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ABONNEMANGSAVTAL  

JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK 

Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network (”avtal”) gäller mellan ”dig” (användaren av 

John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas i tabell 1, nedan (”John Deere”) för den 

plats där ditt högkvarter ligger om du ingår detta avtal för en organisations räkning, eller för din 

bostadsort om du ingår detta avtal som privatperson (”jurisdiktion”). John Deere ger dig åtkomst till 

John Deere Mobile RTK Signal Network och kommer att tillhandahålla alla tillhörande tjänster 

(”nätverk”) under tidsperioden, och i enlighet med villkoren som anges nedan. 

VIKTIGT – LÄS FÖLJANDE VILLKOR INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NÄTVERKET. DETTA 

ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH JOHN DEERE GÄLLANDE ÅTKOMST TILL 

NÄTVERKET. GENOM ATT SKAFFA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA NÄTVERKET 

GODKÄNNER OCH ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE KAN ELLER VILL 

UPPFYLLA DESSA VILLKOR, MÅSTE DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA NÄTVERKET 

OCH KONTAKTA JOHN DEERE ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE. DETTA AVTAL GÄLLER 

ENDAST MELLAN DIG OCH JOHN DEERE. INGEN TREDJE PART (INKLUSIVE MEN INTE 

BEGRÄNSAT TILL JOHN DEERE-ÅTERFÖRSÄLJARE) HAR BEHÖRIGHET ATT ÄNDRA 

ELLER KOMPLETTERA DETTA AVTAL. 

OM TREDJE PART (SÅSOM EN JOHN DEERE-ÅTERFÖRSÄLJARE) TILLDELAT DIG DETTA 

AVTAL, FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT INGET AGENTFÖRHÅLLANDE MELLAN 

DEERE OCH DENNA TREDJE PART ANTYDS ELLER FÖRESLÅS AV DET FAKTUM ATT DEN 

TREDJE PARTEN TILLDELAT DIG DETTA AVTAL. 

1. Nätverksåtkomst 

John Deere ger dig härmed tillstånd att, med en rörlig GNSS-mottagare (kallas hädanefter ”Rover-

enhet”), använda nätverket under avtalets tidsperiod förutsatt att du godkänt avtalet (inklusive betalning 

av alla abonnemangsavgifter som parterna kommit överens om innan detta avtal verkställs) för den 

aktuella tidsperioden. ”Tidsperiod” definieras i en köporder eller i något annat dokument mellan dig och 

John Deere. Du kan komma åt nätverket med ytterligare Rover-enheter genom att betala extraavgifter 

som du och John Deere kommit överens om skriftligen. Du förstår och samtycker till att din rätt att få 

åtkomst till nätverket i enlighet med detta avtal, är begränsad till territoriet i det land som identifierades 

före verkställandet av detta avtal. Gå till www.stellarsupport.deere.com eller 

http://my.jdmrtk.com/connection_info.cfm, eller kontakta din John Deere-återförsäljare för information 

om din användning av nätverket under detta avtal, inklusive det identifierade landet. 

För att underlätta åtkomsten till nätverket kommer John Deere att tillhandahålla dig ett användarnamn och 

lösenord samt nätverkets IP-adress (”inloggningsuppgifter”). Du samtycker till att hålla dina 

inloggningsuppgifter hemliga och att du inte kommer att lämna ut dem till tredje part. Du samtycker till 

att användningsinformation och annat innehåll som tillhandahålls dig, inklusive men inte begränsat till 

positioneringsdata, vid auktoriserad användning av nätverket, är konfidentiell och ägs av John Deere samt 

dess licensgivare med ensamrätt. 

  

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

Om du misslyckas med att uppfylla någon av de skyldighet som anges i avtalet, godkänner du att John 

Deere, utöver eventuella andra tillgängliga åtgärder, kan neka dig åtkomst till nätverket. Dessutom 

samtycker du till att betala alla kostnader, utgifter och rimliga advokatarvoden för att John Deere ska 

kunna upprätthålla detta avtal. 

3. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning 

JOHN DEERE TILLHANDAHÅLLER NÄTVERKET ”SOM DET ÄR” OCH ”I MÅN AV 

TILLGÄNGLIGHET”. JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG OCH 

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN, OCH DU AVSTÅR 

UTTRYCKLIGEN, IFRÅN ALLA GARANTIER FRÅN JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG OCH 

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM UPPSTÅR JURIDISKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT I 

SAMBAND MED, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: ALLA TYPER AV UNDERFÖRSTÅDDA 

FÖRSÄKRINGAR OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHETER FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL; 

ALLA TYPER AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM UPPSTÅR UNDER 

GENOMFÖRANDET, UNDER HANDELN ELLER HANDELSBRUKET; ALLA GARANTIER 

GÄLLANDE NÄTVERKETS TILLFÖRLITLIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET; ALLA 

GARANTIER GÄLLANDE ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE; OCH ALLA ANDRA 

GARANTIER SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGON ALLMÄNT VEDERTAGEN RÄTTSPRINCIP, 

INKLUSIVE FÖRSEELSER, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR, AVTAL ELLER ÖVRIGA 

JURIDISKA ELLER RIMLIGA TEORIER. JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG OCH 

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG ÄVEN UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA 

TYPER AV GARANTIER GÄLLANDE TILLFÖRLITLIGHET OCH INTEGRITET FÖR DE DATA 

SOM SKAPAS I ELLER PASSERAR IGENOM NÄTVERKET. 

INGEN UTFÄSTELSE ELLER ANNAN FÖRSÄKRAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT 

TILL, UTTALANDEN OM KAPACITET ELLER LÄMPLIGHET, SKA ANSES VARA EN GARANTI 

FRÅN JOHN DEERE ELLER NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG ELLER 

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. 

DU ÖVERTAR ALLA TYPER AV RISKER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN 

AV TRÅDLÖSA NÄTVERK. VARKEN JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG ELLER 

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER (INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERLIGGANDE 

LEVERANTÖRER AV DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET) SKA HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG 

VID NÅGON TYP AV ANSPRÅK SOM GÄLLER ELLER HÄRSTAMMAR FRÅN MINSKAD 

NÄTVERKSTÄCKNING, INKLUSIVE NÄTVERKSFEL SOM UPPSTÅTT VID 

NÄTVERKSUNDERHÅLL ELLER UPPGRADERINGAR. JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG 

OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SKA UNDER INGA SOM HELST 

OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON TYP AV DIREKTA ELLER INDIRETA 

SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLUST AV GRÖDOR, LANDSKADOR, 

VINSTFÖRLUST, FÖRLUST AV AFFÄRSAKTIVITET ELLER FÖRLUST AV GOODWILL, 

FÖRLUST AV UTRUSTNING ELLER TJÄNSTER, ELLER SKADOR PÅ 

AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER RYKTET SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ATT NÅGON 

DEL AV DETTAL AVTAL UTFÖRS ELLER INTE UTFÖRS. DETTA GÄLLER OAVSETT OM DET 

STÅR I AVTALET ELLER OM NÅGON ÅTALBAR HANDLING UTFÖRS, OCH OAVSETT OM 

JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER HAR 

MEDDELATS OM ATT SÅDANA TYPER SKADOR KAN INTRÄFFA. DET SAMMANTAGNA 

ANSVARAET FÖR JOHN DEERE, DESS DOTTERBOLAG OCH/ELLER DESS 

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SKA UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER 
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ÖVERSTIGA DEN SUMMA SOM JOHN DEERE BETALAT UT TILL DIG I ENLIGHET MED 

DETTA AVTAL. 

