
Aktualizované 7. mája 2014

Podmienky a ustanovenia

Tieto podmienky a ustanovenia ( alej len „Podmienky“) upravujú váš prístup k webovej lokalite a používanie
webovej lokality MyJohnDeere.com a k jej službám, ako aj k iným webovým lokalitám a mobilným aplikáciám
spolo nosti John Deere, ktoré obsahujú odkazy na tieto Podmienky resp. ich spomínajú ( alej „Lokalita“).
Prístupom k Lokalite alebo jej používaním alebo vytvorením používate ského ú tu Lokality súhlasíte s týmito
Podmienkami a vstupujete do právne záväzného zmluvného vz ahu so spolo nos ou Deere & Company. Ak Lokalitu
používate ako zamestnanec alebo zástupca v mene inej osoby alebo organizácie, zárove  súhlasíte s týmito
Podmienkami v mene tejto osoby alebo organizácie, pri om vyhlasujete a zaru ujete, že ste oprávnení danú osobu
alebo organizáciu týmito Podmienkami zaviaza . Ak nie ste ochotní alebo schopní by  viazaní týmito
Podmienkami, Lokalitu nepoužívajte.

1. Vymedzenia pojmov
A. Zmluvné strany

1. Pojmy „vy/vás“ a „váš/vaša/vaše“ ozna ujú vás ako individuálneho používate a Lokality
a v prípade, že používate Lokalitu v mene inej osoby alebo organizácie, ozna ujú aj túto
osobu alebo organizáciu.

2.  „Používate “ je ktoko vek, kto má prístup k Lokalite, zobrazuje ju, preh adáva, vyh adáva,
prechádza alebo ju používa akýmko vek iným spôsobom.

3. Pojmy „Deere“, „my“, „nás“ a „náš/naša/naše“ ozna ujú spolo nos  Deere & Company
a dcérske spolo nosti v jej plnom vlastníctve.

B. Obsah
1. Pojem „Obsah“ ozna uje text, údaje, súbory, záznamy, údaje o polohe, správy, obrázky,

fotografie, zvukové záznamy, videozáznamy a všetky ostatné formy dát a komunikácie
odovzdané na Lokalitu, prostredníctvom nej alebo akýmko vek spôsobom sprístupnené v
súvislosti s Lokalitou. Ani jedna z nasledujúcich definícií nenazna uje, ani nezakladá
žiadny druh vlastníckeho vz ahu medzi akouko vek stranou a konkrétnym druhom
obsahu.

2. Pojem „Váš obsah“ ozna uje Obsah, ktorý kontrolujete, pri om ide o nasledujúce
kategórie: (i) Obsah, ktorý odovzdáte alebo prenesiete na Lokalitu, jej prostredníctvom
alebo v súvislosti s ou, (ii) údaje vrátane informácií o strojoch, produkcii a iných údajov
odovzdaných na Lokalitu z vašich zariadení a (iii) Obsah pochádzajúci od tretej strany
potom, ako kontrolu nad ním táto tretia strana previedla na vás.

3. Pojem „Používate ský obsah“ ozna uje Obsah odovzdaný alebo prenesený používate mi
na Lokalitu, prostredníctvom nej alebo v súvislosti s ou.

4. Pojem „Obsah spolo nosti Deere“ ozna uje Obsah, ktorý vytvoríme, vytvorili sme,
zhotovíme, zhotovili sme, získame alebo prevezmeme na základe licencie a sprístupníme
v súvislosti s Lokalitou.

5. Pojem „Externý obsah“ ozna uje Obsah pochádzajúci od tretích strán sprístup ovaný v
súvislosti s Lokalitou, pri om týmito stranami nie ste vy ani spolo nos  Deere.

6.  „Obsah lokality“ predstavuje všetok Obsah sprístup ovaný v súvislosti s Lokalitou
vrátane Vášho obsahu, Používate ského obsahu, Externého obsahu a Obsahu
spolo nosti Deere.

2. Zmeny týchto Podmienok

Tieto Podmienky môžeme z asu na as meni . Ke  dôjde k zmenám, oznámime ich sprístupnením
revidovanej verzie na tejto webovej stránke, pri om v jej hornej asti uvedieme dátum vykonania poslednej
revízie. Zárove  aktualizujeme oznámenie na prihlasovacej stránke Lokality. Obsah týchto Podmienok by ste
mali pravidelne kontrolova , pretože pokia  budete pokra ova  v používaní Lokality, ich revidované verzie budú
pre vás záväzné. Každá takáto zmena nadobudne ú innos  v okamihu zverejnenia nových Podmienok.
Beriete na vedomie a súhlasíte, že pokra ovaním v prístupe na Lokalitu a jej používaní po zverejnení
zmien týchto Podmienok na Lokalite zmenené Podmienky prijímate. O niektorých zmenách týchto
Podmienok vás môžeme pod a vlastného uváženia informova  priamo. V takýchto prípadoch môžeme
požadova  váš priamy súhlas so zmenenými Podmienkami predtým, než budete môc  Lokalitu alej používa .
Ak so zmenenými Podmienkami nesúhlasíte, musíte Lokalitu ihne  presta  používa .



