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JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK  

TILAUSSOPIMUS 

Tämä Mobile RTK Signal Network -verkon tilaussopimus (“sopimus”) on voimassa "sinun"(John Deere 

Mobile RTK Signal Network -verkon käyttäjän) ja taulukossa 1 jäljempänä mainitun osapuolen ("John 

Deere") välillä pääkonttorisi sijaintipaikassa, jos solmit sopimuksen yrityksen tai järjestön nimissä tai 

postiosoitteesi mukaisessa paikassa, jos solmit sopimuksen yksityishenkilönä ("sopimuksen 

oikeudenkäyttöalue"). John Deere myöntää sinulle pääsyn John Deere Mobile RTK Signal Network -

verkkoon ja muita tähän liittyviä palveluja ("verkko") sopimuksen mukaisen käyttöajan ja 

sopimusehtojen mukaisesti. 

TÄRKEÄÄ – LUE SEURAAVAT SOPIMUSEHDOT ENNEN VERKKOON KIRJAUTUMISTA. 

TÄMÄ ON LAILLISESTI SITOVA VERKON KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS SINUN JA 

YHTIÖN JOHN DEERE VÄLILLÄ. VERKKOON KIRJAUTUMINEN JA SEN KÄYTTÄMINEN 

TULKITAAN NÄIDEN SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISEKSI. JOS ET OLE PYSTYVÄ TAI 

HALUKAS NOUDATTAMAAN NÄITÄ SOPIMUSEHTOJA, SINUN ON VÄLITTÖMÄSTI 

LOPETETTAVA VERKON KÄYTTÖ JA OTETTAVA YHTEYS YHTIÖÖN JOHN DEERE TAI SEN 

VALTUUTETTUUN JÄLLEENMYYJÄÄN. TÄMÄ SOPIMUS ON VAIN SINUN JA YHTIÖN JOHN 

DEERE VÄLINEN. MIKÄÄN MUU OSAPUOLI (KUTEN, MUTTA EI AINOASTAAN JOHN 

DEERE -JÄLLEENMYYJÄT) EI OLE OIKEUTETTU MUUTTAMAAN TAI TÄYDENTÄMÄÄN 

TÄTÄ SOPIMUSTA. 

JOS SAIT SOPIMUKSEN KOLMANNELTA OSAPUOLELTA (KUTEN JOHN DEERE -

JÄLLEENMYYJÄ), OLET SEN HYVÄKSYMÄLLÄ OSOITTANUT YMMÄRTÄNEESI, ETTÄ 

TÄMÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN JA JOHN DEEREN VÄLILLÄ EI OLE 

EDUSTUSSUHDETTA VAIN SEN PERUSTEELLA, ETTÄ KOLMAS OSAPUOLI ON 

OSOITTANUT SINULLE TÄMÄN SOPIMUKSEN. 

1. Pääsy verkkoon 

John Deere antaa sinulle luvan kirjautua yhdellä mittaavalla GNSS-vastaanottimella (jäljempänä 

"vastaanotin") verkkoon käyttöajan keston ajan edellyttäen, että olet suostunut noudattamaan tätä 

sopimusta (mukaan luettuna kaikkien tilausmaksujen maksaminen ennen tämän sopimuksen 

täytäntöönpanoa) käyttöaikana. Käsite "käyttöaika" on määritelty ostotilauksessa tai muussa vastaavassa 

sinun ja yhtiön John Deere välisessä dokumentissa. Voit kirjautua verkkoon muilla vastaanottimilla, jos 

maksat lisämaksun, jonka suuruus sovitaan kirjallisesti sinun ja yhtiön John Deere välillä. Ymmärrät ja 

suostut siihen, että oikeutesi verkkoon pääsyyn vallitsee vain alueella tai maassa, joka määriteltiin ennen 

tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Lisätietoja tämän sopimuksen piiriin kuuluvasta verkon 

käyttöoikeudesta on osoitteessa www.stellarsupport.deere.com tai 

http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm tai saatavissa John Deere -jälleenmyyjältä. 

John Deere antaa sinulle verkkoon pääsyä varten käyttäjänimen, salasanan ja verkon Internet-

protokollaosoitteen ("valtuudet"). Sitoudut pitämään valtuudet luottamuksellisina etkä luovuta niitä 

kolmannelle osapuolelle. Suostut siihen, että kaikki käyttöä tai muita seikkoja koskeva tieto, ei 

yksinomaan, mutta myös paikannustieto, jonka saat haltuusi verkon valtuutetun käytön ohessa, on 

luottamuksellista ja yhtiön John Deere ja sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta. 

