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SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE  

UMOWA ABONENCKA 

Niniejsza umowa abonencka dotycząca wykorzystania sieci Mobile RTK Signal Network („Umowa”) 

została zawarta pomiędzy „Użytkownikiem” (którym jest użytkownik sieci Mobile RTK Signal Network 

firmy John Deere) a podmiotem wymienionym poniżej w Tabeli 1 (zwanym w dalszym ciągu „firmą 

John Deere”) w odniesieniu do lokalizacji siedziby Użytkownika, jeśli zawiera on niniejszą Umowę 

w  imieniu jednostki organizacyjnej, lub miejsca zamieszkania, jeśli zawiera on niniejszą Umowę jako 

osoba fizyczna (ww. lokalizacja/miejsce zamieszkania zwane są dalej „Jurysdykcją”). Firma John Deere 

udziela Użytkownikowi dostępu do sieci Mobile RTK Signal Network (zwanej w dalszym ciągu 

„Siecią”), jako jej właściciel i operator oraz dostawca wszelkich związanych z nią usług w czasie trwania 

niniejszej Umowy i zgodnie z podanymi niżej warunkami. 

WAŻNE – PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO SIECI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW. NINIEJSZY DOKUMENT JEST UMOWĄ PRAWNĄ, 

KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST DOSTĘP DO SIECI, ZAWARTĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Z FIRMĄ JOHN DEERE. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO SIECI I KORZYSTANIE Z NIEJ 

OZNACZA AKCEPTACJĘ I ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI 

UŻYTKOWNIK NIE JEST W STANIE LUB NIE CHCE ICH PRZESTRZEGAĆ, MUSI 

NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z SIECI I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ 

JOHN DEERE LUB JEJ AUTORYZOWANYM DEALEREM. STRONAMI NINIEJSZEJ UMOWY SĄ 

WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK I FIRMA JOHN DEERE. JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIE (W 

TYM M.IN. AUTORYZOWANI DEALERZY FIRMY JOHN DEERE) NIE SĄ UPRAWNIONE DO 

MODYFIKOWANIA LUB UZUPEŁNIANIA TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY. 

JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAWARŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ 

(NP. AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY JOHN DEERE), MUSI ON PRZYJĄĆ DO 

WIADOMOŚCI FAKT, ŻE STOSUNEK PRZEDSTAWICIELSTWA ISTNIEJĄCY MIĘDZY FIRMĄ 

JOHN DEERE A WW. OSOBĄ TRZECIĄ NIE ŚWIADCZY O JEJ ZAWARCIU W  POWYŻSZYM 

TRYBIE W SPOSÓB JAWNY ANI DOROZUMIANY. 

1. Dostęp do sieci 

Firma John Deere udziela Użytkownikowi prawa dostępu do sieci przy użyciu jednego mobilnego 

odbiornika GNSS (zwanego w dalszym ciągu „Odbiornikiem”) w czasie trwania niniejszej Umowy, pod 

warunkiem przestrzegania jej postanowień (w tym pokrycia wszelkich opłat abonamentowych 

uzgodnionych przed rozpoczęciem jej realizacji) w ww. czasie. „Czas trwania niniejszej Umowy” jest 

zdefiniowany w zleceniu zakupu bądź innym dokumencie stanowiącym porozumienie pomiędzy 

Użytkownikiem a firmą John Deere. Użytkownik może uzyskać dostęp do sieci przy użyciu dodatkowych 

Odbiorników po uiszczeniu dodatkowych opłat na mocy pisemnych uzgodnień zawartych na czas 

określony z firmą John Deere. Użytkownik rozumie i przyjmuje warunek, który głosi, że prawo dostępu 

do sieci uzyskane przezeń na mocy niniejszej Umowy ogranicza się do terytorium kraju, który został 

określony przed rozpoczęciem jej realizacji. Prosimy o odwiedzenie serwisu 

www.stellarsupport.deere.com lub http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm bądź skontaktowanie się 

z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy John Deere celem uzyskania informacji na temat 

użytkowania Sieci w sposób zgodny z niniejszą Umową przy uwzględnieniu realiów określonego kraju. 

