpocz ciem
dalszego korzystania ze Strony internetowej. W przypadku nie wyra enia zgody na zmiany wprowadzone w
Warunkach, nale y niezw ocznie zaprzesta  korzystania ze Strony internetowej.
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3. T umaczenie — j zyk

Jako u atwienie dla u ytkowników lub ze wzgl du na obowi zuj ce prawo niniejsze Warunki mog  zosta
przet umaczone na inne j zyki. Jednak wersja sporz dzona w j zyku angielskim reguluje relacje z firm
Deere i jakiekolwiek rozbie no ci mi dzy ró nymi wersjami j zykowymi b  rozstrzygane w oparciu o
wersj  angielskoj zyczn . Strony wyra nie wskazuj , aby niniejsza umowa oraz inne zwi zane z ni
dokumenty by y sporz dzane i wykonywane w j zyku angielskim.

4. Korzystanie ze Strony internetowej
A. Uprawnienia

Osoby, które uko czy y 18 rok ycia, posiadaj ce wymagan  zdolno  i uprawnione do wyra enia
zgody na postanowienia niniejszych Warunków mog  uzyska  dost p do Strony internetowej i
korzysta  z niej. Osoby, którym wydano zakaz korzystania ze Strony internetowej lub zamkni to
konto, nie mog  korzysta  lub mie  dost pu do niniejszej Strony internetowej.

B. Pozwolenie na korzystanie ze Strony internetowej

Ze strony mo na korzysta  tylko w zgodzie z postanowieniami niniejszych Warunków. Korzystanie
ze strony odbywa si  na w asne ryzyko, w czaj c ryzyko napotkania tre ci nie cis ych,
niepo danych lub w inny sposób niew ciwych oraz ryzyko, e udost pnione tre ci mog  zosta
niew ciwie wykorzystane przez strony trzecie.

C. Dost pno  Strony internetowej

Ca a Strona internetowa lub jej cz  mo e zosta  w ka dym czasie zmieniona, zaktualizowana,
zamkni ta, zawieszona lub wstrzymana bez powiadomienia i bez prawa do dochodzenia roszcze
z tego tytu u. Wszystkie tre ci mog  równie  zosta  usuni te ze Strony internetowej bez
powiadomienia i bez prawa do dochodzenia roszcze  z tego tytu u.

D. Konto u ytkownika
1. Aby korzysta  z niektórych funkcji dost pnych na Stronie internetowej, nale y utworzy

konto i poda  pewne dane osobiste. Konto mo na utworzy  tutaj: www.myjohndeere.com.
2. Nale y niezw ocznie powiadomi  firm  Deere o ka dej zmianie informacji kontaktowych

lub innych informacji zwi zanych z kontem i dostarczy  ich aktualn  wersj . Konto mo na
zaktualizowa  tutaj: www.myjohndeere.com.

3. Wy czna odpowiedzialno  za zabezpieczenie loginu i has a dost pu do strony le y po
stronie w ciciela konta. Ujawnianie has a stronom trzecim jest zabronione. W ciciel
konta ponosi odpowiedzialno  za aktywne korzystanie ze swojego konta niezale nie od
udzielonej zgody na takie korzystanie. Nale y powiadomi  firm  Deere o ka dym
nieupowa nionym u yciu konta. W sprawach zwi zanych z funkcjonowaniem konta
mo na si  kontaktowa tutaj.

4. Odpowiedzialno  za ochron  transmisji danych lub plików na Stron  internetow  le y
ca kowicie po stronie jej u ytkowników, którzy ponosz  wy czn  odpowiedzialno  za
nawi zanie bezpiecznego po czenia ze Stron  internetow  i korzystanie z niego.

5. Konto s y wy cznie do u ytku osobistego. Nale y poda  pe ne i dok adne informacje
niezb dne do utworzenia konta. Nie mo na podawa  si  za inn  osob , tworzy  konta dla
innej osoby i korzysta  z niego, podawa  nieswojego adresu e-mail lub tworzy  kilka kont.
Nale y pami ta , e korzystaj c z pseudonimu, u ytkownicy mog  wci  zidentyfikowa
to samo  u ytkownika na podstawie udost pnionych przez niego tre ci. Wi cej
informacji mo na znale  w O wiadczeniach o prywatno ci i danych firmy Deere
(www.deere.com/legal). Firma Deere zastrzega prawo do zamkni cia konta w ka dym
czasie, bez podania przyczyny czy uprzedniego zawiadomienia oraz bez prawa do
dochodzenia roszcze  z tego tytu u.
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E. Powi zane us ugi i umowy firmy Deere

Nale y zwróci  uwag , e niektóre tre ci, cechy, funkcje lub us ugi dost pne na Stronie
internetowej s  uregulowane innymi przepisami w oddzielnych umowach zawartych z firm  Deere
(ka da „Umowa o wiadczeniu us ug przez firm  Deere”). Na przyk ad ka de u ycie narz dzi i
us ug JDLink™ jest uregulowane w umowie zawartej z firm  Deere dotycz cej rozwi zania
telematycznego, która jest Umow  o wiadczeniu us ug przez firm  Deere. W uzasadnionym
stopniu niniejsze Warunki b  interpretowane w sposób zapobiegaj cy powstaniu kolizji z
przepisami innych umów zawartych z firm  Deere. Je li obecnie istnieje kolizja niniejszych
Warunków z przepisami innych umów zawartych z firm  Deere, przepisy ka dej takiej umowy maj
pierwsze stwo przed niniejszymi Warunkami.

