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Termeni i Condi ii

Termenii i Condi iile urm toare (“Termenii”) reglementeaz  accesul dumneavoastr  la i utilizarea site-ului web i a
serviciilor MyJohnDeere.com precum i a altor site-uri i aplica ii mobile John Deere care au leg tur  cu sau fac
referire la ace ti Termeni (“Site-ul”). Prin accesarea sau utilizarea Site-ului sau prin crearea unui cont de utilizator pe
Site, accepta i ace ti Termeni i încheia i un contract legal cu Deere & Company. În cazul în care accesa i sau
utiliza i Site-ul în calitate de angajat sau reprezentant al unei alte persoane sau organiza ii, accepta i ace ti Termeni
i în numele persoanei sau organiza iei în cauz i declara i i garanta i c  de ine i autoritatea de a angaja persoana

sau organiza ia în cauz  cu privire la ace ti Termeni. Nu accesa i i nu utiliza i Site-ul dac  nu dori i sau nu
sunte i capabil s  respecta i ace ti Termeni.

1. Defini ii
A. P ile

1.  „Dumneavoastr ” i „a/al/ai/ale dumneavoastr ” se refer  la dumneavoastr  ca
utilizator individual al Site-ului i, în cazul în care utiliza i Site-ul în numele unei alte
persoane sau organiza ii, se refer i la persoana sau organiza ia în cauz .

2. A „Utilizator” înseamn  orice persoan  care acceseaz , vizualizeaz , viziteaz ,
navigheaz , extrage date sau utilizeaz  Site-ul în orice alt mod.

3.  „Deere,” „noi,” „nou ,” i „a/al/ai/ale noastre” se refer  la Deere & Company i la filialele
sale de inute integral.

B. Con inut
1.  „Con inut” înseamn  texte, date, fi iere, înregistr ri, informa ii de localizare, mesaje,

imagini, fotografii, materiale audio, video i orice alte forme de date sau comunica ii
furnizate sau transmise prin intermediul Site-ului ori altfel puse la dispozi ie în leg tur  cu
acesta. Re ine i c  niciuna dintre urm toarele defini ii nu implic  sau nu creeaz  o
rela ie de proprietate între oricare Parte i orice Con inut special.

2.  „Con inutul dumneavoastr ” înseamn  Con inutul pe care îl controla i, inclusiv: (i)
Con inutul furnizat sau transmis prin intermediul Site-ului ori altfel referitor la acesta; (ii)
datele, inclusiv date privind utilajele, produc ia i de alt  natur , furnizate pe Site prin
echipamentele noastre; i (iii) Con inutul provenit de la un ter , în cazul în care ter ul v-a
transferat dumneavoastr  controlul.

3.  „Con inutul utilizatorului” înseamn  Con inutul furnizat sau transmis de utilizatori prin
intermediul Site-ului sau în leg tur  cu acesta.

4.  „Con inutul Deere” înseamn  Con inutul prezent sau anterior creat, generat, ob inut sau
autorizat i pus la dispozi ie în leg tur  cu Site-ul.

5.  „Con inut ter ” înseamn  Con inutul provenit de la ter e p i, altele decât dumneavoastr
sau Deere, care este pus la dispozi ie în leg tur  cu Site-ul.

6.  „Con inutul Site-ului” înseamn  întreg Con inutul pus la dispozi ie în leg tur  cu Site-ul,
inclusiv Con inutul dumneavoastr , Con inutul utilizatorului, Con inutul ter i Con inutul
Deere.

2. Modific ri ale Termenilor

Periodic, Termenii fac obiectul modific rii. Atunci când se aduc modific ri, v  vom informa prin punerea la
dispozi ie a versiunii revizuite pe aceast  pagin  web i prin men ionarea în partea de sus a acestei pagini a
datei la care a fost realizat  cea mai recent  revizuire. Vom actualiza, de asemenea, notificarea de pe
pagina de autentificare a Site-ului. Ace ti Termeni trebuie revizui i periodic, întrucât versiunile revizuite vor fi
obligatorii pentru dumneavoastr  în cazul în care ve i continua s  utiliza i Site-ul. Orice modificare va
produce efecte i va continua ulterior public rii noastre a noilor Termeni. În elege i i sunte i de acord c
accesul dumneavoastr  la sau utilizarea în continuare a Site-ului ulterior public rii pe Site a oric rei
modific ri a acestor Termeni implic  acceptarea Termenilor modifica i. La discre ia noastr , putem
alege s  v  inform m direct cu privire la anumite modific ri ale acestor Termeni i este posibil s  v
solicit m în mod direct acordul în acest sens înainte de a putea continua s  utiliza i sau s  accesa i Site-ul.
În cazul în care nu sunte i de acord cu Termenii modifica i, este necesar s  întrerupe i imediat utilizarea
Site-ului.
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3. Traducere – Limba

Avem posibilitatea de a traduce ace ti Termeni în alte limbi pentru confortul dumneavoastr  sau conform
legisla iei în vigoare. Cu toate acestea, versiunea în limba englez  guverneaz  rela ia dumneavoastr  cu
Deere i orice neconcordan e între diferitele versiuni vor fi solu ionate în favoarea versiunii în limba englez .

ile doresc în mod expres ca prezentul contract i orice alte documente conexe s  fie elaborate i
semnate în limba englez .

