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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

ABONNEMENTSAFTALE 

Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John 

Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført i tabel 1 nedenfor (“John Deere”) for stedet hvor 

dit hovedkvarter befinder sig, hvis du indgår denne kontrakt på vegne af en organisatorisk enhed eller din 

bopæl, hvis du indgår denne kontrakt som enkeltperson ("Jurisdiktion"). John Deere giver dig adgang til 

John Deere Mobile RTK Signal Network, og yder alle tilknyttede tjenester (“Netværk”) i løbet af 

perioden og i henhold til de nedenfor anførte vilkår og betingelser. 

VIGTIGT - LÆS FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FØR ADGANG TIL NETVÆRKET. 

DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG OG JOHN DEERE VEDRØRENDE ADGANG 

TIL NETVÆRKET. ADGANG TIL ELLER BRUG AF NETVÆRKET INDIKERER DIN ACCEPT AF, 

OG INDFORSTÅELSE MED, DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE FORMÅR, 

ELLER ØNSKER AT OVERHOLDE DISSE VILKÅR, SKAL DU OMGÅENDE OPHØRE AT 

BRUGE NETVÆRKET OG KONTAKTE JOHN DEERE ELLER DIN FORHANDLER. DENNE 

AFTALE ER KUN MELLEM DIG OG JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART (HERUNDER, MEN 

IKKE BEGRÆNSET TIL JOHN DEERE FORHANDLERE) HAR MYNDIGHED TIL AT ÆNDRE 

ELLER SUPPLERE DENNE AFTALE. 

HVIS DU BLEV TILDELT DENNE AFTALE AF EN TREDJEPART (SÅSOM EN JOHN DEERE 

FORHANDLER), FORSTÅR OG ACCEPTERER DU, AT INGEN AGENTURAFTALE MELLEM 

DEERE OG DENNE TREDJEPART ER UNDERFORSTÅET ELLER UNDERBYGGES AF, AT DEN 

PÅGÆLDENDE TREDJEPART HAR TILDELT DIG DENNE AFTALE. 

1. Netværkadgang 

John Deere giver dig hermed tilladelse til adgang, med en vandrende GNSS-modtager (herefter "Rover"), 

til netværket under perioden, betinget af din overholdelse af denne aftale (herunder betaling af alle aftalte 

abonnementsgebyrer forud for gennemførelsen af denne aftale) under perioden. "Perioden" som defineret 

i en købsordre eller et andet dokument mellem dig og John Deere. Du kan få adgang til netværket med 

yderligere Rovers efter betaling af ekstra gebyrer som aftalt fra tid til anden skriftligt med John Deere. Du 

forstår og accepterer, at din ret til adgang til netværket i henhold til denne aftale er begrænset til det 

område af landet, der blev identificeret forud for gennemførelsen af denne aftale. Se 

www.stellarsupport.deere.com eller http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, eller kontakt din John 

Deere-forhandler for oplysninger om brug af netværket i henhold til denne aftale, herunder det 

identificerede land. 

For at fremme adgangen til netværket, giver John Deere dig et brugernavn og en adgangskode og 

internetprotokoladressen på netværket (“legitimationsoplysninger”). Du accepterer at holde 

legitimationsoplysningerne fortroligt, og at du ikke vil udlevere legitimationsoplysningerne til nogen 

tredjepart. Du accepterer, at oplysninger om brug og andet indhold der leveres til dig, herunder, men ikke 

begrænset til, positionsdata gennem autoriseret brug af netværket, er fortrolige og John Deeres og dets 

licensgiveres eksklusive ejendom. 

  

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

Hvis du undlader at opfylde en forpligtelse i henhold til aftalen, i tillæg til andre disponible retsmidler, 

accepterer du, at John Deere kan forhindre dig i at få adgang til netværket. Derudover accepterer du at 

betale alle omkostninger, udgifter og rimelige advokathonorarer for John Deeres håndhævelse af denne 

aftale. 