http://www.stellarsupport.deere.com/
http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm
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Celem ułatwienia Użytkownikowi dostępu do sieci firma John Deere poda mu jego nazwę i hasło oraz 

adres protokołu internetowego Sieci (w dalszym ciągu „Poświadczenia”). Użytkownik zobowiązuje się 

do utrzymywania Poświadczeń w tajemnicy i nieujawniania ich jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji i innych dostarczanych mu treści, w tym m.in. 

danych pozycyjnych, w drodze legalnego korzystania z Sieci z zachowaniem poufności i uznaniem ich 

jako wyłącznej własności firmy John Deere oraz jej licencjodawców. 
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2. Niewywiązywanie się z warunków Umowy 

Niewywiązanie się Użytkownika z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 

może pociągnąć za sobą podjęcie wobec niego przez firmę John Deere wszelkich dozwolonych prawem 

działań włącznie z zablokowaniem dostępu do Sieci. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich kosztów, wydatków i uzasadnionych przepisami prawa honorariów prawników prowadzących 

postępowanie egzekucyjne w imieniu firmy John Deere z tytułu niniejszej Umowy. 

3. Klauzula zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności 

FIRMA JOHN DEERE UDOSTĘPNIA SIEĆ „TAKĄ, JAKĄ JEST” I „W MIARĘ 

DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA JOHN DEERE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI 

W SPOSÓB JEDNOZNACZNY I WYRAŹNY UZNAJĄ W TYM PRZYPADKU ZA 

NIEZOBOWIĄZUJĄCE WSZELKIE GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ SIEBIE Z MOCY PRAWA 

LUB W INNY SPOSÓB W ODNIESIENIU M.IN. DO: WSZELKICH DOROZUMIANYCH 

GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU REALIZACJI UMOWY, DZIAŁALNOŚCI 

KOMERCYJNEJ LUB UŻYTKU KOMERCYJNEGO; WSZELKICH GWARANCJI DOKŁADNOŚCI 

DZIAŁANIA LUB DOSTĘPNOŚCI SIECI; WSZELKICH GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO LUB 

NIENARUSZALNOŚCI PRAW; WSZELKICH INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z TEORII 

PRAWA, W TYM DOTYCZĄCYCH CZYNÓW ZABRONIONYCH, ZANIEDBAŃ, 

ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, UMÓW BĄDŹ INNEJ TEORII PRAWA LUB 

WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. FIRMA JOHN DEERE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE 

I DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI ZRZEKAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK 

GWARANCJI BĄDŹ SKŁADANIA WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE DO 

DOKŁADNOŚCI BĄDŹ INTEGRALNOŚCI DANYCH TWORZONYCH LUB 

TRANSMITOWANYCH PRZEZ SIEĆ. 

ŻADNE OŚWIADCZENIE ANI INNEGO RODZAJU POTWIERDZENIE ISTNIEJĄCEGO STANU 

RZECZY, M.IN. DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU, NIE MOŻE 

BYĆ UZNANE ZA GWARANCJĘ UDZIELONĄ PRZEZ FIRMĘ JOHN DEERE, KTÓRYKOLWIEK 

Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH BĄDŹ DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z POKRYCIEM SWEGO TERENU 

PRZEZ SIEĆ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ. FIRMA JOHN DEERE, JEJ WSZYSTKIE 

PODMIOTY ZALEŻNE I WSZYSCY DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI (W TYM WSZYSCY 

PODSTAWOWI DOSTAWCY USŁUG ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ) NIE PONOSZĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU REKLAMACJI ANI SZKÓD MAJĄCYCH JAKIKOLWIEK 