4. Utilizarea Site-ului
A. Eligibilitate

Pentru a accesa sau a utiliza Site-ul, trebuie s  ave i cel pu in 18 ani i capacitatea, puterea i
autoritatea necesare pentru acceptarea acestor Termeni. Nu vi se permite s  accesa i sau s
utiliza i Site-ul în cazul în care v-am interzis anterior accesul pe Site sau v-am închis contul.

B. Permisiunea de a utiliza Site-ul

Pute i utiliza Site-ul numai cu respectarea acestor Termeni. Dumneavoastr  ve i utiliza Site-ul pe
propriul risc, inclusiv riscul de a fi expus la Con inut inexact, inacceptabil sau altfel nepotrivit i
riscul ca orice Con inut alege i s  partaja i în leg tur  cu Site-ul s  fie utilizat în mod abuziv de ter i.

C. Accesibilitatea Site-ului

Site-ul poate fi modificat, actualizat, întrerupt, suspendat sau abandonat, integral sau par ial, în
orice moment, la discre ia noastr , f  preaviz sau r spundere. De asemenea, putem elimina
orice Con inut de pe Site, la discre ia noastr , f  preaviz sau r spundere.

D. Conturile de utilizator
1. Trebuie s  crea i un cont i s  furniza i anumite informa ii despre dumneavoastr  pentru a

utiliza o parte din func iile oferite prin intermediul Site-ului. Pute i crea un cont aici:
www.myjohndeere.com.

2. În cazul în care datele dumneavoastr  de contact sau alte informa ii referitoare la contul
dumneavoastr  se modific , trebuie s  ne informa i imediat i s  ne furniza i informa iile
actuale.  pute i actualiza contul aici: www.myjohndeere.com.

3. Dumneavoastr  sunte i singurul responsabil pentru protejarea parolei i a datelor de
autentificare utilizate pentru accesarea Site-ului i accepta i s  nu dezv lui i parola
niciunui ter . Sunte i responsabil pentru orice activitate care folose te contul
dumneavoastr , indiferent dac  a i autorizat sau nu activitatea respectiv . Sunte i de
acord s  ne informa i imediat despre orice utilizare neautorizat  a contului
dumneavoastr . Ne pute i contacta referitor la contul dumneavoastr aici.

4. Conveni i i accepta i c , dac  dori i s  proteja i transmisia de date sau fi iere c tre Site,
este responsabilitatea dumneavoastr  exclusiv  de a stabili i de a utiliza o conexiune
securizat  pentru comunicarea cu Site-ul.

5. Contul este personal i poate fi utilizat numai de c tre dumneavoastr . La data cre rii
contului, solicit m ca informa iile furnizate s  fie complete i exacte. Nu v  pute i da drept
altcineva, nu pute i crea sau utiliza un cont pentru altcineva decât dumneavoastr , nu
pute i furniza o adres  de e-mail alta decât cea personal i nu pute i crea mai multe
conturi. În cazul în care utiliza i un pseudonim, re ine i c  ceilal i au în continuare
posibilitatea de a v  identifica în func ie de Con inutul pe care alege i s  îl partaja i. V
rug m s  citi i Declara iile noastre privind confiden ialitatea datelor (www.deere.com/legal)
pentru mai multe informa ii. Ne rezerv m dreptul de a v  închide contul în orice moment,
pentru orice motiv sau f  motiv, f  preaviz sau r spundere.
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E. Servicii i contracte Deere conexe

Re ine i c  anumite Con inuturi, func ii, func ionalit i sau servicii disponibile prin intermediul Site-
ului sunt guvernate de termeni suplimentari stabili i prin contracte separate încheiate între
dumneavoastr i Deere (individual denumite „Contact de servicii Deere”). De exemplu, orice
utilizare a instrumentelor i serviciilor JDLink™ va fi reglementat i de Contractul de telematic
John Deere, care este un Contract de servicii Deere. În m sura în care este rezonabil, ace ti
Termeni vor fi interpreta i astfel încât s  se evite un conflict cu alte contracte încheiate între
dumneavoastr i Deere. În cazul unui conflict efectiv între ace ti Termeni i a i termeni sau alte
contracte încheiate între dumneavoastr i Deere, condi iile prev zute în orice Contract de servicii
Deere aplicabil vor înlocui ace ti Termeni.

F. Comunic ri din partea Deere i a altor Utilizatori

Prin crearea unui cont, accepta i s  primi i comunic ri electronice în leg tur  cu Site-ul. Site-ul în
sine poate asigura comunic rile între dumneavoastr i al i Utilizatori, iar Deere poate comunica cu
dumneavoastr  în leg tur  cu între inerea, accesibilitatea, func ionalitatea Site-ului sau alte
aspecte legate de utilizarea acestuia de c tre dumneavoastr , sub rezerva tuturor legilor aplicabile
privind comunica iile electronice la nivel de societate.