3. Ansvarsfraskrivelse og erstatningsgrænse 

JOHN DEERE STILLER NETVÆRKET TIL RÅDIGHED PÅ EN "SOM DET ER", "SOM DET 

FOREFINDES" BASIS. JOHN DEERE, DETS DATTERSELSKABER OG UNDERLEVERANDØRER 

FRASKRIVER OG DU FRAFALDER, FRIGIVER OG GIVER HERMED UDTRYKKELIGT 

AFKALD PÅ ALLE GARANTIER AF JOHN DEERE, DATTERSELSKABER OG 

UNDERLEVERANDØRER LOVPLIGTIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED HENSYN TIL OG 

HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR 

SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL; ENHVER UNDERFORSTÅET 

GARANTI I FORBINDELSE MED YDELSE, HÅNDTERING ELLER HANDELSBRUG; ENHVER 

GARANTI I FORBINDELSE MED PRÆCISION ELLER NETVÆRKETS DISPONIBILITET; 

ENHVER GARANTI FOR TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE; OG ENHVER ANDEN GARANTI 

SOM OPSTÅR, UANSET LOVGIVNINGEN, HERUNDER ERSTATNINGSRET, FORSØMMELSE, 

DIREKTE ANSVAR, KONTRAKT ELLER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG TEORI. JOHN 

DEERE, DETS DATTERSELSKABER OG UNDERLEVERANDØRER FRASKRIVER SIG OGSÅ 

ENHVER GARANTI ELLER FORPLIGTELSE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER INTEGRITETEN 

AF DE DATA SKABT AF, ELLER SOM PASSERER GENNEM, NETVÆRKET. 

INGEN ERKLÆRING ELLER ANDEN BEKRÆFTELSE AF FAKTA HERUNDER, MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL, UDSAGN VEDRØRENDE KAPACITET ELLER ANVENDELSESEGNETHED, 

ANSES FOR AT VÆRE EN GARANTI AF JOHN DEERE ELLER NOGEN AF DETS 

DATTERSELSKABER ELLER UNDERLEVERANDØRER. 

DU PÅTAGER DIG ENHVER RISICI FOR TRÅDLØS DÆKNING. INGEN AF JOHN DEERE, 

DENNES DATTERSELSKABER ELLER UNDERLEVERANDØRER (HERUNDER EVENTUELLE 

UNDERORDNEDE UDBYDERE AF TRÅDLØSE TJENESTER) VIL VÆRE ANSVARLIG OVER 

FOR DIG FOR KRAV ELLER SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED 

EVENTUEL FORRINGELSE AF NETVÆRKSDÆKNING, HERUNDER NETVÆRKSNEDBRUD 

SOM FØLGE AF NETVÆRKVEDLIGEHOLDELSE ELLER -OPGRADERING. UNDER INGEN 

OMSTÆNDIGHEDER ER JOHN DEERE, DENS DATTERSELSKABER SAMT 

UNDERLEVERANDØRER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR 

DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, 

HERUNDER ERSTATNING FOR AFGRØDETAB, SKADER PÅ JORD, TABT FORTJENESTE, TAB 

AF FORRETNING ELLER TAB AF RYGTE, TAB AF BRUG AF UDSTYR ELLER TJENESTER 

ELLER SKADER FOR VIRKSOMHED ELLER OMDØMME SOM FØLGE AF YDELSE ELLER 

IKKE-YDELSE AF NOGEN DEL AF DENNE AFTALE, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT 

ELLER RETSSTRIDIGHED ELLER ANDET, OG UANSET OM JOHN DEERE, DENS 

DATTERSELSKABER SAMT UNDERLEVERANDØRER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME 

PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL DET 

KUMULATIVE ANSVAR FOR JOHN DEERE, DETS DATTERSELSKABER OG / ELLER DETS 

UNDERLEVERANDØRER OVERSTIGE DET BELØB DU HAR BETALT TIL JOHN DEERE I 

HENHOLD TIL DENNE AFTALE. 