F. Komunikacja z firm  Deere i innymi u ytkownikami

Utworzenie konta oznacza wyra enie zgody na otrzymywanie informacji drog  elektroniczn
zwi zanych z funkcjonowaniem Strony internetowej. Strona internetowa umo liwia komunikacj  z
innymi u ytkownikami. Równie  firma Deere mo e si  kontaktowa  w sprawach zwi zanych z
utrzymaniem, dost pno ci  lub funkcjonowaniem Strony internetowej oraz w innych sprawach
dotycz cych Strony internetowej na podstawie obowi zuj cego prawa o korporacyjnej komunikacji
elektronicznej.

5. Tre
A. Odpowiedzialno  za w asne tre ci

1. Strona internetowa umo liwia udost pnianie w asnych tre ci innym u ytkownikom.
Niniejszym u ytkownik przyjmuje do wiadomo ci, e w asne tre ci mog  by  kopiowane,

ywane, zmieniane lub rozpowszechniane przez innych u ytkowników, którzy maj  do
nich dost p i firma Deere nie ponosi odpowiedzialno ci za tego rodzaju dzia ania. Nale y
powa nie przemy le , jakie tre ci zostaj  udost pnione na Stronie internetowej.

2. Odpowiedzialno  za utrzymywanie i zabezpieczanie Tre ci w asnych le y wy cznie po
stronie u ytkownika. U ytkownik zgadza si , e firma Deere nie ponosi odpowiedzialno ci
za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia Tre ci w asnych u ytkownika, poniesione koszty
lub wydatki zwi zane z tworzeniem kopii zapasowych lub przywracaniem Tre ci w asnych.

3. Za Tre ci w asne odpowiada wy cznie osoba, która je zamie ci a na Stronie internetowej.
Nie zawsze istnieje mo liwo  wycofania zamieszczonych tre ci. Wszelkie ryzyko
zwi zane z Tre ci  w asn  le y po stronie osoby j  zamieszczaj cej, w czaj c poleganie
stron trzecich na jej jako ci, dok adno ci czy rzetelno ci oraz ujawnianie informacji
umo liwiaj cych identyfikacj  danych osobowych zamieszczaj cego. U ytkownik

wiadcza, e ma prawo lub konieczne zezwolenia do korzystania z Tre ci w asnych i
udzielania pozwolenia do ich wykorzystywania w sposób opisany w tym dokumencie,

czaj c wykorzystywanie tre ci przez firm  Deere na zasadach opisanych w rozdziale
5 (b) poni ej. U ytkownik o wiadcza, e uzyska  wymagane zgody od pracowników lub
stron trzecich, które s  konieczne do przestrzegania zarówno przez tego u ytkownika, jak
i firm  Deere obowi zuj cego prawa o ochronie prywatno ci na Stronie internetowej i
zarz dzania danymi osobowymi w sposób opisany w rozdziale 6 (B) poni ej. U ytkownik
rozumie i wyra a zgod , e Tre ci w asne u ytkownika nie s  i nie b  w aden sposób
sponsorowane lub zatwierdzane przez firm  Deere.

4. Niektóre Tre ci strony internetowej mog  by  chronione prawem w asno ci intelektualnej
stron trzecich. Nie mo na kopiowa , przesy , pobiera  ani udost pnia  plików ze Strony
internetowej przez osoby nieuprawnione. U ytkownik ponosi wy czn  odpowiedzialno
za kopiowane, udost pniane czy pobierane tre ci lub inne ich wykorzystywanie podczas

ywania Strony internetowej. U ytkownik mo e zosta  poci gni ty do odpowiedzialno ci
w sytuacji, gdy np. W asne tre ci zawieraj  nieprawdziwe, wprowadzaj ce w b d,
przek amane lub zniekszta cone informacje; dosz o do naruszenia praw strony trzeciej,

czaj c prawa autorskie, znak towarowy, patent, tajemnic  handlow , prawo moralne,
prawo o ochronie danych osobowych, prawo do zezwalania na rozpowszechnianie
wizerunku lub inne prawa w asno ci intelektualnej czy prawa w asno ci; u ytkownik
ujawnia poufne informacje dotycz ce podmiotów b cych w publicznym obrocie; tre ci
zawieraj  materia y niezgodne z prawem, w czaj c wypowiedzi szerz ce nienawi ,
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tre ci pornograficzne lub naruszaj ce obowi zuj ce prawo czy nak aniaj ce do jego
naruszania.