5. Con inut
A. Responsabilitatea pentru Con inutul dumneavoastr

1. Site-ul asigur  func ii care v  permit s  partaja i Con inutul dumneavoastr  cu alte
persoane. În elege i c  orice Con inut partajat de dumneavoastr  poate fi copiat, utilizat,
modificat sau distribuit de c tre orice alt utilizator care prime te sau are acces la
Con inutul dumneavoastr i sunte i de acord c  Deere nu este în niciun fel responsabil
sau r spunz toare pentru astfel de activit i. V  rug m s  reflecta i asupra Con inutului pe
care alege i s  îl partaja i pe Site.

2. Sunte i singurul responsabil pentru p strarea i protejarea Con inutului dumneavoastr .
Sunte i de acord c  Deere nu este r spunz toare pentru pierderea sau coruperea
Con inutului dumneavoastr i nici pentru orice costuri sau cheltuieli asociate realiz rii
unei copii de siguran  sau restaur rii Con inutului dumneavoastr .

3. Sunte i singurul responsabil pentru Con inutul dumneavoastr i, odat  publicat pe Site,
acesta nu poate fi întotdeauna retras. V  asuma i toate riscurile asociate Con inutului
dumneavoastr , inclusiv încrederea unui ter  cu privire la calitatea, exactitatea sau
fiabilitatea acestuia, sau orice dezv luire de informa ii din Con inutul dumneavoastr  prin
care pute i fi identificat în mod personal. Declara i c  de ine i sau ave i permisiunile
necesare pentru a utiliza i a autoriza utilizarea Con inutului dumneavoastr , conform
descrierii prev zute în ace ti Termeni, inclusiv utilizarea de c tre Deere, conform
dispozi iilor sec iunii 5 litera (b) de mai jos. De asemenea, declara i c  a i ob inut toate
aprob rile din partea angaja ilor sau ter ilor, necesare pentru ca dumneavoastr i Deere

 v  conforma i oric ror legi aplicabile privind confiden ialitatea în ceea ce prive te
punerea la dispozi ie a Site-ului de c tre Deere i tratarea datelor cu caracter personal,
conform dispozi iilor sec iunii 6(B) de mai jos. Sunte i de acord i în elege i c  Deere nu
avizeaz  Con inutul dumneavoastr i nu ve i pretinde c  acesta este în vreun fel
sponsorizat sau avizat de Deere.

4. O parte a Con inutului Site-ului poate fi protejat  de drepturile de proprietate intelectual
ale altor persoane. Sunte i de acord c  nu ve i copia, înc rca, desc rca sau partaja fi iere
de pe Site decât în cazul în care ave i acest drept. Sunte i singurul responsabil i

spunz tor pentru ceea ce copia i, partaja i, înc rca i, desc rca i sau altfel utiliza i în
cursul folosirii Site-ului. V  pute i expune r spunderii în cazul în care, de exemplu,
Con inutul dumneavoastr  cuprinde materiale false, în el toare, susceptibile a induce în
eroare sau def im toare; care încalc  orice drepturi ale unui ter , inclusiv orice drept de
autor, marc  comercial , brevet de inven ie, secret comercial, drept moral, drept la via
privat , drept la publicitate sau orice alt  proprietate intelectual  sau drept de proprietate;
care dezv luie informa ii nepublice despre anumite întreprinderi cotate la burs ; cuprinde
materiale ilegale, inclusiv materiale instigatoare la ur  sau pornografice; sau care încalc
ori sus in înc lcarea oric rei legi sau reglement ri aplicabile.
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5. Putem alege s  verific m conformitatea Con inutului Site-ului cu orient rile noastre, îns
dumneavoastr  confirma i c  Deere nu are obliga ia de a monitoriza niciun Con inut
disponibil prin intermediul Site-ului. Nu suntem responsabili pentru exactitatea,
integralitatea, oportunitatea sau legalitatea datelor, fi ierelor, Con inutului Site-ului sau
oric ror alte informa ii pe care le-a i putea accesa prin utilizarea Site-ului.

B. Dreptul nostru de a utiliza Con inutul dumneavoastr
1. Ace ti Termeni nu confer  Deere niciun drept asupra Con inutului dumneavoastr  sau

asupra altor propriet i intelectuale, cu excep ia drepturilor limitate de a utiliza Con inutul
dumneavoastr  descrise mai jos i în Declara iile privind confiden ialitatea datelor
(www.deere.com/legal).  rug m s  consulta i Declara iile privind confiden ialitatea
datelor pentru ara dumneavoastr  pentru a ob ine informa ii specifice referitoare la modul
în care putem utiliza Con inutul dumneavoastr  aflate la Rubrica 3 din linkul anterior.

2. Acorda i Deere i ter ilor dreptul de a utiliza Con inutul dumneavoastr , astfel cum se
descrie în ace ti Termeni i dup  cum este necesar pentru a furniza toate serviciile i
func ionalit ile oferite în cadrul Site-ului, inclusiv, de exemplu, g zduirea Con inutului
dumneavoastr i partajarea acestuia la discre ia dumneavoastr . Aceast  permisiune se
extinde la ter i angaja i de Deere în leg tur  cu furnizarea Site-ului i a serviciilor conexe.