Aktualizované 7. mája 2014

3. Preklad – jazyk

Tieto Podmienky môžeme preloži  do iných jazykov pre vaše pohodlie alebo pod a požiadaviek príslušných
právnych predpisov. Váš vz ah so spolo nos ou Deere však v každom prípade upravuje verzia v anglickom
jazyku. V prípade akýchko vek nezrovnalostí medzi jednotlivými jazykovými verziami je rozhodujúca verzia
v anglickom jazyku. Zmluvné strany týmto vyjadrujú výslovné želanie, aby sa táto dohoda a súvisiace
dokumenty vypracovávali a prijímali v anglickom jazyku.

4. Používanie Lokality
A. Spôsobilos

Na prístup k tejto Lokalite a na jej používanie musíte ma  vek najmenej 18 rokov a dostato né
oprávnenie a právomoc na odsúhlasenie týchto Podmienok. Ak sme vás v minulosti z tejto Lokality
vykázali alebo sme zrušili váš ú et, nemáte povolený prístup k tejto Lokalite, ani jej používanie.

B. Povolenie na používanie Lokality

Túto Lokalitu smiete používa  jedine v súlade s týmito Podmienkami. Túto Lokalitu používate na
vlastné riziko, vrátane rizika, že budete vystavení Obsahu, ktorý je nepresný, sporný alebo inak
nevhodný, ako aj rizika, že Obsah, ktorý sa rozhodnete zdie  v súvislosti s Lokalitou, môžu
zneuži  tretie strany.

C. Dostupnos  Lokality

Celá Lokalita alebo jej asti môžu podlieha  zmenám, aktualizáciám, prerušeniu, pozastaveniu
alebo zrušeniu prevádzky, a to kedyko vek pod a vlastného uváženia, bez predchádzajúceho
oznámenia alebo vzniku zodpovednosti za škody. Z Lokality môžeme na základe vlastného
uváženie tiež odstráni  akýko vek Obsah, a to pod a vlastného uváženia, bez predchádzajúceho
oznámenia alebo vzniku zodpovednosti za škody.

D. Používate ské ú ty
1. Ak chcete používa  ur ité z funkcií ponúkaných prostredníctvom Lokality, musíte si

vytvori  ú et a poskytnú  ur ité informácie. Svoj ú et si môžete vytvori  tu:
www.myjohndeere.com.

2. Ak sa vaše kontaktné údaje alebo iné údaje týkajúce sa vášho ú tu zmenia, ste povinní
nás bezodkladne informova  a poskytnú  nám aktuálne údaje. Svoj ú et môžete
aktualizova  tu: www.myjohndeere.com.

3. Za zabezpe enie hesla a prihlasovacích údajov, ktoré používate na prístup na Lokalitu
nesiete výlu nú zodpovednos , pri om sa zaväzujete, že svoje heslo nesprístupníte
žiadnej tretej strane. alej nesiete zodpovednos  za všetku prípadnú innos  vykonávanú
prostredníctvom vášho ú tu, i už ste ju povolili, alebo nie. O prípadnom neoprávnenom
použití vášho ú tu nás ihne  informujte. V súvislosti so svojím ú tom nás môžete
kontaktova tu.

4. Beriete na vedomie a súhlasíte, že ak chcete chráni  svoj prenos údajov alebo súborov na
Lokalitu, je výlu ne vašou povinnos ou na ú ely komunikácie s Lokalitou zriadi  a
používa  zabezpe ené pripojenie.

5. Váš ú et smiete používa  len vy. Pri vytvorení ú tu poskytnite úplné a presné informácie,
ktoré od vás požadujeme. Nesmiete sa vydáva  za niekoho iného, vytvára  alebo používa

et v mene inej osoby, poskytova  e-mailovú adresu, ktorá vám nepatrí alebo vytvára
viacero ú tov. Ak použijete pseudonym, vezmite na vedomie, že iní používatelia vás napriek
tomu môžu identifikova  pod a obsahu, ktorý budete zdie . Viac informácií nájdete vo
Vyhláseniach o ochrane osobných údajov a spracovaní údajov (www.deere.com/legal).
Vyhradzujeme si právo váš ú et kedyko vek zatvori , a to z akéhoko vek dôvodu alebo
bezdôvodne, bez predchádzajúceho oznámenia alebo vzniku zodpovednosti za škody.
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E. Súvisiace služby a dohody spolo nosti Deere

Vezmite na vedomie, že as  Obsahu, funkcií alebo služieb dostupných prostredníctvom Lokality
upravujú alšie podmienky uvedené v osobitných dohodách medzi vami a spolo nos ou Deere
(každý z týchto dokumentov sa alej uvádza len ako „Dohoda o poskytovaní služieb
spolo nosti Deere“) Napríklad používanie nástrojov a služieb JDLINK™ zárove  upravuje
Dohoda o poskytovaní telekomunika ných a informa ných služieb spolo nosti John Deere, ktorá
je Dohodou o poskytovaní služieb spolo nosti Deere. Tieto Podmienky sa budú vyklada  v
primeranom rozsahu, aby sa zabránilo rozporom s inými dohodami medzi vami a spolo nos ou
Deere. V prípade skuto ných rozporov medzi týmito Podmienkami a inými podmienkami alebo
dohodami medzi vami a spolo nos ou Deere podmienky ktorejko vek platnej Dohody o poskytovaní
služieb spolo nosti Deere majú prednos  pred týmito Podmienkami.