5. Firma Deere mo e przegl da  Tre  strony internetowej pod kontem zgodno ci z
niniejszymi wytycznymi, jednak nie ma obowi zku monitorowania wszystkich tre ci
dost pnych na Stronie internetowej. Firma Deere nie ponosi odpowiedzialno ci za
staranno , kompletno , stosowno  ani legalno ci informacji, plików, Tre ci strony
internetowej lub innych danych, do których mo na uzyska  dost p przez niniejsz  Stron
internetow .

B. Prawo firmy Deere do korzystania z W asnych tre ci u ytkownika
1. Niniejsze Warunki nie przyznaj  firmie Deere adnych praw wzgl dem Tre ci w asnej

ytkownika lub innej w asno ci intelektualnej, za wyj tkiem ograniczonego prawa do
korzystania z Tre ci w asnej okre lonego zarówno poni ej, jak i w O wiadczeniu o
prywatno ci i danych (www.deere.com/legal). Wi cej informacji na temat wykorzystania
Tre ci w asnej znajduje si  w O wiadczeniu o prywatno ci i danych w ciwym dla
danego kraju, znajduj cym si  na zak adce nr 3 na stronie podanej wcze niej.

2. U ytkownik udziela firmie Deere oraz osobom trzecim prawo do korzystania z Tre ci
asnych zgodnie z niniejszymi Warunkami i w stopniu koniecznym do wiadczenia us ug

i spe niania funkcji przez Stron  internetow , w czaj c np. hosting Tre ci w asnych i ich
udost pnianie. Niniejsze prawo maj  równie  strony trzecie obs uguj ce na rzecz firmy
Deere Stron  internetow  i wiadcz ce zwi zane z ni  us ugi.

3. Tre ci w asne mog  zosta  ujawnione stronom trzecim tylko w dobrej wierze, i gdy ich
ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do (a) zachowania zgodno ci z
obowi zuj cym prawem lub spe nienia obowi zku prawnego; (b) ochrony zdrowia i ycia
innych osób; (c) zapobie enia oszustwom lub nadu yciom przeciwko firmie Deere lub
innym u ytkownikom; (e) ochrony firmy Deere, podmiotów z ni  powi zanych lub jej
personelu przed skutkami post powania prawnego zwi zanego z Tre ciami w asnymi.

C. Tre  i oprogramowanie firmy Deere
1. Podczas korzystania ze strony mo e by  konieczne pobranie pakietu oprogramowania

klienta („Oprogramowanie”). Niniejszym firma Deere udziela ograniczonej, nie
podlegaj cej sublicencjonowaniu, niezbywalnej, odwo alnej licencji na u ywanie
Oprogramowania, wy cznie w celu uzyskania dost pu do Strony internetowej. Licencja
jest automatycznie odwo ywana w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub
postanowie  innych umów z firm  Deere w taki sposób, który narusza lub ogranicza
prawa w asno ci intelektualnej firmy Deere. Firma Deere zastrzega wszelkie prawa nie
udzielone wyra nie w niniejszych Warunkach. U ytkownik nie mo e stosowa  in ynierii
odwrotnej lub dekompilowa  Oprogramowania lub podejmowa  prób takiego dzia ania, jak
równie  pomaga  w jego wykonaniu. Zainstalowane oprogramowanie mo e by
aktualizowane automatycznie, je li dost pna jest jego nowsza wersja.

2. Niniejsze Warunki nie udzielaj adnego prawa lub tytu u w asno ci do Strony
internetowej, zwi zanego z ni  oprogramowania czy Tre ci strony internetowej. Nie
mo na zmienia , powiela , rozpowszechnia , tworzy  prac pochodnych, dostosowywa ,
publicznie prezentowa  lub w inny wykorzystywa  w ca ci lub w cz ci Tre ci firmy
Deere bez jej wyra nej zgody. Oprogramowanie i technologie zwi zane z prowadzeniem
Strony internetowej s  chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz przepisami
prawa Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz innych krajów. Na mocy niniejszych
Warunków nie zostaje udzielone prawo do u ywania znaków towarowych, logotypów,
nazw domen czy innych elementów charakterystycznych marki. Poza przypadkami
wyra nie okre lonymi i jednoznacznie wyra onymi w niniejszym dokumencie firma Deere
nie udziela u ytkownikowi, w sposób bezpo redni lub dorozumiany, adnych praw i
zastrzega wszelkie prawa zwi zane z niniejsz  Stron  internetow  i Tre ci  nale  do
firmy Deere.