3. Noi putem dezv lui Con inutul dumneavoastr  unor p i externe atunci când suntem
încredin i c  divulgarea este în mod rezonabil necesar  pentru a (a) respecta orice lege
sau regulament în vigoare sau orice cerere juridic  obligatorie; (b) proteja orice persoan
de deces sau v ri corporale grave; (c) preveni frauda sau abuzul împotriva noastr
sau a utilizatorilor no tri; (d) proteja drepturile noastre de proprietate; sau pentru a (e)
ap ra Deere i societ ile afiliate sau personalul s u împotriva oric ror proceduri legale
care decurg din Con inutul dumneavoastr .

C. Con inutul i software-ul Deere
1. Anumite utiliz ri ale Site-ului pot necesita desc rcarea unui pachet software pentru clien i

(“Software”). Deere v  acord  o licen  limitat , f  posibilitate de sublicen iere sau
atribuire, neexclusiv , netransferabil i revocabil  de utilizare a Software-ului exclusiv
pentru accesarea Site-ului. Licen a de utilizare a Software-ului este revocat  automat
dac  înc lca i ace ti Termeni sau orice alt contract încheiat cu Deere într-o manier  care
aduce atingere, limiteaz  sau încalc  drepturile noastre de proprietate intelectual . Ne
rezerv m toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin ace ti Termeni. Este
interzis  copierea tehnologiei sau decompilarea Software-ului i orice tentativ  din partea
dumneavoastr  sau a unei alte persoane în acest sens. Putem actualiza Software-ul pe
dispozitivul dumneavoastr  în mod automat atunci când o nou  versiune este disponibil .

2. Ace ti Termeni nu v  acord  niciun drept, titlu sau interes asupra Site-ului, programelor
software conexe sau asupra Con inutului Site-ului. Nu pute i modifica, reproduce, distribui,
crea opere derivate sau adapt ri, afi a public sau exploata în orice fel orice Con inut
Deere, integral sau par ial, cu excep ia con inutului autorizat în mod expres de c tre noi.
Software-ul i alte tehnologii utilizate pentru furnizarea Site-ului sunt protejate prin drepturi
de autor, m rci comerciale i alte legi din Statele Unite ale Americii, Canada i alte ri
str ine. Ace ti Termeni nu v  acord  dreptul de a utiliza m rcile comerciale, siglele,
numele de domeniu sau alte caracteristici ale m rcii Deere. Cu excep ia unor dispozi ii
explicite i neechivoce, nu v  acord m niciun fel de drepturi explicite sau implicite, noi
re inând toate drepturile asupra i în leg tur  cu Site-ul i Con inutul Deere.

3. Declara i c  a i citit i în eles Avizul juridic privind site-ul web John Deere.
D. Con inut ter

1. Site-ul poate include Con inut ter  sau link-uri c tre site-uri web sau resurse apar inând
unor ter i. Deere nu controleaz , nu garanteaz i nu este responsabil  sau

spunz toare pentru Con inutul ter , pentru site-urile web sau resursele apar inând unor
ter i, i nici pentru orice con inut, produse sau servicii conexe. Sunte i singurul responsabil
pentru utilizarea oric rui Con inut ter , a oric ror site-uri web sau resurse apar inând unor
ter i.

2. Sunte i de acord s  respecta i termenii oric rui contract încheiat cu orice alt  parte care
reglementeaz  accesul dumneavoastr  la orice Con inut ter .
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3. În cazul în care v  oferim orice software sub licen  liber , anumite dispozi ii ale licen elor
respective este posibil s  intre în conflict explicit cu ace ti Termeni, caz în care dispozi iile
licen ei libere se vor aplica în cazul software-ului liber în m sura acestui conflict.

6. Orient ri i politici
A. Utilizare acceptabil

Sunte i de acord s  nu utiliza i i nici s  asista i, s  încuraja i sau s  permite i altor persoane s
utilizeze Site-ul pentru a:

1. înc lca ace ti Termeni;
2. proba, scana sau testa vulnerabilitatea oric rui sistem sau a oric rei re ele;
3. trimite comunic ri nesolicitate, promo ii sau reclame ori mesaje spam;
4. transmite informa ii modificate, în el toare sau false de identificare a sursei, inclusiv de

falsificare a adresei IP sau phishing;
5. modifica, adapta, adecva, reproduce, distribui, traduce, crea opere derivate sau adapt ri,

afi a public, vinde, comercializa sau exploata în orice mod Site-ul sau Con inutul Site-ului
(altul decât Con inutul dumneavoastr  g zduit pe Site), cu excep ia con inutului autorizat
în mod expres de Deere;

6. accesa sau efectua c ut ri pe Site prin orice mijloace altele decât interfe ele noastre
sus inute public [de exemplu, prin extragere de con inut („scraping”)];

7. folosi un robot, un spider, o aplica ie de c utare pe site/de reparare sau alt dispozitiv,
proces sau mijloc automat de accesare, reparare, extragere sau indexare a unei por iuni a
Site-ului sau a oric rui Con inut al Site-ului;