F. Komunikácia so spolo nos ou Deere a inými Používate mi

Vytvorením ú tu súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie v súvislosti s Lokalitou. Samotná
Lokalita môže umož ova  takúto formu komunikácie medzi vami a ostatnými Používate mi, pri om
spolo nos  Deere vás môže kontaktova  v súvislosti s údržbou, dostupnos ou a funkciami Lokality
alebo alšími záležitos ami týkajúcimi sa používania Lokality vami. Tieto formy komunikácie
podliehajú príslušným právnym predpisom o firemnej elektronickej komunikácii.

5. Obsah
A. Zodpovednos  za Váš obsah

1. Lokalita poskytuje funkcie umož ujúce zdie anie Vášho obsahu s inými používate mi.
Beriete na vedomie, že Váš obsah môžu kopírova , používa , meni  alebo distribuova  iní
používatelia, ktorí Váš obsah dostanú, alebo k nemu získajú prístup, pri om súhlasíte s
tým, že spolo nos  Deere nenesie za podobné aktivity žiadnu zodpovednos . Dôkladne
zvážte, aký Obsah sa rozhodnete na Lokalite zdie .

2. Za udržiavanie a ochranu Vášho obsahu ste zodpovední výlu ne vy. Súhlasíte s tým,
že spolo nos  Deere nenesie zodpovednos  za prípadnú stratu alebo poškodenie Vášho
obsahu, ani za žiadne náklady alebo výdavky spojené so zálohovaním alebo obnovou
Vášho obsahu.

3. Za Váš obsah zodpovedáte jedine vy, pri om po odovzdaní na Lokalitu ho nie vždy možno
stiahnu . Preberáte všetky riziká súvisiace s Vaším obsahom, vrátane spoliehania sa
tretích strán na jeho kvalitu, presnos , alebo spo ahlivosti, alebo s akýmko vek
zverejnením informácií vo Vašom obsahu, pod a ktorých vás možno osobne identifikova .
Vyhlasujete, že Váš obsah vlastníte alebo disponujete potrebnými povoleniami na
používanie Vášho obsahu, pri om povo ujete používanie Vášho obsahu v zmysle
ustanovení tohto dokumentu, a to vrátane jeho používania zo strany spolo nosti Deere,
ako je uvedené v odseku 5 písm. (b) nižšie. alej vyhlasujete, že ste si získali súhlas
zamestnancov alebo tretích strán, ktoré sú podmienkou dodržania príslušných zákonov
o ochrane osobných údajov z vašej strany a zo strany spolo nosti Deere v súvislosti s
poskytovaním tejto Lokality spolo nos ou Deere a zaobchádzaním s osobnými údajmi,
ako je uvedení v odseku 6 písm. (b) nižšie. Súhlasíte a beriete na vedomie, že spolo nos
Deere Váš obsah neschválila, pri om nebudete nazna ova , že spolo nos  Deere Váš
obsah schválila alebo ho akýmko vek spôsobom podporuje.

4. as  Obsahu lokality môže podlieha  ochrane práv duševného vlastníctva iných.
Súhlasíte, že súbory z Lokality nebudete kopírova , odovzdáva , prebera  alebo zdie ,
pokia  na to nebudete ma  právo. Nesiete výlu nú zodpovednos  za všetko, o pri
používaní Lokality skopírujete, zdie ate, odovzdáte, preberiete alebo akýmko vek iným
spôsobom použijete. V prípade, že Váš obsah bude obsahova  napríklad materiál, ktorý je
nepravdivý, zavádzajúci, klamlivý alebo urážlivý; porušuje práva tretích strán, napr.
autorské práva, práva ochranných známok, patenty, obchodné tajomstvá, morálne práva,
právo na súkromie, právo na propagáciu alebo akéko vek alšie práva duševného
vlastníctva alebo vlastnícke práva; zverej uje verejne neprístupné informácie o verejne
obchodovaných podnikoch; obsahuje materiál, ktorý je nezákonný, a to vrátane
nezákonných prejavov neznášanlivosti alebo pornografie; alebo porušuje a obhajuje
porušovanie platných zákonov alebo predpisov, vystavujete sa zodpovednosti.
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5. Môžeme sa rozhodnú  preverova  zhodno  Obsahu lokality s našimi usmerneniami, no
beriete na vedomie, že spolo nos  Deere nie je povinná monitorova  žiadny Obsah
dostupný prostredníctvom Lokality. Nenesieme zodpovednos  za presnos , úplnos ,
vhodnos  alebo zákonnosti údajov, súborov, Obsahu lokality alebo akýchko vek iných
informácií, ku ktorým môžete ma  prostredníctvom Lokality prístup.

B. Naše právo na používanie Vášho obsahu
1. Tieto Podmienky neude ujú spolo nosti Deere žiadne práva na Váš obsah, ani žiadne iné

duševné vlastníctvo, okrem obmedzených práv na používanie Vášho obsahu opísaných
nižšie a v našich Vyhláseniach o ochrane osobných údajov a spracovaní údajov
(www.deere.com/legal). Preštudujte si Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
a o spracovaní dát pre vašu krajinu, v ktorých nájdete konkrétne informácie o spôsobe,
akým môžeme použi  Váš obsah. Nachádzajú sa na Karte 3 predchádzajúceho odkazu.