3. U ytkownik potwierdza przeczytanie i zrozumienie Informacji prawnych dotycz cych
strony internetowej firmy Deere.

D. Tre  strony trzeciej
1. Strona internetowa mo e zawiera  Tre  strony trzeciej lub cza prowadz ce do witryn

lub zasobów nale cych do stron trzecich. Firma Deere nie kontroluje, nie zatwierdza ani
nie ponosi odpowiedzialno ci za Tre ci strony trzeciej, jej strony internetowe, zasoby,
produkty, us ugi czy inne powi zane z ni  tre ci. U ytkownik ponosi wy czn
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odpowiedzialno  za korzystanie z Tre ci strony trzeciej, jej stron internetowych lub
zasobów.

2. U ytkownik wyra a zgod  na warunki ka dej umowy ze stron  trzeci  reguluj cej dost p
do jej tre ci.

3. Je li u ytkownikowi dostarczono oprogramowanie na zasadach okre lonych w licencji
wolnego oprogramowania, postanowienia takiej licencji mog  by  wyra nie sprzeczne z
postanowieniami niniejszych Warunków. W takim przypadku wobec zaistnienia kwestii
spornej dotycz cej niniejszego oprogramowania zastosowanie maj  przepisy licencji
wolnego oprogramowania.

6. Wytyczne i zasady
A. Dopuszczalne wykorzystanie

ytkownik o wiadcza, e nie b dzie podejmowa  osobi cie ani nak ania  innych u ytkowników
Strony internetowej lub pomaga  im w podejmowaniu dzia  maj cych na celu:

1. naruszenie niniejszych Warunków;
2. sprawdzenie, przeskanowanie lub przetestowanie luk w zabezpieczeniach systemu lub

sieci;
3. rozsy anie niechcianych wiadomo ci, informacji promocyjnych, reklam lub spamu;
4. rozsy anie zmienionych, przek amanych lub fa szywych informacji identyfikuj cych ród o,

w tym „spoofing” (podszywanie si  pod inny element systemu) lub „phishing” (wy udzanie
poufnych informacji osobistych);

5. zmienianie, dostosowywanie, przyw aszczanie, reprodukowanie, rozprowadzanie,
umaczenie, tworzenie prac pochodnych lub adaptacji, publiczne odtwarzanie,

sprzedawanie lub inne nadu ycia zwi zane ze Stron  internetow  i Tre ci  strony
internetowej (innej ni  Tre ci w asne umieszczone na Stronie internetowej), poza
przypadkami, na które firma Deere udzieli a wyra niej zgody;

6. uzyskanie dost pu lub przeszukiwanie Strony internetowej za pomoc  innych rodków
(np. „scraping” — czyli automatyczne pozyskiwanie danych) ni  ogólnie dost pny interfejs;

7. wykorzystywanie robotów, paj ków, aplikacji wyszukuj cych lub innych automatycznych
urz dze , procesów lub rodków umo liwiaj cych dost p, przeszukiwanie, scraping czy
indeksowanie Strony internetowej lub jej tre ci;

8. in ynieri  odwrotn  ca ci lub cz ci Strony internetowej;
9. usuwanie lub modyfikowanie praw autorskich, znaku towarowego lub tre ci innych praw

asno ciowych zamieszczonych w ca ci lub cz ci na Stronie internetowej lub
wszelkich materia ów wydrukowanych lub skopiowanych z niej;

10. rejestrowanie, przetwarzanie lub eksploracja informacji o innych u ytkownikach Strony
internetowej;

11. uzyskanie dost pu lub przegl danie bez zezwolenia informacji o innych u ytkownikach
Strony internetowej;

12. zmian  formatu lub obramowania ca ci lub cz ci Strony internetowej;
13. podejmowanie dzia  powoduj cych lub mog cych powodowa  bezzasadnie lub

nieproporcjonalnie du e obci enie dla infrastruktury technologicznej firmy Deere lub w
inny sposób nadmiernie przeci aj cych Stron  internetow ;

14. podejmowanie prób uzyskania nieupowa nionego dost pu do Strony internetowej, kont
ytkowników, systemów komputerowych lub sieci po czonych ze Stron  internetow

poprzez dzia ania hakerskie, eksploracj  hase  lub za pomoc  innych rodków;
15. instalowanie z liwego oprogramowania lub wykorzystywanie Strony internetowej lub jej

zawarto ci do rozpowszechniania takiego oprogramowania, jak równie  wirusów
komputerowych, programów szpieguj cych, robaków, koni troja skich lub innych
niebezpiecznych elementów;

16. korzystanie z urz dze  lub programów zak ócaj cych prawid owe dzia anie Strony
internetowej lub podejmowanie w tym celu innych dzia ;

17. wykorzystywanie Strony internetowej do naruszania zabezpiecze  innych sieci
komputerowych, amania hase  lub algorytmów szyfruj cych; naruszanie bezpiecze stwa
lub dzia anie w inny sposób na szkod  Strony internetowej i jej tre ci;