15 August, 2016   Side 3 

Ansvarsbegrænsningen anført ovenfor gælder ikke for dødsfald eller personskade som følge af John 

Deeres forsømmelighed i det omfang en sådan begrænsning af ansvar er forbudt i henhold til gældende 

lov. 
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4. Privatlivets fred og data 

Du accepterer, at John Deere kan anvende alle oplysninger, der genereres af eller indsamles som en del af 

din brug af netværket i henhold til denne aftale ("dine oplysninger") som fastsat nedenfor og i vores 

Privatlivets fred og Data Udtalelser offentliggjort på www.johndeere.com/privacy. Dine oplysninger kan 

omfatte brugeroplysninger, IP-adresser, navne, fysiske adresser, kontaktoplysninger, placeringshistorie og 

anvendelseslogfiler. Du giver John Deere, dets datterselskaber og dets underleverandører retten til at 

bruge dine oplysninger, som beskrevet i denne aftale og som er nødvendigt for at yde alle tjenester og 

funktioner i henhold til denne aftale, herunder at give adgang til netværket. Denne tilladelse omfatter 

tredjeparter engageret af John Deere i forbindelse med at levere netværket og tilhørende tjenester. John 

Deere kan videregive dine oplysninger til udenforstående, når det i god tro mener, at videregivelse er 

nødvendig for at (a) overholde enhver gældende lov, regulering eller obligatorisk juridisk anmodning; (b) 

beskytte sikkerheden for enhver person fra død eller alvorlig personskade; (c) forhindre svig og misbrug 

mod John Deere eller dets datterselskaber samt underleverandører; (d) beskytte John Deeres 

ejendomsrettigheder; eller (e) forsvare John Deere og dets datterselskaber, leverandører eller personel 

imod enhver form for retsforfølgning som følger af din brug af netværket. 

5. Erklæringer og garantier 

Du erklærer og garanterer, at du kun vil bruge adgang til netværket til egen brug og, medmindre det 

udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, at du ikke vil låne, lease eller dele dine 

adgangsrettigheder eller dit abonnement med nogen tredjepart. Du erklærer, og garanterer desuden at du 

ikke vil bruge adgang til netværket, for således at overstige antallet af i dit abonnement tilladte Rovers. 

Du erklærer, og garanterer at du behersker brugen af GPS-systemer af den type der anvendes med 

netværket, og vil selvstændigt vurdere nøjagtigheden og værdien af data fra netværket. Du erklærer, og 

garanterer at du vil overholde alle love, regler og bestemmelser vedrørende din brug af netværket, og at 

du har indhentet alle fornødne licenser, tilladelser, uddannelse og bevillinger, der er nødvendige for 

adgang til eller brug af netværket. 

6. Tildeling / Overdragelse 

Du kan kun overdrage eller tildele denne aftale til en tredjepart slutbruger (“Rettighedserhverver”) som 

følger: 

6.1. Først, forud for enhver overdragelse, skal du tildele Rettighedserhverver en kopi af denne aftale, 

eller dirigere Rettighedserhverver til en online kopi af denne aftale og give Rettighedserhverver 

tilstrækkelig tid til at gennemgå disse vilkår og rådføre sig med en jurist hvis Rettighedserhverver 

ønsker dette. Før denne aftale kan overdrages til Rettighedserhverver, skal Rettighedserhverver 

først oprette en John Deere webprofil, som Rettighedserhverver kan anmode om på 

www.myjohndeere.com eller med hjælp fra en John Deere-forhandler. 

6.2. For det andet, skal du indhente en positiv bekræftelse fra Rettighedserhverver, at 

Rettighedserhverver forstår disse vilkår og er villig til at være bundet af dem i dit sted. 