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

Suostut siihen, että jos laiminlyöt sopimuksen mukaisia velvoitteita, John Deere on oikeutettu muiden 

korvausten ohessa myös estämään sinulta pääsyn verkkoon. Sitoudut myös maksamaan kaikki kulut, 

kustannukset ja kohtuulliset asianajokulut, joita yhtiölle John Deere koituu tämän sopimuksen 

täytäntöönpanosta. 

3. Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoitus 

JOHN DEERE TARJOAA VERKON KÄYTTÖÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" TAI 

"SELLAISENAKUIN SE ON SAATAVISSA". JOHN DEERE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI 

ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA JA SINÄ MYÖS VAPAUTAT HEIDÄT LAKIIN 

PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VASTUUSTA KUN KYSEESSÄ ON MUUNMUASSA, MUTTA EI 

AINOASTAAN: MYYNTIKELPOISUUTTA TAI MÄÄRÄTTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN 

SOPIVUUTTA KOSKEVA TAKUU, SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA TAKUU, 

KAUPPATAPA, VERKON TARKKUUTTA TAI SAATAVUUTTA KOSKEVA TAKUU, 

TAVARAMERKKIÄ TAI TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVA TAKUU 

JA MUUT JURIDISEEN TEORIAAN PERUSTUVAT TAKUUT MUKAAN LUETTUINA 

VAHINGONKORVAUS, HUOLIMATTOMUUS, ANKARA VASTUU, SOPIMUS TAI MUU 

JURIDINEN TAI KOHTUUDENMUKAINEN TEORIA. JOHN DEERE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI 

ALIHANKKIJAT EIVÄT VASTAA VERKOSSA LUODUN TAI VERKOSSA VÄLITETYN TIEDON 

TARKKUUDESTA TAI PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ. 

JOHN DEERE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA 

ESITTELYISTÄ TAI VAKUUTUKSISTA, JOTKA KOSKEVAT MUUNMUASSA, MUTTA EIVÄT 

YKSINOMAAN TEHOA TAI SOVELTUVUUTTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 

HYVÄKSYT VERKON KATTAVUUTEEN LIITYVÄT RISKIT. JOHN DEERE, SEN 

TYTÄRYHTIÖT TAI ALIHANKKIJAT (LANGATTOMAN VERKKOPALVELUN TARJOAVAT 

YHTIÖT MUKAAN LUETTUINA) EIVÄT OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA 

LIITTYVÄT VERKON KATTAVUUDEN HEIKENTYMISEEN, VERKON KUNNOSSAPITOON TAI 

PARANNUKSEEN LIITTYVÄT KATKOKSET MUKAAN LUETTUINA. ET VOI VAATIA 

KORVAUSTA TÄLLAISISTA VAHINGOISTA. JOHN DEERE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI 

ALIHANKKIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SINULLE TAI 

KOLMANNELLE OSAPUOLELLE KOITUNEISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, TAHATTOMISTA 

TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA: TÄLLAISIIN VAHINKOIHIN LUETAAN MYÖS 

SATOHÄVIKKI, MAAN VAURIOITUMINEN, MENETETTY TUOTTO, LIIKETALOUDELLISET 

MENETYKSET TAI LIIKEARVON MENETYS, LAITTEISTON TAI PALVELUIDEN 

KÄYTETTÄVYYDEN MENETYS, LIIKETALOUDELLISET VAHINGOT TAI MAINEEN 

MENETYS, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA TÄMÄN SOPIMUKSEN PIIRIIN 

KUULUVAN SEIKAN SUORITUKSESTA TAI SUORITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, OLIPA 

KYSEESSA SOPIMUS, VAHINGONKORVAUS TAI JOKIN MUU. TÄHÄN EI VAIKUTA SE, 

OVATKO JOHN DEERE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI ALIHANKKIJAT OLLEET TIETOISIA 

TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. JOHN DEERELLE, SEN TYTÄRYHTIÖILLE 

TAI ALIHANKKIJOILLE ESITETTYJEN VAHINGONKORVAUSVAATIMUSTEN 

KOKONAISMÄÄRÄ EI VOI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITTÄÄ SUMMAA, JOKA JOHN 

DEERELLE ON MAKSETTU TÄMÄN SOPIMUKSEN SOLMIMISEN YHTEYDESSÄ. 

Edellä oleva vastuuvapauslauseke ei ole voimassa kuolemantapauksissa tai loukkaantumisissa, kun 

lainsäädäntö kieltää tällaisen vastuun rajoituksen, jos ne ovat seurausta yhtiön John Deere 

huolimattomuudesta. 
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4. Yksityisyys ja tiedot 

Hyväksyt, että John Deere voi käyttää mitä tahansa sopimuksen piiriin kuuluvan verkon käytön 

yhteydessä luotuja tai kerättyjä tietoja ("sinun tietosi") alla ilmoitettujen ja yksityisyys- ja 

tietosuojalausekkeidemme mukaisilla tavoilla. Lausekkeet (Privacy and Data Statements) ovat Intenetissä 

osoitteessa www.johndeere.com/privacy. Sinun tietosi voivat kattaa esimerkiksi käyttäjätietoja, IP-

osoitteita, nimiä, postiosoitteita, yhteystietoja, paikannushistorian ja käyttäjien sisäänkirjautumistietoja. 