2. Spolo nosti Deere a tretím stranám ude ujete právo používa  Váš obsah v súlade s týmito
Podmienkami a pod a potreby na ú ely poskytovania všetkých služieb a funkcií, ktoré sú
sú as ou Lokality, teda najmä uchováva  Váš obsah a zdie  ho pod a vašich pokynov.
Toto povolenie prechádza aj na tretie strany angažované spolo nos ou Deere v spojitosti
s poskytovaním Lokality a súvisiacich služieb.

3. Váš obsah môžeme sprístupni  tretím stranám v prípade, že v dobrej viere
predpokladáme, že takéto sprístupnenie je v primeranej miere potrebné na
(a) zabezpe enie súladu s príslušnými zákonmi, predpismi alebo povinnými zákonnými
požiadavkami; (b) ochranu bezpe nosti akýchko vek osôb pred smr ou alebo vážnym
poranením; (c) zabránenie podvodu alebo zneužitiu namierenému proti nám alebo našim
používate om; (d) na ochranu našich vlastníckych práv; alebo (e) na ochranu spolo nosti
John Deere, jej pridružených spolo ností a zamestnancov pred akýmko vek súdnym
konaním vyplývajúcim z Vášho obsahu.

C. Obsah a softvér spolo nosti Deere
1. Používanie niektorých funkcií Lokality si môže vyžadova  prevzatie klientskeho

softvérového balíka („Softvér“). Spolo nos  Deere vám týmto ude uje obmedzenú,
nesublicencovate nú, nepostupite nú, nevýlu nú, neprevodite nú a odvolate nú licenciu na
používanie Softvéru výhradne na ú ely prístupu k Lokalite. Vaša licencia na používanie
Softvéru bude automaticky vypovedaná v prípade porušenia iných dohôd so spolo nos ou
Deere spôsobom, ktorý oslabuje, obmedzuje alebo porušuje naše práva duševného
vlastníctva. Týmto si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nám tieto Podmienky výslovne
neude ujú. Nesmiete vykonáva  spätnú analýzu alebo dekompiláciu Softvéru, ani sa o to
pokúša , resp. pomáha  v podobnej innosti iným osobám. Ke  bude k dispozícii nová
verzia, Softvér na vašom zariadení môžeme automaticky aktualizova .

2. Tieto Podmienky vám neude ujú žiadne právo, právny titul, ani podiel na Lokalite,
súvisiacom softvéri alebo Obsahu lokality. Obsah spolo nosti Deere nesmiete meni ,
reprodukova , distribuova ,, vytvára  z neho odvodené diela alebo adaptácie, verejne ho
zobrazova  alebo akýmko vek iným spôsobom ho neoprávnene využíva , a to vcelku
alebo v asti, okrem prípadov, ktoré výslovne povolíme. Softvér a ostatné technológie,
ktoré používame na poskytovanie Lokality, sú chránené autorskými právami, ochrannými
známkami a zákonmi Spojených štátov, Kanady a ostatných krajín. Tieto Podmienky vám
neude ujú právo na používanie ochranných známok, log, názvov domén a ostatných
charakteristík zna ky spolo nosti Deere. Okrem práv výslovne a jednozna ne uvedených
v tomto dokumente vám neude ujeme žiadne výslovné alebo odvodené práva. Všetky
práva na Lokalitu a Obsah spolo nosti Deere patria nám.

3. Vyhlasujete, že ste si pre ítali Právne oznámenie webovej lokality spolo nosti John Deere
a porozumeli mu.

D. Externý obsah
1. Lokalita môže obsahova  Externý obsah alebo odkazy na externé webové lokality alebo

zdroje. Spolo nos  Deere za žiadny takýto Externý obsah, webové lokality, zdroje alebo
súvisiaci obsah, produkty alebo služby nenesie zodpovednos , nemá nad nimi kontrolu,
ani ich neschva uje. Za používanie takéhoto Externého obsahu, webových lokalít alebo
zdrojov nesiete výhradnú zodpovednos  vy.

2. Súhlasíte s tým, že budete dodržiava  podmienky akýchko vek iných dohôd s akýmiko vek
tretími stranami, ktoré budú upravova  váš prístup k Externému obsahu.
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3. Ak vám poskytneme softvér na základe licencie typu open source, takáto licencia môže
obsahova  ustanovenia, ktoré budú výslovne v rozpore s týmito Podmienkami. V takomto
prípade budú pre daný softvér typu open source plati  ustanovenia takejto licencie typu
open source, a to v rozsahu príslušného rozporu.

6. Pravidlá a zásady
A. Prijate né použitie

Súhlasíte s tým, že nebudete napomáha , nabáda , ani umož ova  ostatným používa  Lokalitu na
nasledujúce ú ely:

1. porušovanie týchto Podmienok;
2. sondovanie, skenovanie alebo testovanie zranite nosti systémov alebo sietí;
3. zasielanie nevyžiadaných oznámení, propaga ných materiálov a reklamy alebo spamu;
4. zasielanie pozmenených a klamlivých informácií alebo informácií falošne identifikujúcich

svoj zdroj, vrátane aktivít známych ako „spoofing“ alebo „phishing“.
5. pozme ovanie, prispôsobovanie, upravovanie, reprodukovanie, distribuovanie,

prekladanie, vytváranie odvodených diel alebo adaptácií Lokality alebo Obsahu lokality
(okrem Vášho obsahu uchovávaného v rámci Lokality), ich verejné zobrazovanie alebo
akáko vek forma neoprávneného využívania, okrem prípadov, ktoré spolo nosti Deere
výslovne povolí;