18. usuwanie, obchodzenie, wy czanie, uszkadzanie lub ingerowanie w inny sposób w
funkcje zwi zane z bezpiecze stwem Strony internetowej, zabezpieczeniami
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zapobiegaj cymi kopiowaniu tre ci Strony internetowej lub ograniczaj cymi mo liwo ci
korzystania z niej;

19. publikowanie przek amanych lub wprowadzaj cych w b d tre ci;
20. naruszenie praw strony trzeciej, w czaj c bez ogranicze  ka de nadu ycie zaufania,

naruszenie praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy handlowej, praw
moralnych, prawa o ochronie danych osobowych, prawa do zezwalania na
rozpowszechnianie wizerunku lub innych praw w asno ci intelektualnej lub prawa

asno ci;
21. udost pnianie w asnego konta u ytkownika Strony internetowej, uzyskanie dost pu do

Strony internetowej za pomoc  konta innej osoby lub udzielanie nieprawdziwych lub
wprowadzaj cych w b d informacji podczas zak adania konta u ytkownika Strony
internetowej;

22. promowanie lub reklamowanie bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia produktów lub
us ug innych ni  w asne;

23. udawanie innej osoby czy jednostki lub wiadome wprowadzenie w b d co do powi za  z
tak  osob  lub jednostk ;

24. gro enie, prze ladowanie, wyrz dzenie krzywdy lub molestowanie innych oraz szerzenie
bigoterii czy dyskryminacji;

25. publikowanie, przesy anie lub udost pnianie nielegalnych materia ów pornograficznych,
nieprzyzwoitych, szerz cych bigoteri  lub nienawi  na tle religijnym, rasowym,
etnicznym; lub

26. naruszenie obowi zuj cego prawa lub prywatno ci innych osób, b  znies awienia ich.

B. Ochrona danych osobowych

ytkownik wyra a zgod  na zbieranie, przechowywanie, u ywanie, udost pnianie i ujawnianie
asnych tre ci przez firm  Deere na warunkach okre lonych w O wiadczeniach o prywatno ci i

danych (www.deere.com/legal). Wi cej informacji na temat wykorzystania Tre ci w asnej znajduje
si  w O wiadczeniu o prywatno ci i danych w ciwym dla danego kraju.

C. Spory dotycz ce praw autorskich i znaków towarowych

Firma Deere przestrzega praw w asno ci intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od
ytkowników Strony internetowej. Je li u ytkownik jest posiadaczem prawa autorskiego lub znaku

towarowego, jest uprawniony do jego u ywania lub jest umocowany do podejmowania dzia  na
podstawie przepisów prawa autorskiego lub przepisów o znaku towarowym, jest on zobowi zany
do niezw ocznego pisemnego zg oszenia podejrzewanego naruszenia tego prawa na Stronie
internetowej lub za jej po rednictwem. Zawiadomienie nale y sk ada  na pi mie, podaj c
nast puj ce informacje:

1. dane identyfikacyjne dzie a obj tego prawem autorskim lub znakiem towarowym, które
jest przedmiotem naruszenia;

2. dane identyfikacyjne tre ci, które naruszaj  to prawo oraz informacje umo liwiaj ce firmie
Deere odszukanie tych tre ci na Stronie internetowej (np. adres URL strony, na której
umieszczono te tre ci);

3. o wiadczenie u ytkownika, e dzia a on w dobrej wierze i w przekonaniu, e na
korzystanie z tre ci okre lonych w zawiadomieniu nie zosta a udzielona zgoda w ciciela
praw autorskich lub znaku towarowego lub zgoda taka nie wynika z obowi zuj cego
prawa;

4. o wiadczenie u ytkownika potwierdzaj ce pod rygorem odpowiedzialno ci prawnej za
krzywoprzysi stwo, e informacje zawarte w zawiadomieniu s  precyzyjne, i e

ytkownik jest w cicielem praw autorskich lub znaku towarowego lub jest umocowany
do wyst powania w jego imieniu; oraz

5. odr czny lub elektroniczny podpis u ytkownika wraz z danymi kontaktowymi (adresem,
numerem telefonu i adresem e-mail — je li taki posiada).
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Zawiadomienie nale y dostarczy  na poni szy adres:

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

E-mail: DMCA@JohnDeere.com

Firma Deere usunie wed ug uznania ka  tre  naruszaj  prawa osób trzecich, lub wobec
której istnieje podejrzenie takiego naruszenia. Zako czenie relacji ze stronami trwale
naruszaj cymi prawa w asno ci intelektualnej osób trzecich jest elementem polityki firmy Deere.

