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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Αυτή η συμφωνία συνδρομής ("Συμφωνία") στο Mobile RTK Signal Network είναι ανάμεσα σε "Εσάς" 

(τον χρήστη του John Deere Mobile RTK Signal Network) και του νομικού προσώπου στον Πίνακα 1, 

κατωτέρω ("John Deere") για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η έδρα σας, αν κλείνετε το συμβόλαιο 

αυτό εκ μέρους ενός οργανισμού, ή για το μέρος κατοικίας σας αν είστε άτομο (η "Δικαιοδοσία 

συμβολαίου"). Η John Deere σας παραχωρεί πρόσβαση στο John Deere Mobile RTK Signal Network και 

θα σας παρέχει όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες ("Δίκτυο") για όλη την περίοδο και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΝΟΜΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ JOHN DEERE ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ Ή ΔΕΝ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ 

ΤΗΝ JOHN DEERE Ή ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ JOHN DEERE. ΚΑΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ JOHN DEERE ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 

ΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΟΠΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΤΗΣ JOHN DEERE), ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΥΤΕ 

ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΣΧΕΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ JOHN DEERE ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΥΤΟ 

ΜΕΡΟΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. 

1. Προσβαση στο δίκτυο 

Με αυτό εδώ η John Deere σας παραχωρεί την πρόσβαση, με δέκτη Rover δορυφορικών σημάτων GNSS 

(στο εξής "Rover") στο δίκτυο για όλη την περίοδο, που εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας στη 

συμφωνία (περιλαμβάνεται η πληρωμή όλων των χρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί πριν την εκτέλεση 

αυτής της συμφωνίας) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η "Περίοδος" ορίζεται στην εντολή αγοράς ή 

σε άλλο έγγραφο ανάμεσα σε εσάς και την John Deere. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο και με 

περισσότερα Rover πληρώνοντας επιπλέον χρεώσεις κατά διαστήματα, αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς με 

την John Deere. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το δικαίωμά σας στην πρόσβαση στο δίκτυο με αυτή την 

συμφωνία περιορίζεται στο έδαφος της χώρας που αναφέρεται πριν την εκτέλεση της συμφωνίας. Για 

πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του δικτύου σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, καθώς και στην 

αναφερόμενη χώρα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.stellarsupport.deere.com, ή 

http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere. 

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στο δίκτυο, η John Deere σας παρέχει όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του δικτύου ("Διαπιστευτήρια"). Συμφωνείτε ότι 

τα διαπιστευτήρια είναι εμπιστευτική πληροφορία και δεν θα τα αποκαλύπτετε σε τρίτους. Συμφωνείτε 

ότι οι πληροφορίες χρήσης και άλλο περιεχόμενο που σας παρέχεται, που περιλαμβάνει δεδομένα 

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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χωροθέτησης και όχι μόνο, μέσω εξουσιοδοτημένης χρήσης του δικτύου, είναι εμπιστευτικά και είναι 

αποκλειστική ιδιοκτησία της John Deere και των παρόχων αδειών.  

2. Αθέτηση 

Αν δεν ανταποκρίνεστε σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις αυτής της συμφωνίας, εκτός από τις όποιες 

επανορθώσεις, συμφωνείτε ότι η John Deere μπορεί να εμποδίσει την πρόσβασή σας στο δίκτυο. 

Επιπλέον, δέχεστε να πληρώσετε όλα τα κόστη, τα έξοδα και εύλογες χρεώσεις δικηγόρου για την 

αναγκαστική τήρηση αυτής της συμφωνίας από την John Deere. 

3. Αποποίηση και όρια ευθύνης 

Η JOHN DEERE ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" Ή "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η 

JOHN DEERE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΕΣΕΙΣ ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ, ΕΚΧΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

JOHN DEERE, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΝΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΚΛΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ. Η JOHN DEERE, ΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΡΗΤΑ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ 

ΑΥΤΟΥ. 

ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ JOHN DEERE, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ 

Ή ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Η JOHN DEERE, 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΖΗΜΙΑ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η JOHN DEERE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΟΔΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΦΗΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, 

ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΕΙΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η JOHN DEERE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΕΠΕΣΗΜΑΝΑΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ JOHN DEERE, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΩΝ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗΝ JOHN DEERE ΓΙΑ ΑΥΤΗ 

ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 

Ο περιορισμός ευθύνης που ισχύει στο εξής με τα ανωτέρω δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου ή 

προσωπικού τραυματισμού που προκαλείται από αμέλεια της John Deere στο εύρος τέτοιου περιορισμού 

ευθύνης που απαγορεύεται από τον ισχύοντα νόμο. 

4. Απόρρητο και δεδομένα 

Συμφωνείτε ότι η John Deere μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία που δημιουργούνται ή συλλέγονται ως 

μέρος της χρήσης που κάνετε στο δίκτυο με αυτή τη συμφωνία ("Τα δεδομένα σας") όπως αναφέρεται 

κατωτέρω καθώς και στις ανακοινώσεις μας για απόρρητο και δεδομένα στην ιστοσελίδα 

www.johndeere.com/privacy. Τα στοιχεία σας μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα χρήστη, διευθύνσεις 

ΙΡ, ονόματα, τοπικές διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό τόπων και εγγραφές χρήσης. 

Εκχωρείτε στην John Deere, στους συνεργάτες της και σε τρίτους προμηθευτές το δικαίωμα χρήσης των 

Δεδομένων σας όπως περιγράφεται σε αυτή τη συμφωνία και όπως χρειάζεται για την παροχή όλων των 

υπηρεσιών και των λειτουργιών που παρέχονται ως μέρος αυτής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης 

της πρόσβασης στο δίκτυο. Η άδεια αυτή επεκτείνεται σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με την John Deere 

σε σχέση με την παροχή του δικτύου και σχετικών υπηρεσιών. Η John Deere μπορεί να αποκαλύψει τα 

Δεδομένα σας σε εξωτερικούς τρίτους όταν έχει τη γνώμη καλής πίστης ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα 

αναγκαία (a) για συμμόρφωση με ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή υποχρεωτική νομική απαίτηση, (b) για 

προστασία της ασφάλειας ατόμων από θάνατο ή σωματικό τραυματισμό, (c) για προστασία της John 

Deere, των συνεργατών της ή τρίτων προμηθευτών από απάτη ή κατάχρηση, (d) για προστασία των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της John Deere, ή (e) για την προστασία της John Deere, των συνεργατών της ή 

τρίτων προμηθευτών από νομικές διαδικασίες που προκαλούνται από την δική σας χρήση του δικτύου. 

5. Δηλώσεις και εγγυήσεις 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα έχετε πρόσβαση στο δίκτυο μόνο για δική σας χρήση, εκτός και αν 

επιτρέπεται ρητά από τη συμφωνία σας, ότι δεν θα δανείσετε, δεν θα μισθώσετε ούτε θα μοιραστείτε την 

πρόσβασή σας ή την συνδρομή σας με τρίτους. Επιπλέον δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν θα συνδεθείτε 

στο δίκτυο με μεγαλύτερο αριθμό Rover από αυτόν που επιτρέπεται από τη συνδρομή σας. Δηλώνετε και 

εγγυάστε ότι είστε ικανός στην χρήση συστημάτων GPS του τύπου που χρησιμοποιείται με το δίκτυο και 

θα έχετε ανεξάρτητα πρόσβαση στην ακρίβεια και την τιμή δεδομένων που λαμβάνετε από το δίκτυο. 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους, τους κώδικες και τους κανονισμούς 

που σχετίζονται με τη Δική σας χρήση του δικτυου, και ότι Εσείς έχετε προμηθευτεί όλες τις αναγκαίες 

άδειες, την εκπαίδευση και τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση του 

δικτύου. 