8. copia tehnologia oric rei por iuni a Site-ului;
9. terge sau modifica orice anun  privind drepturi de autor, m rci comerciale sau alte

drepturi de proprietate publicat pe orice parte a Site-ului sau care apare pe orice materiale
tip rite sau copiate de pe Site;

10. înregistra, prelucra sau extrage informa ii despre al i utilizatori ai Site-ului;
11. accesa sau vizualiza informa ii despre al i utilizatori ai Site-ului f  autoriza ie;
12. reformata sau încadra orice parte a Site-ului;
13. lua orice m suri care impun sau pot impune, la discre ia noastr , o sarcin  nerezonabil

sau dispropor ionat  asupra infrastructurii tehnologice Deere sau care altfel pot crea cereri
de trafic excesive din partea Site-ului;

14. încerca de a ob ine acces neautorizat la Site, la conturile de utilizator, la sistemele
informatice sau la re elele conectate la Site prin hacking, extragere de parole sau orice
alte mijloace;

15. planta software r u inten ionate sau altfel pentru a utiliza Site-ul sau orice Con inut al
acestuia pentru a distribui software r u inten ionate, viru i, programe spion, viermi, erori,
cai troieni sau alte elemente cu caracter distructiv;

16. utiliza orice dispozitiv, software sau rutin  care interfereaz  cu buna func ionare a Site-ului
sau tentativa de a perturba în alt mod buna func ionare a Site-ului;

17. utiliza Site-ul pentru a înc lca securitatea oric rei re ele de calculatoare, a sparge parole
sau coduri de criptare de securitate; a perturba sau a interfera cu securitatea sau a
provoca daune de alt  natur  Site-ului sau Con inutului acestuia;

18. elimina, sustrage, dezactiva, deteriora sau interfera în alt mod cu orice func ii de
securitate ale Site-ului, func ii care împiedic  sau restric ioneaz  utilizarea sau copierea
Con inutului Site-ului sau func ii care impun restric ii de utilizare a Site-ului;

19. publica orice Con inut fraudulos sau în el tor;
20. înc lca orice drepturi ale unui ter , inclusiv, dar f  a se limita la, orice înc lcare a

încrederii, a unor drepturi de autor, a unei m rci comerciale, a unui brevet de inven ie,
secret comercial, drept moral, drept la via  privat , drept la publicitate sau orice alt
proprietate intelectual  sau drept de proprietate;

21. partaja contul de utilizator pe Site, accesa Site-ul folosind contul de utilizator al unei alte
persoane sau pentru a furniza informa ii false sau în el toare în momentul cre rii sau
utiliz rii unui cont de utilizator pe Site;

22. promova produse sau servicii, altele decât cele proprii, f  autoriza ie corespunz toare;
23. a v  da drept altcineva sau a face declara ii false despre afilierea dumneavoastr  la orice

persoane sau entit i;
24. amenin a, urm ri, agresa, intimida sau h ui alte persoane sau a promova bigotismul sau

discriminarea;
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25. publica, înc rca sau partaja materiale pornografice sau indecente ilegale ori materiale
care promoveaz  bigotismul, ura religioas , rasial  sau etnic ; sau

26. înc lca legisla ia în vigoare în orice mod sau pentru a înc lca intimitatea altor persoane
sau a def ima alte persoane.

B. Confiden ialitate

Sunte i de acord ca noi s  colect m, s  g zduim, s  utiliz m, s  partaj m i s  dezv luim
Con inutul dumneavoastr , astfel cum se prevede în Declara iile noastre privind confiden ialitatea
datelor (www.deere.com/legal).  rug m s  consulta i Declara iile privind confiden ialitatea datelor
pentru ara dumneavoastr  pentru a ob ine informa ii specifice referitoare la modul în care putem
folosi Con inutul dumneavoastr .

C. Drepturi de autor i litigii privind m rci comerciale

Deere respect  drepturile de proprietate intelectual  ale altor persoane i se a teapt  ca utilizatorii
Site-ului s u s  procedeze la fel. În cazul în care sunte i titularul unui drept de autor sau al unei

rci comerciale, autorizat s  ac iona i în numele unui drept sau al unei m rci, sau autorizat s
ac iona i în baza oric rui drept exclusiv care se supune dreptului de autor sau m rcii comerciale,
sunte i de acord s  raporta i imediat orice presupus  înc lcare a dreptului de autor sau a m rcii
comerciale care se produce pe sau prin intermediul Site-ului, prin transmiterea unei notific ri scrise
cu urm toarele informa ii:

1. Identificarea operei care face obiectul drepturilor de autor sau a m rcii comerciale despre
care pretinde i c  a fost înc lcat ;

2. Identificarea Con inutului presupus a înc lca drepturile, precum i informa ii suficiente
care s  permit  Deere s  localizeze Con inutul pe Site (de exemplu, adresa URL a paginii
web pe care apare con inutul);

3. Declara ia dumneavoastr  privind temeinicia faptului c  utilizarea con inutului identificat în
notificarea dumneavoastr  în maniera reclamat  nu este autorizat  de titularul drepturilor
de autor/m rcii, de agentul s u i nici de legisla ia aplicabil ;

4. Declara ia dumneavoastr  care s  ateste, sub pedeapsa sperjurului, c  informa iile din
notificare sunt exacte i c  sunte i titularul drepturilor de autor/m rcii comerciale sau
persoana autorizat  în alt mod s  ac ioneze în numele titularului; i

5. Semn tura dumneavoastr  fizic  sau electronic , împreun  cu datele de contact (adresa,
num rul de telefon i, dac  este cazul, adresa de e-mail).