6. prístup na Lokalitu alebo jej preh adávanie iným spôsobom, ako našimi verejne
podporovanými rozhraniami (napr. „scraping“);

7. používanie robotov, pavúkov, aplikácií na preh adávanie/získavanie informácií alebo iných
automatizovaných nástrojov, procesov alebo prostriedkov na prístup, získavanie
preh adávanie alebo indexovanie akejko vek asti Lokality alebo Obsahu lokality;

8. spätná analýza akejko vek asti Lokality;
9. odstra ovanie alebo pozme ovanie oznámení o autorských právach, ochranných

známkach alebo iných vlastníckych právach, ktoré sa nachádzajú v akejko vek asti
Lokality alebo na materiáloch vytla ených alebo kopírovaných z Lokality;

10. zaznamenávanie, spracovávanie alebo automatizované vyh adávanie informácií o iných
používate och Lokality;

11. prístup k informáciám o iných používate och Lokality alebo ich zobrazovanie bez
povolenia;

12. zmena formátovania alebo rámca akejko vek asti Lokality;
13. podnikanie krokov, ktoré pod a nášho uváženia neodôvodnene alebo neprimerane

za ažujú, alebo by mohli za ažova , technickú infraštruktúru spolo nosti Deere, prípadne
by inak vyvíjali nadmernú zá až na Lokalitu;

14. pokus o získanie nepovoleného prístupu na Lokalitu, do používate ských ú tov,
po íta ových systémov alebo sietí pripojených k Lokalite prostredníctvom hackovania,
nepovoleného zis ovania hesiel alebo inými prostriedkami;

15. nasadzovanie škodlivého softvéru alebo iné používanie Lokality alebo Obsahu lokality na
distribúciu škodlivého softvéru, po íta ových vírusov, spyware, ervov, chýb, trójskych
ko ov alebo iných prostriedkov deštruktívnej povahy;

16. používanie zariadení, softvéru alebo postupov, ktoré by narušovali riadne fungovanie
Lokality alebo iné spôsoby narušovania riadneho fungovania Lokality;

17. využívanie Lokality na porušovanie bezpe nosti po íta ových sietí, prelamovanie hesiel
alebo bezpe nostných šifrovacích kódov, narušovanie alebo zasahovanie do bezpe nosti
Lokality alebo Obsahu lokality, prípadne ich poškodzovanie;

18. odstra ovanie, obchádzanie, deaktivovanie, poškodzovanie alebo iné zasahovanie do
bezpe nostných funkcií Lokality, funkcií, ktoré zabra ujú používaniu alebo kopírovaniu
Obsahu lokality alebo ho obmedzujú, alebo funkcií, ktoré uplat ujú obmedzenia
používania Lokality;

19. zverej ovanie podvodného alebo zavádzajúceho akéhoko vek Obsahu;
20. porušovanie práv tretích strán, okrem iného najmä porušovanie dôvernosti, autorských

práv, ochranných známok, patentov, obchodných tajomstiev, morálnych práv, práva na
ochranu osobných údajov, práva na propagáciu alebo iných práv duševného vlastníctva
alebo vlastníckych práv;

21. zdie anie vášho používate ského ú tu Lokality, prístup na Lokalitu prostredníctvom
používate ského ú tu inej osoby alebo poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich
informácií pri zakladaní alebo používaní používate ského ú tu Lokality;
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22. propagácia alebo reklama cudzích produktov alebo služieb bez príslušných povolení;
23. falšovanie alebo klamlivé opisovanie spojenia s inými osobami alebo subjektmi;
24. vyhrážanie sa, prenasledovanie, poškodzovanie, šikanovanie alebo ob ažovanie iných

alebo podporovanie fanatizmu alebo diskriminácie;
25. zverej ovanie, odovzdávanie alebo zdie anie materiálov nezákonnej pornografickej alebo

nedôstojnej povahy, resp. materiálov, ktoré podporujú fanatizmus, náboženskú, rasovú
alebo etnickú neznášanlivos ; alebo

26. akéko vek porušovanie platných právnych predpisov alebo narušovanie súkromia a
ohováranie iných.

B. Súkromie

Súhlasíte s tým, že budeme zhromaž ova , uchováva , používa , zdie  a zverej ova  Váš obsah
v zmysle našich Vyhlásení o ochrane osobných údajov a spracovaní údajov (www.deere.com/legal).
Preštudujte si Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a o spracovaní údajov pre vašu krajinu, v
ktorých nájdete konkrétne informácie o spôsobe, akým môžeme použi  Váš obsah.