6.3. For det tredje, ved modtagelse af Rettighedserhververs anerkendelse af at han forstår, og 

accepterer at være bundet af disse vilkår skal du meddele John Deere, at du agter at overdrage 

denne aftale til Rettighedserhverver. I denne meddelelse skal du identificere erhververen, og 

erklære og garantere over for John Deere, at Rettighedserhverver bekræftende har erkendt at han 

forstår, og accepterer at være bundet af disse vilkår i dit sted. Meddelelser i henhold til dette punkt 

skal leveres til John Deere via en John Deere-forhandler, der kan opkræve et gebyr for at yde 

denne service. 
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6.4. Du kan derefter overdrage denne aftale til Rettighedserhverver til gengæld for 

Rettighedserhververs løfte om at være bundet som kunden i henhold til denne aftale og for alle 

andre hensyn som aftalt af dig og Rettighedserhverver. Ved modtagelsen af din meddelelse om 

overdragelse (som beskrevet ovenfor) vil John Deere elektronisk meddele Rettighedserhverver, at 

denne aftale er blevet overdraget til Rettighedserhverver og at brug af tjenesterne er underlagt 

disse vilkår og betingelser. 

6.5. Hvis relevant, accepterer du og Rettighedserhverver at John Deere kan, og vil overdrage denne 

aftale til den i tabel 1 nedenfor anførte enhed for Rettighedserhververs jurisdiktion. Enhver 

overdragelse fra John Deere træder i kraft umiddelbart efter en overdragelse af denne aftale af dig. 

6.6. John Deere kan meddele samtykke til eller afvise overdragelsen efter eget skøn; enhver påstået 

overdragelse uden John Deeres samtykke skal være ugyldig. John Deeres elektroniske meddelelse 

til Rettighedserhverver (som beskrevet ovenfor) skal udgøre John Deeres samtykke til 

overdragelsen af denne aftale til Rettighedserhverver. John Deere kan desuden kræve, at 

Rettighedserhverver udfører en certificering om Rettighedserhververs antagelse i en af John Deere 

anmodet form før, på eller til enhver tid efter en sådan overdragelse. Uanset en sådan overdragelse, 

forstår og accepterer du, at du fortsat hæfter solidarisk med Rettighedserhverver (og enhver 

efterfølgende Rettighedserhverver) for alle betalingsforpligtelser i henhold hertil, endvidere 

forstår og accepterer du, at du alene er ansvarlig for eventuelle skader eller tab som følge af en 

ufuldstændig, ugyldig, delvis, uanvendelig eller anden ufuldkommen overdragelse af dig af denne 

aftale. 

7. Blandet 

7.1. Lovvalg og værneting. Konstruktionen, fortolkning og udførelse af denne aftale, samt parternes 

retsforhold, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene som identificeret som 

gældende lovgivning for den gældende jurisdiktion i tabel 1, uden hensyn til valg af juridiske 

principper. Alle tvister der opstår i forbindelse med denne aftale skal kun behandles af en 

kompetent domstol på stedet for den anvendelige jurisdiktion i tabel 1, og du forelægger for 

jurisdiktionen af sådanne domstole med henblik på retssager om sådanne tvister. 

7.2. Uadskillelighed. Hvis nogen del af denne aftale anses for ugyldig eller uanvendelig, skal en sådan 

bestemmelse ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af nogen resterende del, som forbliver 

gældende, som var denne aftale blevet gennemført med den ugyldige eller uanvendelige del deraf 

fjernet. 

7.3. Hele Aftalen. Denne aftale og eventuelle andre aftaler udtrykkeligt anført i denne aftale, sammen 

med eventuelle vilkår, meddelelser, retningslinjer, anvisninger, instruktioner eller direktiver lagt 

ud på Support-hjemmesiden fra tid til anden, og alle ændringer, modifikationer, tilføjelser eller 

ændringer til ovenstående udgør hele aftalen mellem parterne, og erstatter alle tidligere drøftelser 

og aftaler, hvad enten mundtlig eller skriftlig, mellem parterne i forbindelse hermed. Eventuelle 

supplerende vilkår og betingelser for brug på enhver købsordre eller lignende dokument er 

ugyldige og uden kraft og virkning, og må ikke variere, tilføje eller slette vilkårene i denne aftale. 

Tabel 1 
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Jurisdiktion Ordregiver Lovvalg Sted 

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 

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 

 