Notificarea ni se livreaz  la urm toarea adres :

Deere & Company
În aten ia: Departamentului de conformitate, Manager DMCA
One John Deere Place
Moline, IL 61265, SUA

E-mail: DMCA@JohnDeere.com

Vom terge orice Con inut care încalc  sau este suspectat a înc lca orice drepturi ale ter ilor, la
discre ia noastr . Politica noastr  prevede încetarea rela iilor privind Con inutul cu p ile care
încalc  în mod repetat drepturile de proprietate intelectual  ale altor persoane.

7. Sugestii i îmbun iri

Feedback-ul dumneavoastr  este binevenit. Prin trimiterea oric ror idei, sugestii, documente sau propuneri
(„Feedback”), sunte i de acord c  (i) Feedback-ul dumneavoastr  nu con ine informa ii personale,
confiden iale sau exclusive ale unor ter i, (ii) nu avem nicio obliga ie de confiden ialitate, explicit  sau
implicit , cu privire la Feedback, (iii) este posibil s  avem deja ceva similar Feedback-ului în curs de
examinare sau dezvoltare, i (iv) ne acorda i o licen  irevocabil , neexclusiv , f  redeven e, continu i
universal  de a utiliza, modifica, publica, distribui i sublicen ia Feedback-ul.
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8. Compensare

Sunte i de acord s  compensa i, s  ap ra i i s  exonera i Deere, societatea-mam , sucursalele, filialele,
orice societ i afiliate, distribuitorii, furnizorii, licen iatorii i partenerii acesteia, precum i directorii,
administratorii, angaja ii, agen ii i reprezentan ii fiec reia dintre acestea (denumite în mod colectiv
„Entit ile Deere”) de orice r spundere, inclusiv costuri, datorii i taxe legale din orice preten ie sau cerere
formulat  de un ter  care decurge din sau în leg tur  cu (i) accesul dumneavoastr  la sau utilizarea Site-
ului, (ii) înc lcarea acestor Termeni de c tre dumneavoastr , (iii) orice produse sau servicii achizi ionate sau
ob inute de dumneavoastr  în leg tur  cu Site-ul, altele decât cele achizi ionate sau ob inute de la o entitate
Deere, sau (iv) înc lcarea de c tre dumneavoastr  sau orice ter  care utilizeaz  contul dumneavoastr  a
oric rei propriet i intelectuale sau a oric rui drept al unei persoane sau entit i. Sunte i de acord c  Deere,
pe cheltuiala dumneavoastr , î i poate asuma ap rarea i controlul exclusiv al oric rei probleme pentru care
sunte i obligat s  ne desp gubi i i accepta i s  coopera i pe cheltuiala dumneavoastr  în ceea ce prive te
ap rarea acestor preten ii de c tre noi. Sunte i de acord s  nu solu iona i nicio problem  f  acordul
prealabil scris al Deere. Deere va depune eforturi rezonabile pentru a v  informa cu privire la orice astfel de
preten ii, ac iuni sau proceduri dup  ce a luat cuno tin  de acestea.

9. Renun ri, limit ri ale r spunderii i garan ii pentru consumatori
A. Renun ri i limit ri ale r spunderii

 RUG M S  CITI I ACEAST  SEC IUNE CU ATEN IE, ÎNTRUCÂT LIMITEAZ
SPUNDEREA ENTIT ILOR DEERE. FIECARE DINTRE SUBSEC IUNILE DE MAI JOS SE

APLIC  SUB REZERVA SEC IUNII 9 LITERA (B) DE MAI JOS I NUMAI ÎN M SURA MAXIM
PERMIS  DE LEGISLA IA ÎN VIGOARE. NICIUNA DINTRE PREVEDERILE CUPRINSE ÎN
ACE TI TERMENI NU ARE CA SCOP LIMITAREA ORIC ROR DREPTURI CARE V  REVIN I
CARE AR PUTEA FI LIMITATE ÎN MOD ILEGAL.

1. SITE-UL V  ESTE PUS LA DISPOZI IE „CA ATARE”, „CU TOATE DEFICIEN ELE” I
„ASTFEL CUM ESTE DISPONIBIL”. UTILIZAREA SITE-ULUI DE C TRE
DUMNEAVOASTR  SE FACE LA LATITUDINEA I PE RISCUL PROPRIU. ENTIT ILE
DEERE NU EMIT PRETEN II I NU FAC PROMISIUNI CU PRIVIRE LA CALITATEA,
ACURATE EA SAU FIABILITATEA SITE-ULUI, SIGURAN A SAU SECURITATEA
ACESTUIA, ACCESIBILITATEA SAU DURATA DE FUNC IONARE A SITE-ULUI ORI
CON INUTUL ACESTUIA. PRIN URMARE, ENTIT ILE DEERE NU SUNT
RESPONSABILE FA  DE DUMNEAVOASTR  PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE
CARE AR PUTEA SURVENI, DE EXEMPLU, ÎN CAZUL ÎN CARE V  BAZA I PE
CALITATEA, ACURATE EA SAU FIABILITATEA CON INUTULUI SITE-ULUI.