6. Εκχώρηση/Μεταφορά 

Μπορείτε να μεταφέρετε ή να εκχωρήσετε τη συμφωνία αυτή σε τρίτον τελικό χρήστη 

("Εξουσιοδοτημένο") μόνο ως εξής: 

6.1. Κατ' αρχήν, πριν από την εκχώρηση, θα πρέπει να προμηθεύσετε τον πληρεξούσιο με αντίγραφο 

αυτής της συμφωνίας ή να του στείλετε online αντίγραφο αυτής της συμφωνίας, και να του 

αφήσετε αρκετό χρόνο να μελετήσει τους όρους και να συμβουλευτεί δικηγόρο αν ο πληρεξούσιος 

το επιθυμεί. Πριν η συμφωνία αυτή εκχωρηθεί, ο πληρεξούσιος θα πρέπει κατ' αρχήν να 

αποκτήσει διαδικτυακό προφίλ στην John Deere, το οποίο ο πληρεξούσιος μπορεί να ζητήσει στο 

www.myjohndeere.com ή με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της John Deere. 
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6.2. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβετε καταφατική απάντηση από τον πληρεξούσιο, ότι κατανοεί αυτούς 

τους όρους και προτίθεται να τους εκπληρώσει στη θέση σας. 

6.3. Τρίτον, αφού λάβετε την αποδοχή από τον πληρεξούσιο ότι κατανοεί τους όρους και συμφωνεί 

να τους εκπληρώσει, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την John Deere ότι σκοπεύετε να εκχωρήσετε τη 

συμφωνία στον πληρεξούσιο. Στην ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να αναφέρετε τον πληρεξούσιο, 

να τον παρουσιάσετε και να εγγυηθείτε στην John Deere ότι έχει καταφατικά απαντήσει ότι 

κατανοεί τους όρους και συμφωνεί να τους εκπληρώσει στη θέση σας. Η ειδοποίηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να παραδοθεί στην John Deere μέσω της 

αντιπροσωπείας, η οποία μπορεί να σας χρεώσει για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

6.4. Τότε μπορείτε να εκχωρήσετε στον πληρεξούσιο την συμφωνία με αντάλλαγμα την υπόσχεσή του 

ότι θα εκπληρώσει τη συμφωνία αυτή καθώς και ότι άλλο συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και 

αυτόν. Μόλις η John Deere λάβει την ειδοποίηση εκχώρησης (που περιγράφεται ανωτέρω), θα 

ενημερώσει ηλεκτρονικά τον πληρεξούσιο ότι αυτή η συμφωνία έχει εκχωρηθεί σε αυτόν και ότι 

η χρήση των υπηρεσιών καθορίζεται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. 

6.5. Αν εφαρμόζεται, εσείς και ο πληρεξούσιος συμφωνείτε ότι η John Deere μπορεί και θα εκχωρήσει 

τη συμφωνία αυτή στο νομικό πρόσωπο που αναφέρεται κάτω στον Πίνακα 1 για τη δικαιοδοσία 

συμβολαίου πληρεξουσίου. Οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση από την John Deere θα ενεργοποιηθεί 

αμέσως πριν από οποιαδήποτε εκχώρηση αυτής της συμφωνίας από Εσάς. 

6.6. Είναι στη διακριτική ευχέρια της John Deere να συναινέσει ή να απορρίψει την εκχώρηση. 

Οποιαδήποτε εκχώρηση χωρίς τη συγκατάθεση της John Deere είναι άκυρη. Η ηλεκτρονική 

ειδοποίηση της John Deere στον πληρεξούσιο (περιγράφεται ανωτέρω) συνιστά τη συναίνεση της 

John Deere στην εκχώρηση αυτής της συμφωνίας στον πληρεξούσιο. Η John Deere μπορεί 

επιπλέον να απαιτεί από τον πληρεξούσιο να συμπληρώσει φόρμα πιστοποίησης της John Deere 

αναφορικά με την ανάλυψη, πριν, κατά τη διάρκεια ή σε οποιοδήποτε χρόνο μετά από τέτοια 

εκχώρηση. Ωστόσο, σε μια τέτοια εκχώρηση, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι Εσείς 

παραμένετε συνδεδεμένος και με διάφορους τρόπους υπεύθυνος με τον πληρεξούσιο (και κάθε 

επόμενο πληρεξούσιο) για όλες τις υποχρεώσεις πληρωμής στο εξής, και επιπλέον καταλαβαίνετε 

και συμφωνείτε ότι Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όποιες ζημιές και απώλειες 

προκληθούν από ατελή, λανθασμένη, μερική, μη εκτελέσιμη, ή άλλη ελλειπή εκχώρηση αυτής 

της συμφωνίας από Εσάς. 