C. Spory týkajúce sa autorských práv a ochranných známok

Spolo nos  Deere rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a o akáva, že používatelia jej
Lokality sa budú správa  rovnako. Ak ste držite om autorských práv alebo ochrannej známky, máte
oprávnenie na konanie v mene takéhoto držite a, resp. ste oprávnení kona  v zmysle výhradných
práv na základe autorského práva alebo ochrannej známky, súhlasíte s tým, že urýchlene nahlásite
všetky údajné porušenia autorských práv alebo práv ochranných známok, ku ktorým dôjde na našej
Lokalite alebo jej prostredníctvom, vo forme písomného oznámenia obsahujúceho nasledujúce
informácie:

1. ozna enie diela podliehajúceho autorským právam alebo právam ochrannej známky,
o ktorých tvrdíte, že boli porušené;

2. ur enie Obsahu, ktorý tieto práva údajne porušuje spolu s informáciami, ktoré ho
spolo nosti Deere umožnia na Lokalite vyh ada  (napr. adresa URL webovej stránky, na
ktorej sa daný obsah objavuje);

3. vyhlásenie z vašej strany uvádzajúce, že ste v dobrej viere presved ení o tom, že
používanie obsahu ur eného vo vašom oznámení predmetným spôsobom nie je povolené
držite om autorských práv/ochrannej známky, jeho zástupcom alebo príslušným právnym
predpisom;

4. vyhlásenie z vašej strany, v ktorom pod hrozbou trestného stíhania za krivé svedectvo
potvrdzujete, že informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste držite om autorských
práv/ochrannej známky, resp. ste oprávnení kona  v mene ich držite a a

5. váš fyzický alebo elektronický podpis spolu s vašimi kontaktnými údajmi (adresa,
telefónne íslo a e-mailová adresa, ak je k dispozícii).

Toto oznámenie nám doru te na nasledujúcu adresu:

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

Email: DMCA@JohnDeere.com

Pod a vlastného uváženia odstránime každý Obsah, ktorý porušuje, alebo o ktorom predpokladáme,
že porušuje práva tretích strán. V zmysle našej zásady ukon íme vz ahy týkajúce sa Obsahu so
stranami, ktoré opakovane porušia práva duševného vlastníctva iných.
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7. Návrhy a zlepšenia

Vítame vašu spätnú väzbu. Zaslaním nápadov, odporú aní, dokumentov alebo návrhov („Spätná väzba“)
súhlasíte s tým, že (i) vaša Spätná väzba neobsahuje osobné, dôverné alebo súkromné informácie tretích
strán, (ii) nevz ahuje sa na nás žiadna povinnos  zachováva  ml anlivos , i už výslovná alebo odvodená,
s oh adom na Spätnú väzbu, (iii) záležitosti podobné obsahu Spätnej väzby už môžeme zvažova  alebo
vyvíja  a (iv) ude ujete nám neodvolate nú, nevýhradnú, bezplatnú, trvalú a celosvetovú licenciu na
používanie, pozme ovanie, zverej ovanie, distribuovanie a sublicencovanie Spätnej väzby.

8. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že spolo nos  Deere, jej materské spolo nosti, dcérske spolo nosti, pridružené
spolo nosti, akéko vek súvisiace spolo nosti, predajcov, dodávate ov, poskytovate ov licencií, partnerov a
riadite ov, lenov predstavenstva, zamestnancov a zástupcov každej z nich, (spolo ne alej len „Subjekty
spolo nosti Deere“) odškodníte, budete chráni  a bráni  pred nákladmi, zodpovednos ou za škodu a
právne poplatky v súvislosti s nárokmi alebo požiadavkami tretích strán v súvislosti s (i) vaším prístupom na
Lokalitu alebo s jej používaním, (ii) porušením týchto Podmienok z vašej strany, (iii) produktami alebo
službami, ktoré ste zakúpili alebo obstarali v spojitosti s Lokalitou, okrem produktov a služieb zakúpených
alebo obstaraných od Subjektu spolo nosti Deere, alebo (iv) porušením práv duševného vlastníctva alebo
iných práv osôb alebo subjektov vami alebo tre ou stranou používajúcou váš ú et. Súhlasíte s tým, že
spolo nos  Deere môže na vaše náklady prevzia  výlu nú obhajobu a kontrolu nad akouko vek vecou, za
ktorú ste nás povinní odškodni , pri om sa zaväzujete, že pri obhajobe vo i takýmto nárokom budete s nami
na vlastné náklady spolupracova . Súhlasíte s tým, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spolo nosti Deere nepristúpite na vyrovnanie v žiadnej veci. Spolo nos  Deere vynaloží primerané úsilie,
aby vám oznámila každý takýto nárok, žalobu alebo konanie ihne , ako sa o om dozvie.

9. Vylú enia a obmedzenia zodpovednosti a spotrebite ské záruky
A. Vylú enia a obmedzenia zodpovednosti

TÚTO AS  SI POZORNE PREŠTUDUJTE, PRETOŽE OBMEDZUJE ZODPOVEDNOS
SUBJEKTOV SPOLO NOSTI DEERE. KAŽDÝ Z NASLEDUJÚCICH ODSEKOV PODLIEHA
PLATNOSTI ODSEKU 9, PÍSM.(B) NIŽŠIE, A TO LEN V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM
POD A PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV. Ú ELOM TÝCHTO USTANOVENÍ NIE JE
OBMEDZOVANIE ŽIADNYCH VAŠICH PRÁV, KTORÉ NEOBMEDZUJE SAMOTNÝ ZÁKON.