ZWIĄZEK ZE ZMNIEJSZENIEM ZASIĘGU SIECI, W TYM PRZERW W DZIAŁANIU SIECI 

WYNIKAJĄCYCH Z JEJ KONSERWACJI LUB MODERNIZACJI. FIRMA JOHN DEERE, JEJ 

PODMIOTY ZALEŻNE I DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU 

ODPOWIADAĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA 

JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, 

W TYM WYNIKŁE ZE STRAT PLONU, NIEPRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU PRAC POLOWYCH, 

UTRATY ZYSKU, BANKRUCTWA LUB UTRATY DOBREJ OPINII, UTRATY UŻYTKOWANEGO 

SPRZĘTU LUB USŁUG, STRAT MATERIALNYCH LUB WIZERUNKOWYCH WYNIKAJĄCYCH 

Z WYKONANIA LUB NIEWYKONANIA KTÓREGOKOLWIEK ASPEKTU NINIEJSZEJ UMOWY 

W RAMACH JEJ REALIZACJI, W WYNIKU CZYNU ZABRONIONEGO BĄDŹ W INNY SPOSÓB, 

ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY KTÓRYKOLWIEK Z WW. PODMIOTÓW ZOSTAŁ 

POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKOWYCH SZKÓD, CZY TEŻ NIE. 

ŁĄCZNA OPŁATA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FIRMY JOHN DEERE, JEJ 

PODMIOTÓW ZALEŻNYCH I/LUB DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE MOŻE 
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PRZEKROCZYĆ W ŻADNYM WYPADKU KWOTY UISZCZONEJ NA MOCY NINIEJSZEJ 

UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY JOHN DEERE. 

Określone wyżej ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy śmierci lub kalectwa z powodu zaniedbań 

ze strony firmy John Deere, o ile nie jest ono zabronione przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
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4. Prywatność i dane 

Użytkownik wyraża zgodę na możliwość wykorzystywania przez firmę John Deere wszelkich informacji 

generowanych lub gromadzonych podczas korzystania przezeń z Sieci na mocy niniejszej Umowy 

(zwanych w dalszym ciągu „Danymi Użytkownika”) w sposób przedstawiony poniżej oraz w ramach 

naszej polityki prywatności i raportach na temat danych, publikowanych na stronie 

www.johndeere.com/privacy. W skład Danych Użytkownika mogą wchodzić informacje o użytkowniku, 

adresy IP, nazwy, adresy miejsc zamieszkania, informacje kontaktowe, historia lokalizacji oraz dzienniki 

eksploatacji. Użytkownik zezwala firmie John Deere, jej podmiotom zależnym i dostawcom 

zewnętrznym na wykorzystywanie Danych Użytkownika w sposób opisany w niniejszej Umowie oraz 

w stopniu niezbędnym do zapewnienia wszelkich usług i funkcji przewidzianych w niniejszej Umowie, w 

tym dostępu do Sieci. Zezwolenie to obejmuje również osoby trzecie zaangażowane przez firmę John 

Deere w związku z dostawą Sieci i związanych z nią usług. Firma John Deere może ujawniać dane 

osobom trzecim w dobrej wierze, jeśli ich ujawnienie jest uzasadnione i konieczne: (a) zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub obowiązkiem udzielenia pomocy prawnej 

na żądanie; (b) z punktu widzenia ochrony każdej osoby przed śmiercią lub poważnym kalectwem; (c) 

z punktu widzenia zapobiegania oszustwom i nadużyciom wobec firmy John Deere, jej podmiotów 

zależnych i/lub dostawców zewnętrznych; (d) w celu ochrony praw własności firmy John Deere; bądź (e) 

w celu obrony firmy John Deere, jej podmiotów zależnych, dostawców lub pracowników przed 

wdrażaniem wszelkich postępowań prawnych wynikających z wykorzystania Sieci przez Użytkownika. 