7. Propozycje i usprawnienia

dziemy wdzi czni za przekazywane opinie. Przesy aj c w asne pomys y, sugestie, dokumenty lub
propozycje („Opinie”), u ytkownik wyra a zgod , aby (i) opinie nie zawiera y osobistych, poufnych lub
zastrze onych informacji o stronach trzecich, (ii) e firma Deere nie zostaje obj ta klauzul  poufno ci
wyra on  w sposób bezpo redni lub dorozumiany w stosunku do przekazanych Opinii, e (iii) firma Deere
mo e ju  rozwa  lub wdra  zmiany proponowane w ramach Opinii, a tak e (iv) u ytkownik przekazuje
firmie Deere nieodwo aln , niewy czn , woln  od op at, wieczyst , obowi zuj  na ca ym wiecie licencj
na u ywanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie i sublicencjonowanie Opinii.

8. Zwolnienie z odpowiedzialno ci

ytkownik zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialno ci firm  Deere, jej spó ki dominuj ce, zale ne i
powi zane, spó ki w inny sposób zwi zane z firm  Deere, dealerów, dostawców, licencjodawców,
partnerów, cz onków zarz du, dyrektorów, pracowników, agentów i innych ich przedstawicieli ( cznie
nazywanych „Jednostkami Deere”), w tym z kosztów, odpowiedzialno ci pieni nej, honorariów
adwokackich, wszelkich roszcze  dochodzonych przez strony trzecie na podstawie lub w zwi zku z (i)
dost pem u ytkownika do Strony internetowej i korzystaniem z niej, (ii) naruszenia przez u ytkownika
niniejszych Warunków, (iii) wszelkich produktów i us ug zakupionych lub nabytych od Jednostek Deere lub
(iv) naruszenia przez u ytkownika lub stron  trzeci  za pomoc  konta u ytkownika prawa w asno ci
intelektualnej lub innego prawa innej osoby lub jednostki. U ytkownik wyra a zgod , e firma Deere mo e
na koszt u ytkownika i w sposób wy czny kierowa  obron  i post powaniem w sprawie roszcze , w
stosunku do których firma Deere zosta a obj ta zwolnieniem od odpowiedzialno ci, oraz e b dzie
wspó pracowa  z firm  Deere w obronie takich roszcze . U ytkownik o wiadcza, e nie b dzie rozstrzyga
adnych kwestii bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Deere. Firma Deere podejmie stosowne dzia ania w

celu powiadomienia u ytkownika o ka dym takim roszczeniu, dzia aniu lub post powaniu w momencie
uzyskania informacji z nimi zwi zanych.

9. Zrzeczenie si  i ograniczenie odpowiedzialno ci oraz gwarancja
konsumencka

A. Zrzeczenie si  i ograniczenie odpowiedzialno ci

NALE Y UWA NIE PRZECZYTA  NINIEJSZY ROZDZIA , PONIEWA  OGRANICZA ON
ODPOWIEDZIALNO  PONOSZON  PRZEZ JEDNOSTKI DEERE. KA DY PONI SZY
PODROZDZIA  STOSUJE SI  ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W DZIALE 9(B)
PONI EJ I WY CZNIE W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEPISAMI
OBOWI ZUJ CEGO PRAWA. ADNE Z POSTANOWIE  NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE MA
NA CELU OGRANICZENIA PRAW U YTKOWNIKA, KTÓRYCH NIE MO NA PRAWOMOCNIE
OGRANICZY .

1. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST DOST PNA W STANIE „JAKI JEST”, „Z
WSZELKIMI JEJ WADAMI” I „ZGODNIE ZE STANEM JEJ DOST PNO CI”.
KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ ODBYWA SI  WED UG W ASNEGO
UZNANIA I NA W ASN  ODPOWIEDZIALNO . JEDNOSTKI DEERE NIE
GWARANTUJ  JAKO CI, DOK ADNO CI ANI WIARYGODNO CI STRONY
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INTERNETOWEJ, JEJ BEZPIECZE STWA, DOST PNO CI, CZASU SPRAWNO CI
CZY JAKO CI ZAMIESZCZANYCH W NIEJ TRE CI. DLATEGO TE  JEDNOSTKI
DEERE NIE PONOSZ  ODPOWIEDZIALNO CI WOBEC U YTKOWNIKA ZA STRATY
LUB SZKODY JAKIE MOG  WYNIKN , NA PRZYK AD Z POWODU ZAWIERZENIA

YTKOWNIKA W JAKO , DOK ADNO  LUB WIARYGODNO
PREZENTOWANYCH NA STRONIE TRE CI.