7. Διάφορα 

7.1. Ισχύον δίκαιο και αποκλειστικό δικαστήριο. Η δομή, ερμηνεία και λειτουργία αυτής της 

συμφωνίας, καθώς και οι νομικές σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών, θα ρυθμίζονται και θα 

ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους που ορίζονται ως το ισχύον δίκαιο για την εφαρμοζόμενη 

δικαιοδοσία συμβολαίου στον Πίνακα 1, χωρίς αναφορά στην επιλογή των αρχών δικαίου. Όποιες 

διαφωνίες προκύψουν μέσα στη συμφωνία αυτές θα κατατίθενται μόνο σε δικαστήριο επαρκούς 

αρμοδιότητας στον τόπο εκδίκασης στην εφαρμοζόμενη δικαιοδοσία συμβολαίου στον Πίνακα 1, 

και Εσείς αποδέχεστε την αρμοδιότητα τέτοιων δικαστηρίων για να προσφεύγετε σε περίπτωση 

διαφωνιών. 

7.2. Δυνατότητα διαχωρισμού. Αν κάποιο μέρος αυτής της συμφωνίας καταστεί άκυρο ή μη 

εκτελέσιμο, ένας τέτοιος καθορισμός δεν θα επηρεάσει την ισχύ ή εκτελεσιμότητα οποιουδήποτε 

υπολοιπόμενου τμήματος, και το οποίο θα παραμένει σε ισχύ και θα λειτουργεί σαν να εκτελείται 

η συμφωνία με το άκυρο ή μη εκτελέσιμο τμήμα ανενεργό. 
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7.3. Συνολική συμφωνία. Αυτή η συμφωνία, αλλά και άλλες συμφωνίες που αναφέρονται ρητά σε 

αυτή τη συμφωνία, μαζί με όρους, ενημερώσεις, οδηγίες, κατευθύνσεις, συμβουλές ή γενικές 

οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα υποστήριξης κατά διαστήματα, και όλες οι διορθώσεις, 

τροποποιήσεις, προσθήκες ή αλλαγές παραίτησης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των 

μερών και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συζητήσεις και συμφωνίες, προφορικές ή 

γραπτές, μεταξύ των μερών που σχετίζονται με αυτά. Οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι και 

οποιεσδήποτε προϋποθέσεις χρήσης σε όποια εντολή αγοράς ή σε παρόμοιο έγγραφο θα είναι 

άκυροι και χωρίς ισχύ, και δεν θα αλλάζουν, δεν θα προσθέτουν ούτε θα διαγράφουν όρους αυτής 

της συμφωνίας. 

Πίνακας 1 

Δικαιοδοσία 

συμβολαίου 

Συμβαλλόμενη οντότητα Ισχύον δίκαιο Τόπος 

εκδίκασης 

Η.Π.Α. John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A 

Πολιτεία του 

Illinois, Η.Π.Α. 

Rock Island 

County, Illinois, 

Η.Π.Α. 

Καναδάς John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Επαρχία του 

Ontario, 

Καναδάς 

Επαρχία του 

Ontario, 

Καναδάς 

Γερμανία John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Γερμανία Γερμανία 
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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

SUBSCRIPTION AGREEMENT 

This Mobile RTK Signal Network Subscription Agreement (“Agreement”) is between “You” (the user of 

the John Deere Mobile RTK Signal Network) and the entity listed in Table 1, below (“John Deere”) for 

the location in which your headquarters is located if you are entering into this Contract on behalf of an 

organizational entity or your place of residence if you are entering into this contract as an individual (the 

“Contract Jurisdiction”).  John Deere grants you access to the John Deere Mobile RTK Signal Network 

and will provide any associated services (“Network”) during the Term and according to the terms and 

conditions stated below.  