2. ENTIT ILE DEERE NU EMIT PRETEN II I NU FAC PROMISIUNI FA  DE ORICE
UTILIZATOR AL SITE-ULUI SAU ORICE TER . PRIN URMARE, ENTIT ILE DEERE
NU SUNT RESPONSABILE FA  DE DUMNEAVOASTR  PENTRU PIERDERILE SAU
DAUNELE CARE AR PUTEA SURVENI ÎN URMA AC IUNILOR LOR, INCLUSIV, DE
EXEMPLU, ATUNCI CÂND UN ALT UTILIZATOR FOLOSE TE ÎN MOD ABUZIV
CON INUTUL SAU IDENTITATEA DUMNEAVOASTR . UTILIZAREA ORIC RUI
CON INUT TER  DE C TRE DUMNEAVOASTR  SE FACE LA LATITUDINEA I PE
RISCUL PROPRIU.

3. ENTIT ILE DEERE RENUN  ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARAN IILE, EXPLICITE
SAU IMPLICITE, INCLUSIV LA GARAN IILE CU PRIVIRE LA ORICE PRODUSE SAU
SERVICII OFERITE DE TER I PE SITE I GARAN IILE IMPLICITE DE
VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, CALITATE I NEÎNC LCARE.
NICIO INFORMARE ORI RECOMANDARE VERBAL  SAU SCRIS  OFERIT
DUMNEAVOASTR  DE C TRE UN REPREZENTANT AL UNEIA DINTRE ENTIT ILE
DEERE NU CONSTITUIE O DECLARA IE SAU O GARAN IE.

4. DREPTUL I REPARA IA DUMNEAVOASTR  UNIC( ) EXCLUSIV( ) ÎN CAZUL ÎN
CARE NU SUNTE I MUL UMIT DE SITE, DE SERVICIILE CONEXE SAU ÎN CAZUL
ORIC REI ALTE PLÂNGERI ESTE ÎNCETAREA I ÎNTRERUPEREA ACCESULUI LA
SITE SAU A UTILIZ RII ACESTUIA.

5. R SPUNDEREA TOTAL  MAXIM  A ENTIT ILOR DEERE FA  DE
DUMNEAVOASTR  PENTRU PIERDERI SAU DAUNE SUFERITE ÎN LEG TUR  CU
SITE-UL SAU ACE TI TERMENI SE LIMITEAZ  LA VALOAREA MAXIM  DE 100 USD.
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6. ÎN M SURA MAXIM  PERMIS  DE LEGE, ENTIT ILE DEERE NU VOR FI ÎN NICIUN
CAZ R SPUNZ TOARE PENTRU ORICE (i) DAUNE INDIRECTE, SPECIALE,
INCIDENTALE, PUNITIVE, EXEMPLARE SAU DE CONSECIN ; (ii) PIERDERI DE
PROFIT, COMERCIALE SAU DE UTILIZARE; (iii) DAUNE ADUSE REPUTA IEI, SAU
(iv) PIERDERI DE INFORMA II SAU DE DATE, INDIFERENT DE TEORIA JURIDIC I
DAC  DEERE A FOST SAU NU AVERTIZAT  CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE, I CHIAR DAC  REPARA IA NU Î I ATINGE SCOPUL
ESEN IAL.

B. GARAN II PENTRU CONSUMATORI

1. Australia. În ciuda renun rilor i a limit rilor de r spundere prev zute în sec iunea 9 litera
(A) de mai sus sau în orice alt  sec iune a acestor Termeni, în m sura în care ave i
dreptul la protec ia oric ror garan ii pentru consumatori con inute în partea 3-2 din Legea
australian  privind drepturile consumatorilor inclus  în Anexa 2 la Legea privind
concuren a i drepturile consumatorilor din 2010 (Cth), nicio prevedere din
sec iunea 9 litera (A) sau orice alt  sec iune din ace ti Termeni nu anuleaz , modific  sau
limiteaz  în alt mod aceste garan ii pentru consumatori.

2. Noua Zeeland . Confirma i i accepta i faptul c  achizi iona i serviciile prestate în baza
acestor Termeni în scopul desf ur rii unei activit i i, în consecin , prevederile Legii
privind garan iile pentru consumatori din 1993 (Noua Zeeland ) nu se aplic  prest rii în
cauz .