Annat John Deerelle, sen tytäryhtiöille ja alihankkijoille luvan käyttää sinun tietojasi tässä sopimuksessa 

määritetyllä tavalla siihen tarkoitukseen, että kaikki sopimuksen piiriin kuuluvat palvelut ja toiminnot 

voidaan toteuttaa, verkkoon pääsy mukaan lukien. Tämä suostumus koskee myös kolmansia osapuolia, 

jos John Deere on antanut heille verkon ja siihen liittyvien palvelujen toteuttamista koskevan 

toimeksiannon. John Deere voi luovuttaa sinun tietojasi edelleen, jos on hyvä syy olettaa, että uudelleen 

luovuttaminen on välttämätöntä (a) voimassaolevien lakien, säädösten tai sitovan laillisen pyynnön 

vuoksi; (b) henkilövahingon tai vakavan loukkaantumisen estämiseksi; (c) John Deereen, sen tytäryhtiöön 

tai alihankkijoihin kohdistuvan petoksen tai väärinkäytöksen estämiseksi; (d) John Deeren 

omistusoikeuksien suojaamiseksi: tai (e) John Deeren, sen tytäryhtiöiden, alihankkijoiden tai henkilöstön 

suojaamiseksi miltään oikeudenkäynneiltä, jotka ovat seurauksena tavasta, jolla käytät verkkoa. 

5. Käyttäjän vakuutukset 

Vakuutat, että kirjaudut verkkoon vain omaa käyttöäsi varten etkä lainaa, vuokraa tai jaa pääsyoikeuksiasi 

tai tilaustasi edelleen kolmannelle osapuolelle, ellei sitä ole tässä sopimuksessa nimenomaan sallittu. 

Vakuutat tämän lisäksi, että kirjaudut verkkoon vain sopimuksessa sallitulla määrällä vastaanottimia. 

Vakuutat, että olet pätevä käyttämään verkkoon yhteensopivia GPS-järjestelmiä ja että arvioit itsenäisesti 

verkosta saamasi tietojen tarkkuuden ja uskottavuuden. Vakuutat, että noudatat kaikkia verkon käyttöä 

koskevia lakeja, hyviä tapoja, sääntöjä ja säädöksiä ja että sinulla on kaikki verkkoon sisään 

kirjautumiseen vaadittavat lisenssit, luvat, koulutus ja valtuudet. 

6. Käyttöoikeuksien siirto 

Voit siirtää tämän sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle ("uusi omistaja") vain 

seuraavalla tavalla: 

6.1. Ennen käyttöoikeuksien siirtoa sinun tulee antaa uudelle omistajalle tämän sopimuksen kopio tai 

opastaa häntä löytämään tämän sopimuksen kopio Internetistä. Anna uudelle omistajalle riittävän 

paljon aikaa käyttöehtoihin tutustumiseen ja mahdollisuus neuvontaan, jos hän sitä haluaa. Ennen 

kuin käyttöoikeudet voi siirtää uudelle omistajalle, hänen on luotava itselleen John Deere -profiili. 

Hän voi pyytää tätä osoitteesta www.myjohndeere.com tai kääntyä John Deere -jälleenmyyjän 

puoleen. 

6.2. Sitten sinun on saatava uudelta omistajalta pitävä vahvistus siitä, että hän ymmärtää tämän 

sopimuksen ehdot ja on valmis ryhtymään sopimukseen sitoutuneeksi osapuoleksi sinun sijastasi. 

6.3. Saatuasi uudelta omistajalta vahvistuksen siitä, että hän ymmärtää käyttöehdot ja hyväksyy niihin 

sitoutumisen, sinun on tiedotettava John Deerelle, että aiot siirtää sopimuksessa määritetyn 

käyttöoikeuden uudelle omistajalle. Tässä tiedotuksessa on annettava uuden omistajan 

henkilötiedot. Sinun on myös vakuutettava John Deerelle, että uusi omistaja on vahvistanut 

ymmärtävänsä käyttöehdot ja hyväksyy niiden sitovan häntä sinun sijastasi. Tämän pykälän 

mukaiset tiedotukset lähetetään John Deerelle jälleenmyyjän kautta. Jälleenmyyjä saattaa veloittaa 

maksun tästä palvelusta. 
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6.4. Sitten voit siirtää käyttöoikeudet uudelle omistajalle. Uuden omistajan on luvattava olevansa 

tämän sopimuksen mukainen asiakas ja noudattavansa mitä tahansa sinun ja uuden omistajan 

välisiä sopimuksia. Saatuaan vahvistuksen käyttöoikeuksien siirrosta (kuten yllä), John Deere 

lähettää uudelle omistajalle sähköisen tiedotteen siitä, että käyttöoikeudet ovat nyt siirtyneet 

hänelle ja hän voi käyttää palveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti. 