IMPORTANT – PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE 

ACCESSING THE NETWORK.  THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND JOHN 

DEERE REGARDING ACCESS TO THE NETWORK.  ACCESSING OR USING THE NETWORK 

SIGNIFIES YOUR ACCEPTANCE OF AND AGREEMENT TO THESE TERMS AND CONDITIONS. 

IF YOU ARE UNABLE OR UNWILLING TO COMPLY WITH ANY OF THESE TERMS YOU 

MUST IMMEDIATELY DISCONTINUE USING THE NETWORK AND CONTACT JOHN DEERE 

OR YOUR DEALER.  THIS AGREEMENT IS BETWEEN YOU AND JOHN DEERE ONLY.  NO 

THIRD PARTY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO JOHN DEERE DEALERS) HAS THE 

AUTHORITY TO CHANGE OR SUPPLEMENT THIS AGREEMENT.   

IF YOU WERE ASSIGNED THIS AGREEMENT FROM A THIRD PARTY (SUCH AS A JOHN 

DEERE DEALER), YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NO AGENCY RELATIONSHIP 

BETWEEN DEERE AND THAT THIRD PARTY IS IMPLIED OR SUGGESTED BY THE FACT 

THAT SUCH THIRD PARTY ASSIGNED THIS AGREEMENT TO YOU. 

1. Network Access  

John Deere hereby grants you permission to access, with one roving GNSS receiver (hereinafter 

“Rover”), the Network during the Term, contingent on your compliance with this Agreement (including 

paying all subscription fees agreed prior to execution of this Agreement) during the Term.  The “Term” is 

as defined in a Purchase Order or other document between You and John Deere. You may access the 

Network with additional Rovers upon paying additional fees as agreed to from time to time with John 

Deere in writing. You understand and agree that your right to access the Network under this Agreement is 

limited to the territory of the country that was identified prior to execution of this Agreement.  Please visit 

www.stellarsupport.deere.com, or http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, or contact your John Deere 

dealer for information about your use of the Network under this Agreement, including the identified 

country.   

To facilitate access to the Network, John Deere will provide you with a user name and password and the 

Internet Protocol address of the Network (“Credentials”). You agree to keep the Credentials confidential 

and that you will not disclose the Credentials to any third party. You agree that usage information and 

other content provided to you, including but not limited to positioning data, through authorized use of the 

Network, are confidential and the exclusive property of John Deere and its licensors.   

  

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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2. Default  

If you fail to satisfy any obligation under the Agreement, in addition to any other available remedies, you 

agree that John Deere may prevent you from accessing the Network.  In addition, you agree to pay all 

costs, expenses, and reasonable attorney’s fees for John Deere’s enforcement of this Agreement.  

3. Disclaimer and Limit of Liability  

JOHN DEERE MAKES THE NETWORK AVAILABLE ON AN "AS IS," “AS AVAILABLE” 

BASIS. JOHN DEERE, ITS AFFILIATES AND THIRD PARTY SUPPLIERS EXPRESSLY 

DISCLAIM AND YOU EXPRESSLY WAIVE, RELEASE AND RENOUNCE ALL WARRANTIES 

OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES, AND THIRD PARTY SUPPLIERS ARISING BY LAW OR 

OTHERWISE WITH RESPECT TO AND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: ANY IMPLIED 

WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; ANY 

IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING 

OR TRADE USAGE; ANY WARRANTY AS TO ACCURACY OR AVAILABILITY OF THE 

NETWORK; ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT; AND ANY OTHER 

WARRANTY ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING TORT, NEGLIGENCE, 

STRICT LIABILITY, CONTRACT OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY.  JOHN DEERE, 

ITS AFFILIATES AND THIRD-PARTY SUPPLIERS ALSO EXPRESSLY DISCLAIM ANY 

WARRANTY OR REPRESENTATION AS TO THE ACCURACY OR INTEGRETY OF THE DATA 

CREATED BY OR PASSING THROUGH THE NETWORK.   