Ansvarsbegränsningen som anges ovan gäller inte dödsfall eller personskador som uppstår till följd av 

försumlighet från John Deere, i den mån en sådan begränsning av ansvaret är förbjudet enligt gällande 

lag. 
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4. Sekretess och data 

Du samtycker till att John Deere får använda all information som genereras av, eller samlas in som en del 

av din användning av nätverket enligt detta avtal (”din information”) som anges nedan och enligt våra 

utlåtanden om sekretess och datainsamling på www.johndeere.com/privacy. Din information kan 

inkludera användarinformation, IP-adresser, namn, fysiska adresser, kontaktinformation, platshistorik och 

användarloggar. Du ger John Deere, dess dotterbolag och dess tredjepartsleverantörer rätten att använda 

din information på det sätt som beskrivs i detta avtal, och i den mån det behövs, för att tillhandahålla alla 

tjänster och funktioner som omfattas av detta avtal, inklusive åtkomst till nätverket. Denna rätt sträcker 

sig till tredjepartsleverantörer som anlitats av John Deere för att tillhandahålla nätverket och tillhörande 

tjänster. John Deere kan avslöja din information till utomstående parter när John Deere har goda skäl att 

tro att ett avslöjande är nödvändigt för att (a) efterleva tillämpliga lagar, bestämmelser eller obligatorisk 

juridisk begäran; (b) skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (c) förhindra bedrägeri 

eller överträdelse gentemot John Deere, dess dotterbolag eller tredjepartsleverantörer; (d) för att skydda 

äganderätt relaterad till John Deere; eller (e) för att försvara John Deere och dess dotterbolag, 

underleverantörer eller personal vid rättsliga förfaranden som uppstår i samband med din användning av 

nätverket. 

5. Utfästelser och garantier 

Du utfäster och garanterar att du kommer att använda nätverket endast för eget bruk och att du, med 

undantag för vad som uttryckligen tillåts i detta avtal, inte kommer att låna ut, leasa eller dela dina 

åtkomsträttigheter eller ditt abonnemang med någon tredje part. Därutöver utfäster och garanterar du att 

du inte kommer att använda nätverket på ett sådant sätt att det antal Rover-enheter som ditt abonnemang 

tillåter överskrids. Du utfäster och garanterar att du är förtrogen med användning av GPS-system av den 

typ som används i nätverket, och att du självständigt kan bedöma tillförlitligheten och värdet på de data 

du hämtar från nätverket. Du utfäster och garanterar att du kommer att följa alla lagar, regler och 

föreskrifter som gäller för din användning av nätverket, och att du har erhållit alla nödvändiga licenser, 

tillstånd och behörigheter samt all utbildning som krävs för att komma åt och använda nätverket. 

6. Överlåtelse/överföring 

Du kan överföra eller överlåta detta avtal till en annan slutanvändare (”mottagare”) endast på följande sätt: 

6.1. Innan någon typ av överlåtelse kan göras måste du först tillhandahålla mottagaren en kopia av 

detta avtal, eller skicka mottagaren en länk till en online-kopia av detta avtal, och ge mottagaren 

tillräckligt med tid för att granska villkoren och fråga om råd om. Innan detta avtal kan överlåtas 

till mottagaren, måste mottagaren först skaffa en John Deere webbprofil, som mottagaren kan 

begära på www.myjohndeere.com eller med hjälp av en John Deere-återförsäljare. 

6.2. Därefter måste du erhålla en jakande bekräftelse från mottagaren att mottagaren förstår dessa 

villkor och är villig att vara bunden av dem istället för dig. 

6.3. Efter att du erhållit mottagarens bekräftelse på att denne förstår och samtycker till att vara bunden 

av dessa villkor, måste du meddela John Deere att du avser överlåta detta avtal till mottagaren. I 

detta meddelande måste du identifiera mottagaren, samt inför John Deere utfästa och garantera att 

mottagaren jakande har bekräftat att denne förstått och samtycker till att vara bunden av dessa 

villkor istället för dig. Meddelanden som omfattas av denna paragraf måste levereras till John 

Deere via en John Deere-återförsäljare som kan ta ut en avgift för att tillhandahålla denna tjänst. 
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6.4. Du kan sedan överlåta detta avtal till mottagaren i utbyte mot mottagarens löfte att vara bunden 

till detta avtal som kund och eventuellt mot något annat åtagande som du och mottagaren kommit 

överens om. När detta meddelande om överlåtelse (beskrivs ovan) har tagits emot, kommer John 

Deere på elektronisk väg att meddela mottagaren att detta avtal har överlåtits till mottagaren och 

att användningen av tjänsterna regleras av dessa villkor. 