1. LOKALITA SA VÁM SPRÍSTUP UJE NA PRINCÍPE „TAK, AKO JE“, „SO VŠETKÝMI
CHYBAMI“ A „POD A DOSTUPNOSTI“. LOKALITU POUŽÍVATE POD A VLASTNÉHO
UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO. SUBJEKTY SPOLO NOSTI DEERE NEVYDÁVAJÚ
ŽIADNE TVRDENIA ALEBO S UBY TÝKAJÚCE SA KVALITY, PRESNOSTI ALEBO
SPO AHLIVOSTI LOKALITY, JEJ ZABEZPE ENIA ALEBO BEZPE NOSTI,
DOSTUPNOSTI ALEBO ASU PREVÁDZKY LOKALITY, ANI OBSAHU LOKALITY.
PRETO SUBJEKTY SPOLO NOSTI DEERE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOS  VO I
VÁM ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ BY STE MOHLI UTRPIE
NAPRÍKLAD V DÔSLEDKU SPOLIEHANIA SA NA KVALITU, PRESNOS  ALEBO
SPO AHLIVOS  OBSAHU LOKALITY.

2. SUBJEKTY SPOLO NOSTI DEERE NEVYDÁVAJÚ ŽIADNE TVRDENIA ALEBO S UBY
V SÚVISLOSTI SO ŽIADNYM POUŽÍVATE OM LOKALITY ALEBO INOU TRE OU
STRANOU. PRETO SUBJEKTY SPOLO NOSTI DEERE NENESÚ ŽIADNU
ZODPOVEDNOS  VO I VÁM ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ BY STE
MOHLI UTRPIE  V DÔSLEDKU ICH KONANIA, NAPRÍKLAD V PRÍPADE ZNEUŽITIA
VÁŠHO OBSAHU ALEBO IDENTITY INÝM POUŽÍVATE OM. EXTERNÝ OBSAH
POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO.

3. SUBJEKTY SPOLO NOSTI DEERE VÝSLOVNE VYLU UJÚ VŠETKY ZÁRUKY, I UŽ
VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE ZÁRUK V ZÁVISLOSTI S AKÝMIKO VEK
ZÁRUKAMI ALEBO SLUŽBAMI PONÚKANÝMI TRETÍMI STRANAMI V RÁMCI LOKALITY
A ODVODENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATE NOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY

EL, KVALITY A NEPORUŠOVANIA PRÁV. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ
PORADENSTVO, KTORÉ VÁM POSKYTNE ZÁSTUPCA JEDNÉHO ZO SUBJEKTOV
SPOLO NOSTI DEERE, NEMOŽNO POVAŽOVA  ZA VYHLÁSENIE ZÁRUKY.
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4. V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S LOKALITOU, SÚVISIACIMI SLUŽBAMI ALEBO
AKÝCHKO VEK INÝCH KRÍVD MÁTE JEDINÉ A VÝHRADNÉ PRÁVO A MOŽNOS
NÁPRAVY VO FORME UKON ENIA POUŽÍVANIA LOKALITY A PRÍSTUPU NA U.

5. MAXIMÁLNA CELKOVÁ ZODPOVEDNOS  SUBJEKTOV SPOLO NOSTI DEERE ZA
STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ BY STE MOHLI UTRPIE  V SÚVISLOSTI
S LOKALITOU ALEBO TÝMITO PODMIENKAMI SA OBMEDZUJE NA SUMU
100 AMERICKÝCH DOLÁROV.

6. SUBJEKTY SPOLO NOSTI DEERE V ŽIADNOM PRÍPADE V MAXIMÁLNOM
ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM NENESÚ ZODPOVEDNOS  ZA ŽIADNE
(i) NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, REPRESÍVNE, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY,
(ii) UŠLÝ ZISK, UŠLÉ PODNIKANIE ALEBO MOŽNOS  POUŽÍVANIA;
(iii) POŠKODENIE DOBREJ POVESTI, ALEBO (iv) STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO
ÚDAJOV, BEZ OH ADU NA PRÁVNU TEÓRIU, I UŽ BOLA SPOLO NOS  DEERE
UPOZORNENÁ NA MOŽNOS  TAKEJTO ŠKODY, ALEBO NIE, A DOKONCA AJ V
PRÍPADE, KE  JE NÁPRAVA VO SVOJEJ PODSTATE NEÚ INNÁ.

B. SPOTREBITE SKÉ ZÁRUKY

1. Austrália Bez oh adu na vylú enie a obmedzenia zodpovednosti obsiahnuté v odseku 9,
písm. (A) vyššie alebo v akýchko vek iných ustanoveniach týchto Podmienok, v rozsahu, v
akom máte právo na ochranu svojich spotrebite ských záruk v zmysle asti 3-2 Zákona o
ochrane spotrebite a Austrálie v rámci Hlavy 2 Zákona o hospodárskej sú aži a ochrane
spotrebite a z roku 2010, obsah ustanovení odseku 9, písm. (A) alebo akýchko vek iných
ustanovení týchto Podmienok neruší platnos  týchto spotrebite ských záruk, nemení ich,
ani inak neobmedzuje.

2. Nový Zéland Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služby poskytované v zmysle
týchto Podmienok obstarávate na ú ely podnikania, a preto ustanovenia Zákona o
spotrebite ských zárukách z roku 1993 (Nový Zéland) sa na takéto obstaranie služieb
nevz ahujú.