NO REPRESENTATION OR OTHER AFFIRMATION OF FACT INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, STATEMENTS REGARDING CAPACITY OR SUITABILITY FOR USE, SHALL BE DEEMED 

TO BE A WARRANTY BY JOHN DEERE OR ANY OF ITS AFFILIATES OR THIRD PARTY 

SUPPLIERS.  

YOU ASSUME ANY WIRELESS COVERAGE RISKS.  NONE OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES, 

OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS (INCLUDING ANY UNDERLYING WIRELESS PROVIDERS) 

WILL BE LIABLE TO YOU FOR ANY CLAIM OR DAMAGE RELATED TO OR ARISING OUT OF 

OR IN CONNECTION WITH ANY DIMINISHED NETWORK COVERAGE, INCLUDING 

NETWORK OUTAGES RESULTING FROM NETWORK MAINTENANCE OR UPGRADES.  

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL JOHN DEERE, ITS AFFILIATES OR ITS THIRD PARTY 

SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTIES FOR DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING DAMAGES FOR 

CROP LOSS, DAMAGE TO LAND, LOST PROFITS, LOSS OF BUSINESS OR LOSS OF 

GOODWILL, LOSS OF USE OF EQUIPMENT OR SERVICES OR DAMAGES TO BUSINESS OR 

REPUTATION ARISING FROM THE PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF ANY 

ASPECT OF THIS AGREEMENT, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE, AND 

WHETHER OR NOT JOHN DEERE, ITS AFFILIATES OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS HAVE 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THE 

CUMULATIVE LIABILITY OF JOHN DEERE, ITS AFFILIATES AND/OR ITS THIRD PARTY 

SUPPLIERS EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO JOHN DEERE UNDER THIS 

AGREEMENT.  

The limitation of liability set forth above will not apply to death or personal injury resulting from John 

Deere's negligence to the extent such limitation of liability is prohibited under applicable law. 
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4. Privacy and Data 

You agree that John Deere may use any information that is generated by or collected as part of your use 

of the Network under this Agreement (“Your Information”) as provided below and in our Privacy and 

Data Statements published at www.johndeere.com/privacy.  Your Information may include user 

information, IP addresses, names, physical addresses, contact information, location history, and usage 

logs.  You grant John Deere, its affiliates, and its third-party suppliers the right to use Your Information 

as described in this Agreement and as needed to provide all services and functionalities provided under 

this Agreement, including providing access to the Network.  This permission extends to third parties 

engaged by John Deere in connection with providing the Network and associated services.  John Deere 

may disclose Your Information to outside parties when it has a good faith belief that disclosure is 

reasonably necessary to (a) comply with any applicable law, regulation or compulsory legal request; (b) 

protect the safety of any person from death or serious bodily injury; (c) prevent fraud or abuse against 

John Deere or its affiliates or third-party suppliers; (d) to protect John Deere’s property rights; or (e) 

defend John Deere and its affiliates, suppliers, or personnel from any legal proceedings arising out of 

Your use of the Network.   

5. Representations and Warranties  

You represent and warrant that you will access the Network only for your use and, except as expressly 

permitted by this Agreement, you will not lend, lease or share your access rights or subscription with any 

third party. You further represent and warrant that you will not access the Network so as to exceed the 

number of Rovers permitted by your subscription. You represent and warrant that you are proficient in the 

use of GPS systems of the type useable with the Network and will independently assess the accuracy and 

value of any data derived from the Network. You represent and warrant that You will comply with all 

laws, codes, rules, and regulations relating to Your use of the Network, and that You have obtained all 

necessary licenses, permits, training, and authorizations necessary for access or use of the Network.  

6. Assignment/Transfer 

You may transfer or assign this Agreement to a third party end user (“Assignee”) only as follows:   

6.1. First, prior to any assignment, you must provide the Assignee with a copy of this Agreement, or 

direct the Assignee to an online copy of this Agreement, and allow the Assignee sufficient time 

to review these terms and to consult with counsel if the Assignee desires.  Before this Agreement 

may be assigned to Assignee, Assignee must first obtain a John Deere web profile, which 

Assignee may request at www.myjohndeere.com or with the assistance of a John Deere dealer.   