5. Oświadczenia i gwarancje 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie uzyskiwał dostęp do sieci jedynie w celach związanych 

z użytkiem własnym za wyjątkiem przypadków dozwolonych w wyraźny sposób przez niniejszą Umowę 

i nie będzie wypożyczać, wynajmować ani udostępniać swoich praw dostępu bądź abonamentu osobom 

trzecim. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie uzyskiwał dostępu do Sieci celem 

przekroczenia liczby Odbiorników dozwolonej na mocy udzielonej mu subskrypcji. Użytkownik 

oświadcza i gwarantuje, że jest biegły w zakresie korzystania z systemów GPS typu kompatybilnego 

z Siecią i potrafi samodzielnie ocenić dokładność i wartość wszelkich danych pochodzących z Sieci. 

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać wszelkich ustaw, kodeksów, zasad 

i przepisów związanych z korzystaniem z Sieci, oraz że uzyskał wszelkie niezbędne licencje, zezwolenia, 

świadectwa szkoleń, jak również uprawnienia niezbędne do uzyskiwania dostępu bądź korzystania z 

Sieci. 

6. Cesja/przeniesienie praw 

Użytkownik jest uprawniony do przenoszenia lub cedowania praw wynikających z niniejszej Umowy na 

osobę trzecią (zwaną w dalszym ciągu „Beneficjentem”) wyłącznie w następujących przypadkach: 

6.1. Przed dokonaniem cesji należy w pierwszej kolejności przekazać Beneficjentowi kopię niniejszej 

Umowy lub podać mu odnośnik do jej kopii online, jak również dać mu wystarczającą ilość czasu 

na zapoznanie się z jej warunkami i ewentualne skonsultowanie się z doradcami. Przed 

scedowaniem praw wynikających z niniejszej Umowy na Beneficjenta ten ostatni musi uzyskać 

profil sieciowy firmy John Deere pod adresem www.myjohndeere.com lub z pomocą jej 

autoryzowanego dealera. 

6.2. W drugiej kolejności Użytkownik musi uzyskać od Beneficjenta akceptujące potwierdzenie 

zrozumienia warunków niniejszej Umowy i gotowości wywiązywania się z nich w sposób 

właściwy dla Użytkownika. 
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6.3. Następnie po otrzymaniu od Beneficjenta potwierdzenia, że rozumie on te warunki i zgadza się na 

wywiązywanie się z nich, Użytkownik musi powiadomić firmę John Deere o zamiarze scedowania 

na Beneficjenta praw wynikających z niniejszej Umowy. W powiadomieniu tym Użytkownik 

musi ujawnić osobę Beneficjenta oraz wydać pod adresem firmy John Deere oświadczenie 

gwarantujące fakt, że Beneficjent w sposób akceptujący potwierdził zrozumienie warunków 

niniejszej Umowy i gotowość do wywiązywania się z nich w sposób właściwy dla Użytkownika. 

Powiadomienia opisane w niniejszym akapicie należy dostarczać pod adresem firmy John Deere 

za pośrednictwem jej autoryzowanego dealera, który może pobierać opłaty za świadczenie tej 

usługi. 

6.4. Dopiero wówczas Użytkownik może scedować na Beneficjenta prawa wynikające z niniejszej 

Umowy w zamian za uzyskanie odeń obietnicy związania się niniejszą Umową w charakterze 

klienta oraz na wszelkie inne okoliczności uzgodnione przez Użytkownika i Beneficjenta. Po 

otrzymaniu powiadomienia o cesji (w trybie opisanym powyżej) firma John Deere wyśle pocztą 

elektroniczną pod adresem Beneficjenta wiadomość, której treść głosi, że prawa wynikające 

z niniejszej Umowy zostały scedowane na Beneficjenta, a korzystanie z Usług podlega jej 

warunkom. 