6.5. I förekommande fall kommer du och mottagaren överens om att John Deere får och kommer att 

överlåta detta avtal till parten som anges i tabell 1 nedan för mottagarens jurisdiktion. Alla sådana 

överlåtelser från John Deere kommer att börja gälla omedelbart när du gör någon typ av överlåtelse 

av detta avtal. 

6.6. John Deere kan samtycka till eller förkasta överlåtandet efter eget gottfinnande. Varje påstådd 

överlåtelse utan samtycke från John Deere ska klassas som ogiltig. John Deeres elektroniska 

meddelande till mottagaren (beskrivs ovan) kommer att utgöra John Deeres samtycke till 

överlåtelsen av detta avtal till mottagaren. John Deere kan före, eller vid valfri tidpunkt efter 

överlåtelsen, dessutom kräva att mottagaren utfärdar en certifiering gällande mottagarens 

övertagande, i en form som John Deere begär. Trots en sådan överlåtelse, förstår och samtycker 

du till att du kommer att vara solidariskt ansvarig med mottagaren (och eventuella efterföljande 

mottagare) för alla betalningsförpliktelser som omfattas av detta avtal. Vidare förstår och 

samtycker du till att du är ensamt ansvarig för eventuella skador eller förluster som uppstår till 

följd av att du gjort en överlåtelse som är ofullständig, ogiltig, inte kan verkställas eller på något 

annat sätt uppvisar brister. 

7. Övrigt 

7.1. Tillämplig lagstiftning och exklusivt forum. Utformandet, tolkningen och verkställandet av 

detta avtal, samt de rättsliga förhållandena mellan parterna, ska regleras av och tolkas i enlighet 

med de lagar som identifierats som tillämplig lagstiftning för den aktuella jurisdiktionen i tabell 

1, utan hänsyn till dess val av rättsliga principer. Alla tvister som uppstår inom ramen för detta 

avtal ska endast höras av en behörig domstol på platsen för den aktuella jurisdiktionen i tabell 1. 

Du underställer dig jurisdiktionen i sådana domstolar för att kunna processa sådana tvister. 

7.2. Skiljbarhet. Om någon del av detta avtal skulle beslutas vara ogiltig eller ogenomförbar, ska ett 

sådant beslut inte påverka giltigheten eller genomförbarheten av eventuellt kvarvarande delar. 

Dessa ska förbli i kraft och gälla som om detta avtal hade verkställts med den ogiltiga eller 

ogenomförbara delen eliminerad. 

7.3. Hela avtalet. Detta avtal och andra avtal som det uttryckligen hänvisas till i detta avtal, 

tillsammans med övriga villkor, meddelanden, riktlinjer, anvisningar, instruktioner och direktiv 

som offentliggjorts på supportwebbplatsen, och alla ändringar, modifieringar, tillägg eller 

ändringar av föregående, utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner 

och överenskommelser, muntliga eller skriftliga, mellan parterna i samband därmed. Eventuella 

ytterligare användningsvillkor som används på någon typ inköpsorder eller liknande dokument, 

ska vara ogiltiga och utan laga kraft, och får inte modifiera, lägga till i eller ta bort villkoren i detta 

avtal. 

Tabell 1 
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Jurisdiktion Avtalspart Tillämplig 

lagstiftning 

Plats 

USA John Deere Shared Services, Inc. 

One John Deere Place 

Moline, IL 61265 U.S.A 

State of Illinois, 

USA 

Rock Island 

County, Illinois, 

USA 

Kanada John Deere Canada ULC 

295 Hunter Road 

P.O. Box 1000 

Grimsby, ON L3M 4H5 

Province of 

Ontario, Canada 

Province of 

Ontario, Canada 

Tyskland John Deere GmbH & Go. KG 

Strassburger Allee 3 

Kaiserslautern 

Tyskland Tyskland 

 