6.5. Sinä ja uusi omistaja hyväksytte sen, että John Deere siirtää tämän sopimuksen taulukossa 1 

annetun sopimusoikeuden piiriin, jos paikkakunta on vastaavalla tavalla vaihtunut. John Deeren 

tekemä sopimusoikeuspaikan siirto astuu voimaan heti, kun sinä siirrät käyttöoikeudet. 

6.6. John Deerellä on yksinoikeus sallia tai kieltää käyttöoikeuksien siirto. Kaikki käyttöoikeuksien 

siirrot ilman John Deeren lupaa ovat mitättömiä. Edellä mainittu John Deeren valtuutetulle 

lähettämä sähköinen tiedote on todiste John Deeren hyväksynnästä tämän sopimuksen mukaisen 

käyttöoikeuden siirtämisestä. John Deere voi myös koska tahansa siirtoprosessin aikana tai sen 

jälkeen lähettää uudelle omistajalle lomakkeen, jossa häntä pyydetään vahvistamaan 

käyttöoikeuksien siirto. Vaikka käyttöoikeus on siirretty uudelle omistajalle, ymmärrät ja 

hyväksyt, että olet yhä sopimusosapuoli ja yhdessä uuden omistajan (ja häntä seuraavien 

omistajien) kanssa vastuussa kaikista sopimukseen liittyvistä maksuvelvoitteista. Ymmärrät ja 

hyväksyt, että olet yksin vastuussa kaikista vahingoista ja menetyksistä, jotka johtuvat 

epätäydellisestä, epäpätevästä, osittaisesta, käytännössä mahdottomasta tai muuten epäkelvosta 

tämän sopimuksen mukaisten käyttöoikeuksien siirrosta. 

7. Muuta 

7.1. Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka. Taulukossa 1 annettu sopimuksen oikeudenkäyttöalue 

on se paikka, jonka lakia sovelletaan tämän sopimuksen sisällön ja toteutuksen sekä sen osapuolien 

välisten laillisten suhteiden hallintaan ja tulkintaan. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät 

erimielisyydet käsitellään vain taulukon 1 mukaisen oikeudenkäyttöalueen piiriin kuuluvassa 

oikeudessa, ja suostut hyväksymään tämän oikeuden päätökset erimielisyyksiin liittyvissä 

kanteissa. 

7.2. Osittuminen. Jos jonkin tämän sopimuksen osan katsotaan olevan mitätön tai sitä ei voida panna 

täytäntöön, muut sopimuksen osat eivät menetä pätevyyttään ja ne voidaan vielä panna täytäntöön. 

Sopimuksen katsotaan astuneen voimaan, mutta kyseisestä ajankohdasta lähtien mitättömien tai 

täytäntöönpantavaksi kelvottomien osien katsotaan olleen poistettu sopimuksesta. 

7.3. Sopimuskokonaisuus. Tämä sopimus ja kaikki sopimukset, joihin tässä sopimuksessa viitataan 

samoin kuin kaikki ehdot, huomautukset, ohjeet tai direktiivit, jotka on lisätty ajoittain 

tukisivustollemme (Support) Internetiin, muodostavat sopimusosapuolien välisen 

sopimuskokonaisuuden, joka korvaa sitä edeltäneet osapuolten väliset keskustelut ja sopimukset, 

olivatpa ne sitten suullisia tai kirjallisia. Kaikki ostotilauksessa tai vastaavassa dokumentissa 

olevat lisäehdot ovat mitättömiä eivätkä ne vaikuta tässä sopimuksessa määriteltyihin 

käyttöehtoihin, ole niiden lisäyksiä tai mitätöi niitä. 

Taulukko 1 
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Sopimuksen 

oikeudenkäyttöalue 

Sopimuksen antaja Sovellettava 

laki 

Paikka 

Amerikan 

Yhdysvallat 

John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A 

Illinois'n 

osavaltio, USA 

Rock Islandin 

piirikunta, 

Illinois, USA 

Kanada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Ontarion 

provinssi, 

Kanada 

Ontarion 

provinssi, 

Kanada 

Saksa John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Saksa Saksa 

 