2. JEDNOSTKI DEERE NIE UDZIELAJ ADNYCH GWARANCJI ANI OBIETNIC W
ODNIESIENIU ZARÓWNO DO U YTKOWNIKÓW, JAK I STRON TRZECICH. DLATEGO
TE  JEDNOSTKI DEERE NIE PONOSZ  ODPOWIEDZIALNO CI WOBEC

YTKOWNIKA ZA STRATY LUB SZKODY JAKIE MOG  WYNIKN , NA PRZYK AD
Z POWODU NIEPRAWID OWEGO WYKORZYSTANIA TRE CI W ASNYCH

YTKOWNIKA PRZEZ INNEGO U YTKOWNIKA LUB JEDNOSTK . KORZYSTANIE Z
TRE CI STRON TRZECICH ODBYWA SI  WED UG W ASNEGO UZNANIA I NA

ASN  ODPOWIEDZIALNO .
3. JEDNOSTKI DEERE ZRZEKAJ  SI  WSZELKICH GWARANCJI WYRA ONYCH

BEZPO REDNIO LUB DOMNIEMANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI CO DO
PRODUKTÓW LUB US UG OFEROWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ
STRONY TRZECIE I DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZWYCZAJNEJ PRZYDATNO CI
I PRZYDATNO CI DO CELÓW SPECYFICZNYCH, JAKO CI I NIENARUSZALNO CI.

ADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA PRZEKAZANA U YTKOWNIKOWI
PRZEZ PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI DEERE NIE USTANAWIA STOSUNKU
PRZEDSTAWICIELSTWA ANI GWARANCJI.

4. WY CZNE PRAWO I RODEK ZARADCZY U YTKOWNIKA NA WYPADEK
NIEZADOWOLENIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, ZWI ZANYCH Z NI  US UG LUB
INNYCH ZA ALE  STANOWI ROZWI ZANIE UMOWY, PRZERWANIE DOST PU DO
STRONY INTERNETOWEJ I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NIEJ.

5. CA KOWITA CZNA ODPOWIEDZIALNO  PIENI NA JEDNOSTEK DEERE ZA
STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ U YTKOWNIKA W ZWI ZKU Z
WYKONYWANIEM POSTANOWIE  NINIEJSZYCH WARUNKÓW WYNOSI
100 DOLARÓW AMERYKA SKICH.

6. W ADNYM PRZYPADKU W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE
JEDNOSTKA DEERE NIE B DZIE PONOSI A ODPOWIEDZIALNO CI ZA (i) SZKODY
PO REDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, SANKCYJNE, NAST PCZE; (ii) UTRAT
ZYSKÓW, SZKODY W DZIA ALNO CI LUB KORZYSTANIU; (iii) USZCZERBEK NA
REPUTACJI; (iv) UTRAT  INFORMACJI LUB DANYCH BEZ WZGL DU NA
PODSTAWY PRAWNE I NIEZALE NIE OD TEGO, CZY JEDNOSTKA DEERE ZOSTA A
POINFORMOWANA O MO LIWO CI WYST PIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NA
WYPADEK NIESKUTECZNO CI ZASTOSOWANEGO RODKA PRAWNEGO CO DO
SPE NIENIA JEGO ZASADNICZEGO CELU.

B. GWARANCJA KONSUMENCKA

1. Australia. Pomimo zrzeczenia si  i ograniczenia odpowiedzialno ci na podstawie
przepisów rozdzia u 9(A) przedstawionego powy ej lub innego rozdzia u niniejszych
Warunków w zakresie w jakim u ytkownik jest uprawniony do ochrony na podstawie
gwarancji konsumenckiej wyra onej w Cz ci 3-2 Australijskiego prawa konsumenckiego
w harmonogramie 2 Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 roku (Cth) przepisy
rozdzia u 9(A) lub inne przepisy niniejszych Warunków nie uchylaj , nie zmieniaj  lub w
adnym innym stopniu nie ograniczaj  niniejszych gwarancji konsumenckich.

2. Nowa Zelandia. U ytkownik o wiadcza, e nabywa us ugi dostarczane na mocy
niniejszych Warunków w celu prowadzenia dzia alno ci zarobkowej, a przepisy Prawa o
gwarancjach konsumenckich z 1993 roku (Nowa Zelandia) w tym zakresie nie b  mia y
zastosowania.

10. Wybór prawa i w ciwo ci miejscowej

Niniejsze Warunki s  regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa materialnego
obowi zuj cego w USA w stanie Illinois. W ciwy s d dla hrabstwa Rock Island w stanie Illinois ma
niewy czn  jurysdykcj  nad wszelkimi roszczeniami i sporami wynikaj cymi z niniejszych Warunków
(„Roszczenie”). Niniejsze Warunki nie podlegaj  przepisom o kolizji prawa pod adn  jurysdykcj  lub
zawartym w Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów, których
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stosowanie jest wyra nie wy czone. DLA WSZELKICH ROSZCZE  PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ
KTÓR KOLWIEK ZE STRON U YTKOWNIK ZGADZA SI  PODDA  OSOBISTEJ I NIEWY CZNEJ
JURYSDYKCJI S DÓW STANOWYCH I FEDERALNYCH HRABSTWA ROCK ISLAND W STANIE
ILLINOIS I U YTKOWNIK ZRZEKA SI  PRAWA DO SPRZECIWU W SPRAWIE W CIWO CI
MIEJSCOWEJ S DU Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU.

