
15 Αυγούστου 2016   Σελίδα 1 

 
 

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.  
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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 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗΝ JOHN DEERE ΓΙΑ ΑΥΤΗ 

ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 
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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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

 