10. Vo ba práva a miesto konania

Tieto Podmienky sa budú riadi  a vyklada  v súlade s hmotným právom platným v štáte Illinois v USA.
Príslušné súdy okresu Rock Island v štáte Illinois disponujú nevýlu nou súdnou právomocou nad všetkými
súdnymi konaniami alebo spormi v súvislosti s týmito Podmienkami ( alej len „Nárok“). Tieto Podmienky sa
nebudú riadi  žiadnymi kolíznymi normami žiadnej oblasti súdnej právomoci ani Dohovorom OSN o
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého platnos  sa výslovne vylu uje. NA Ú ELY NÁROKU
PREDNESENÉHO KTOROUKO VEK ZO ZMLUVNÝCH STRÁN SÚHLASÍTE, ŽE SA PODRIADITE
OSOBNEJ A NEVÝLU NEJ SÚDNEJ PRÁVOMOCI ŠTÁTNYCH A FEDERÁLNYCH SÚDOV
NACHÁDZAJÚCICH SA NA ÚZEMÍ OKRESU ROCK ISLAND V ŠTÁTE ILLINOIS, PRI OM SA ZRIEKATE
PRÁVA NA NAMIETANIE VO I MIESTU KONANIA NA TÝCHTO SÚDOCH, A TO Z AKÉHOKO VEK
DÔVODU.

11. Ukon enie platnosti
A. Platnos  týchto Podmienok môžete ukon  kedyko vek uzatvorením svojho ú tu, ukon ením

používania Lokality a zaslaním oznámenia o ukon ení platnosti spolo nosti Deere. Toto oznámenie
nám môžete doru  pod a pokynov, ktoré nájdete tu.

B. Vyhradzujeme si právo kedyko vek pozastavi  alebo ukon  dostupnos  Lokality, z akéhoko vek
dôvodu alebo i bezdôvodne, a bu  s predchádzajúcim oznámením vopred alebo bez neho.
Zárove  môžeme kedyko vek pozastavi  alebo ukon  vaše používanie Lokality ihne  potom, ako
vám zašleme písomné alebo elektronické oznámenie v prípade, že tieto Podmienky nedodržiavate,
alebo Lokalitu využívate na ú ely, ktoré by pre nás znamenali právnu zodpovednos , alebo by
narušili možnos  iných využíva  túto Lokalitu, a to pod podmienkou, že ak vaše nedodržiavanie
alebo nepovolené používanie Lokality možno napravi , najskôr vám zašleme písomné oznámenie
vyžadujúce nápravu v lehote do 30 dní, a k náprave vášho nedodržiavania Podmienok alebo
nepovoleného používania Lokality v danej lehote nedôjde. Následkom takéhoto konania by ste
mohli strati  prístup k svojmu ú tu, k Lokalite, Vášmu obsahu, Obsahu lokality alebo iným
súvisiacim informáciám.
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C. V prípade ukon enia platnosti, i už z vašej alebo z našej strany, odseky 1, 5, 6, 8 až 12 týchto
Podmienok budú aj na alej plne platné a ú inné, vrátane nášho práva na používanie Vášho
obsahu v zmysle odseku 5.

D. Ukon enie platnosti týchto Podmienok neukon uje platnos  žiadnych Dohôd o poskytovaní služieb
spolo nosti Deere ani ich nijakým spôsobom nepozme uje.

12. Všeobecné ustanovenia
A. Pokia  sa v odseku 5, písm. (D) vyššie neuvádza inak, obsah žiadnych ustanovení tohto

dokumentu nemožno považova  za udelenie práv alebo opravných prostriedkov tretím stranám.
B. Pokia  sa v odseku 4, písm. (E) vyššie neuvádza inak, tieto Podmienky predstavujú úplné znenie

dohody medzi vami a nami s oh adom na jej predmet, pri om nahrádzajú všetky predchádzajúce
dohody medzi vami a nami týkajúce sa daného predmetu. Zmluvné strany berú na vedomie, že
žiadnym vyhláseniam, ktoré nie sú výslovne obsiahnuté v týchto Podmienkach, sa nebude
priklada  význam.

C. Nie sme povinní presadzova  tieto podmienky vo vašom mene vo i iným používate om Lokality.
Hoci uvítame, ke  nás budete informova  o možnom porušovaní týchto Podmienok zo strany iného
používate a Lokality, vyhradzujeme si právo vec prešetri  a prija  primerané opatrenia pod a nášho
vlastného uváženia.

D. Neuplat ovanie alebo nepresadzovanie práv alebo ustanovení v zmysle týchto Podmienok zo
strany spolo nosti Deere nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.
Neuplat ovanie práv upravených v tomto dokumente zo strany spolo nosti Deere nemožno
považova  za zrieknutie sa žiadnych alších práv v zmysle týchto Podmienok.

E. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok nie je ú inné alebo platné, takéto
ustanovenie sa obmedzí alebo odstráni v takom potrebnom rozsahu, aby platnos  a ú innos
zvyšných ustanovení ostala v plnom rozsahu zachovaná.

F. Nemáte právo tieto Podmienky postupova , prevádza  ani poskytova  v súvislosti s nimi
podlicencie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo nosti Deere. Spolo nos  Deere však
má právo tieto Podmienky bez obmedzenia postupova  alebo prevádza . Každý pokus o
postúpenie v rozpore s týmito Podmienkami sa bude považova  za neplatné.

G. Spolo nos  Deere a vy sa považujete za nezávislé zmluvné strany, pri om nie ste zástupcami,
právnymi partnermi ani stranami zamestnaneckého vz ahu.

H. Nadpisy odsekov v týchto Podmienkach slúžia len ako pomôcka a nie sú právne, ani zmluvne
záväzné.