10. Alegerea legisla iei aplicabile i a jurisdic iei

Ace ti Termeni vor fi guverna i de i interpreta i în conformitate cu legile materiale în vigoare în Statul
Illinois, Statele Unite ale Americii. Instan ele competente din comitatul Rock Island, Illinois au jurisdic ie
neexclusiv  asupra oric rei cauze de ac iune sau asupra oric rui litigiu referitor la ace ti Termeni
(„Ac iune”). Ace ti Termeni nu vor fi guverna i de reglement rile niciunei jurisdic ii privind conflictul de legi
sau de Conven ia Na iunilor Unite asupra contractelor de vânzare interna ional  de m rfuri, a c rei aplicare
este exclus  în mod expres. PENTRU ORICE AC IUNE FORMULAT  DE ORICARE DINTRE P I,
SUNTE I DE ACORD S  V  SUPUNE I I S  ACCEPTA I JURISDIC IA PERSONAL I
NEEXCLUSIV  A INSTAN ELOR DE STAT I FEDERALE SITUATE ÎN COMITATUL ROCK ISLAND,
ILLINOIS I RENUN I LA ORICE DREPT DE A OBIECTA ÎN PRIVIN A LOCULUI ACESTOR
INSTAN E DIN ORICE MOTIV.

11. Reziliere
A. Pute i rezilia ace ti Termeni în orice moment prin închiderea contului dumneavoastr , prin

încetarea utiliz rii Site-ului i prin transmiterea unei notific ri de reziliere c tre Deere. Ne pute i
transmite notificarea conform instruc iunilor de aici.

B. Ne rezerv m dreptul de a suspenda sau de a închide Site-ul în orice moment, cu sau f  motiv ori
preaviz. De asemenea, putem suspenda sau pune cap t utiliz rii Site-ului de c tre dumneavoastr
imediat dup  transmiterea unei notific ri scrise sau electronice, în orice moment, în cazul în care
nu v  conforma i acestor Termeni sau utiliza i Site-ul în orice mod care ar atrage r spunderea
noastr  juridic  sau ar perturba utilizarea Site-ului de c tre alte persoane, cu condi ia ca, în cazul
în care neconformitatea dumneavoastr  sau utilizarea necorespunz toare poate fi remediat i v
transmitem ini ial o notificare scris  solicitând remedierea în termen de 30 de zile, neconformitatea
sau utilizarea s  r mân  neremediat  la încheierea acestei perioade. Orice astfel de m suri v  pot
împiedica s  accesa i contul, Site-ul, Con inutul dumneavoastr , Con inutul Site-ului sau orice alte
informa ii conexe.

C. În caz de reziliere, de c tre dumneavoastr  sau de noi, sec iunile 1, 5, 6, 8-12 din ace ti Termeni
vor r mâne în vigoare i vor continua s  produc  efecte, inclusiv dreptul nostru de a utiliza
Con inutul dumneavoastr , astfel cum se prevede în sec iunea 5.

D. Rezilierea acestor Termeni nu înceteaz i nu modific  niciun Contract de servicii Deere.
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12. Condi ii generale
A. Cu excep ia unor dispozi ii contrare din sec iunea 5 litera (D) de mai sus, niciuna dintre prevederile

cuprinse în ace ti Termeni nu are ca scop i nu va fi considerat  a conferi drepturi sau c i de atac
unui ter .

B. Cu excep ia unor dispozi ii contrare din sec iunea 4 litera (E) de mai sus, ace ti Termeni con in
întregul acord între noi i dumneavoastr  cu privire la obiectul în cauz i înlocuiesc orice acord
prealabil încheiat între noi i dumneavoastr  cu privire la acest obiect. P ile confirm  c  nu se
bazeaz  pe nicio declara ie formulat , îns  neinclus  în mod explicit în ace ti Termeni.

C. Nu avem obliga ia de a pune în aplicare ace ti Termeni în numele dumneavoastr  fa  de un alt
utilizator al Site-ului. De i v  încuraj m s  ne semnala i orice situa ie în care considera i c  un alt
utilizator al Site-ului a înc lcat ace ti Termeni, ne rezerv m dreptul de a investiga i de a lua

surile corespunz toare, la discre ia noastr .
D. Orice omisiune din partea Deere de a exercita sau de a executa orice drept sau dispozi ie a

acestor Termeni nu constituie o renun are la dreptul sau la dispozi ia în cauz . Orice omisiune din
partea Deere de a exercita, în orice privin , orice drept prev zut de ace ti Termeni nu se
consider  o renun are la alte drepturi în baza acestor Termeni.

E. În cazul în care se constat  c  orice dispozi ie a acestor Termeni este inaplicabil  sau nul ,
aceasta este limitat  sau eliminat  în m sura minim  necesar  pentru ca ace ti Termeni s

mân  în vigoare i s  continue s  produc  efecte.
F. Ace ti Termeni nu pot fi ceda i, transfera i sau sublicen ia i de c tre dumneavoastr  decât cu

acordul prealabil scris al Deere, îns  pot fi ceda i sau transfera i de c tre noi f  restric ie. Orice
tentativ  de cedare prin înc lcarea acestor Termeni este nul i neavenit .

G. Dumneavoastr i Deere sunte i contractan i independen i, i nu agen i, parteneri legali sau
angaja i în orice rela ie de munc .

H. Titlurile sec iunilor din cuprinsul acestor Termeni au scopul exclusiv de facilitare a referin ei i nu au
niciun efect legal sau contractual.