11. Wyga ni cie
A. Mo na zrezygnowa  z niniejszych Warunków w ka dym czasie, zamykaj c konto, zaprzestaj c

korzystania ze Strony internetowej lub dostarczaj c firmie Deere wypowiedzenie. Instrukcj
sk adania wypowiedzenia mo na znale tutaj.

B. Strona internetowa mo e zosta  zawieszona lub zamkni ta bez podania przyczyny i bez
wcze niejszego powiadomienia. Prawo do korzystania ze Strony internetowej mo e zosta
zawieszone lub anulowane natychmiast po wys aniu pisemnego zawiadomienia równie  drog
elektroniczn  w ka dym czasie, je eli na Stronie nie s  przestrzegane Warunki niniejszej umowy w
sposób, który mo e spowodowa  wyst pienie odpowiedzialno ci prawnej po stronie firmy Deere
lub utrudnia  innym u ytkownikom korzystanie ze Strony internetowej. Je li naruszenie Warunków
mo na naprawi , stosuj c rodek naprawczy, najpierw zostanie wys ane zawiadomienie o
konieczno ci zastosowania takiego rodka w terminie 30 dni, a niezastosowanie si  do tego
terminu spowoduje wyga ni cie lub zawieszenie umowy. Powy sze dzia ania mog  uniemo liwi
dost p do konta, Strony internetowej, W asnych tre ci, Tre ci strony lub innych informacji.

C. W przypadku wyga ni cia umowy spowodowanego zarówno dzia aniem u ytkownika, jak i firmy
Deere postanowienia rozdzia ów 1, 5, 6 i od 8 do 12 niniejszych Warunków pozostaj  w pe ni
obowi zuj ce, w czaj c prawo do wykorzystywania W asnych tre ci, o których jest mowa w
rozdziale 5.

D. Wyga ni cie niniejszych Warunków nie powoduje wyga ni cia lub zmiany adnej z umów o
wiadczeniu us ug przez firm  Deere.

12. Warunki ogólne
A. Z wyj tkiem przypadków okre lonych w rozdziale 5 (D) powy ej postanowienia zawarte w

niniejszym dokumencie nie przyznaj  i nie b  przyznawa adnych praw lub rodków prawnych
stronom trzecim.

B. Z wyj tkiem przypadków okre lonych w rozdziale 4 (E) powy ej niniejsze Warunki zawieraj
kompletn  umow  z firm  Deere dotycz  przedmiotu tej umowy i zast puj  wszelkie
wcze niejsze porozumienia zawarte pomi dzy stronami tej umowy. Strony zgadzaj  si , e
wszelkie ustalenia, która nie zosta y wyra one bezpo rednio w przepisach niniejszych Warunków
nie s  obowi zuj ce.

C. Firma Deere nie ma obowi zku wykonywania niniejszych Warunków w imieniu strony tej umowy na
rzecz innych u ytkowników Strony internetowej. Prosimy o kontakt, je li zachodzi podejrzenie, e
inny u ytkownik Strony internetowej naruszy  niniejsze Warunki. Firma Deere zastrzega sobie
prawo do zbadania takiego przypadku i podj cia w ciwych dzia  wed ug w asnego uznania.

D. Niewykonanie w ca ci lub w cz ci praw lub postanowie  niniejszych Warunków przez firm
Deere nie stanowi odst pienia od ich wykonania. Niewykonanie w ca ci lub w cz ci praw
wynikaj cych z niniejszego dokumentu nie jest uznawane za zrzeczenie si  dalszych praw
okre lonych poni ej.

E. Je li postanowienie niniejszych Warunków oka e si  niewykonalne lub niewa ne, obowi zywanie
takiego postanowienia zostaje ograniczone lub wykluczone w najmniejszym koniecznym stopniu,
tak aby w pozosta ej cz ci niniejsze Warunki pozosta y w pe ni obowi zuj ce i wykonalne.

F. Niniejsze Warunki s  niezbywalne, nie podlegaj  cesji lub sublicencjonowaniu bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Deere, jednak mog  by  zbywane lub cesjonowane bez ogranicze  przez
firm  Deere. Ka de przeniesienie w asno ci podj te z naruszeniem niniejszych Warunków jest
niewa ne.

G. Strony niniejszej umowy s  niezale nymi wykonawcami i nie s  agentami, partnerami prawnymi ani
nie s  zwi zane stosunkiem pracy.

H. Tytu y rozdzia ów niniejszych Warunków zosta y zawarte wy cznie dla wygody u ytkowania i nie
wywieraj adnych skutków prawnych.