6.5. Jeśli jest to właściwe, Użytkownik i Beneficjent wyrażają zgodę na uprawnienie firmy John Deere 

do scedowania praw wynikających z niniejszej Umowy na podmioty wymienione poniżej 

w Tabeli 1, podlegające tej samej Jurysdykcji, co Beneficjent. Każda tego rodzaju cesja dokonana 

przez firmę John Deere wchodzi w życie niezwłocznie po dokonaniu jakiejkolwiek cesji przez 

Użytkownika. 

6.6. Firma John Deere może zaakceptować lub odrzucić cesję według własnego uznania; wszelkie 

próby dokonania cesji bez zgody firmy John Deere są nieskuteczne. Powiadomienie wysłane przez 

firmę John Deere pocztą elektroniczną pod adresem Beneficjenta (opisane powyżej) jest 

jednoznaczne z wyrażeniem przez firmę John Deere zgody na dokonanie cesji praw wynikających 

z niniejszej Umowy na rzecz Beneficjenta. Firma John Deere może dodatkowo zażądać od 

Beneficjenta dokonania homologacji w zakresie przyjętym przez tego ostatniego, formie 

wymaganej przez siebie oraz dowolnym momencie przed lub po dokonaniu tego rodzaju cesji. 

Niezależnie od tego rodzaju cesji Użytkownik rozumie i zgadza się na solidarne ponoszenie 

odpowiedzialności wraz z Beneficjentem (i każdą następną osobą posiadającą ten status) za 

dotrzymywanie wszelkich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej Umowy, a prócz 

tego na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z dokonania 

przez siebie cesji w sposób niepełny, niepoprawny, częściowy, niemożliwy do wyegzekwowania 

lub w inny niewłaściwy sposób. 

7. Inne postanowienia 

7.1. Prawo właściwe i forum rozstrzygania spraw spornych. Konstrukcja, interpretacja i realizacja 

niniejszej Umowy, jak również stosunki prawne łączące jej strony, są regulowane przez przepisy 

prawa właściwego dla Jurysdykcji podanej w Tabeli 1 bez względu na dokonany wybór zasad 

prawa. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy mogą być rozstrzygane wyłącznie przez 

sąd właściwy dla miejsca i Jurysdykcji określonych w Tabeli 1, przy czym Użytkownik podlega 

jurysdykcji tych sądów podczas rozstrzygania takowych sporów na drodze sądowej. 

7.2. Klauzula salwatoriańska. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane 

za nieważne lub niewykonalne, fakt ten nie ma wpływu na ważność lub wykonalność jej 

pozostałych postanowień, które pozostają w mocy i są nadal skuteczne tak, jak gdyby niniejsza 

Umowa została zawarta bez uwzględnienia jej postanowień nieważnych lub niewykonalnych. 
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7.3. Umowa jako całość. Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne umowy wyraźnie wymienione w jej 

treści, łącznie z wszelkimi warunkami, powiadomieniami, wytycznymi, wskazówkami, 

instrukcjami i dyrektywami zamieszczanymi od czasu do czasu na witrynie pomocy technicznej, 

jak również wszelkimi wprowadzonymi do niej poprawkami, modyfikacjami, uzupełnieniami lub 

zmianami, stanowi całość porozumienia zawartego pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie 

wcześniejsze porozumienia i umowy zawarte pomiędzy Stronami w sposób ustny lub pisemny 

w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie dodatkowe warunki ujęte w zleceniu zakupu lub innym 

podobnym dokumencie są nieważne i pozbawione mocy prawnej, a tym samym nie mogą 

pociągać za sobą zmian bądź dodawania nowych i/lub usuwania istniejących warunków niniejszej 

Umowy. 

Tabela 1 

Jurysdykcja Kontrahent Prawo 

właściwe 

Miejsce 

USA John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A 

Stan Illinois, 

USA 

Hrabstwo Rock 

Island, Illinois, 

USA 

Kanada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Prowincja 

Ontario, Kanada 

Prowincja 

Ontario, Kanada 

Niemcy John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Niemcy Niemcy 

 