6.2. Second, you must obtain an affirmative acknowledgement from the Assignee that the Assignee 

understands these terms and is willing to be bound by them in your place.   

6.3. Third, upon receipt of the Assignee’s acknowledgement that it understands and agrees to be 

bound by these terms, you must notify John Deere that you intend to assign this Agreement to 

the Assignee.  In this notice, you must identify the Assignee and represent and warrant to John 

Deere that the Assignee has affirmatively acknowledged that it understands and agrees to be 

bound by these terms in your place.  Notices under this paragraph must be delivered to John 

Deere through a John Deere dealer, who may charge a fee for providing this service.    

6.4. You may then assign this Agreement to the Assignee in return for the Assignee’s promise to be 

bound as the customer under this Agreement and for any other consideration agreed by you and 

Assignee.  Upon receipt of your notice of assignment (described above), John Deere will 
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electronically notify the Assignee that this Agreement has been assigned to Assignee and that 

use of the Services is governed by these terms and conditions.   

6.5. If applicable, you and Assignee agree that John Deere may and will assign this Agreement to the 

entity listed in Table 1 below for the Assignee’s Agreement Jurisdiction.  Any such assignment 

by John Deere will be effective immediately upon any assignment of this Agreement by You.   

6.6. John Deere may consent to or reject the assignment in its sole discretion; any purported 

assignment without John Deere’s consent shall be null and void.  John Deere’s electronic notice 

to Assignee (described above) will constitute John Deere’s consent to assignment of this 

Agreement to Assignee.  John Deere may additionally require the Assignee to execute a 

certification regarding the Assignee’s assumption in a form requested by John Deere prior to, 

upon or at any time after such assignment.  Notwithstanding such assignment, You understand 

and agree that You will remain jointly and severally liable with the Assignee (and any subsequent 

Assignee) for all payment obligations hereunder, and You further understand and agree that You 

are solely responsible for any damages or losses resulting from an incomplete, invalid, partial, 

unenforceable, or other imperfect assignment by You of this Agreement. 

7. Miscellaneous  

7.1. Governing Law and Exclusive Forum. The construction, interpretation and performance of 

this Agreement, as well as the legal relations of the parties, shall be governed by and construed 

in accordance with the laws identified as the Governing Law for the applicable Contract 

Jurisdiction in Table 1, without regard to its choice of law principles. All disputes arising under 

this Agreement shall be heard only by a court of competent jurisdiction in the Venue in the 

applicable Contract Jurisdiction in Table 1, and You submit to the jurisdiction of such courts for 

the purpose of litigating such disputes.  

7.2. Severability. If any part of this Agreement shall be held invalid or unenforceable, such 

determination shall not affect the validity or enforceability of any remaining portion, which shall 

remain in force and effect as if this Agreement had been executed with the invalid or 

unenforceable portion thereof eliminated.  

7.3. Entire Agreement. This Agreement and any other agreements explicitly referred to in this 

Agreement, together with any terms, notices, guidelines, directions, instructions or directives 

posted on the Support Website from time to time, and all amendments, modifications, additions 

or changes to the forgoing, constitute the entire agreement between the Parties and supersedes 

all prior discussions and agreements, whether oral or written, between the Parties relating 

thereto. Any additional terms and conditions of use on any purchase order or similar document 

shall be void and without any force and effect and shall not vary, add to, or delete the terms of 

this Agreement.  

Table 1 

Contract 

Jurisdiction 

Contracting Entity Governing 

Law 

Venue 

United States of 

America 

John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265  U.S.A    

State of Illinois, 

USA 

Rock Island 

County, Illinois, 

USA 
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Contract 

Jurisdiction 

Contracting Entity Governing 

Law 

Venue 

Canada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON  L3M 4H5     

Province of 

Ontario, Canada 

Province of 

Ontario, Canada 

Germany John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Germany Germany 

 

 


