
MyJobConnecti täiendavad üldised kasutustingimused

(täiendavad tingimused)

I. Reguleerimisala

1. MyJobConnect koosneb erinevate John Deere’i toodete kombinatsioonist, mille
kasutamine allub igal juhul selle tingimustele.  Nende mitmesuguste tingimuste
reguleerimisala ja ka nende järjestust kirjeldatakse allpool.  Samuti lepitakse kokku
täiendavad tingimused MyJobConnecti kasutamiseks.

2. John Deere GmbH & Co KG (edaspidi JD või John Deere) pakutava MyJobConnect
Sollutioni kasutamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:

a) üldised MyJohnDeere’i tingimused MyJohnDeere.com jaoks (saadavad
aadressil:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

„MyJohnDeere’i tingimused“ (MyJohnDeere Terms and Conditions) reguleerivad
üldiselt teie juurdepääsu MyJohnDeere veebisaidile, MyJohnDeere
toimingukeskusele (https://myjohndeere.deere.com) (st vastavale kasutajaliidesele,
mis on teile MyJohnDeere’is varade haldamiseks ja tellimuste planeerimiseks
kättesaadav) ja muudele saidi MyJohnDeere.com teenustele ja ka muudele John
Deere’i veebisaitidele ja mobiiliäppidele ning nende kasutamist.  MyJohnDeere’i
tingimused kehtivad ka rakendusele MyJobConnect Solution ulatuses, mis ei ole
käesolevates täiendavates tingimustes (vt tingimuste punkt 4.E) teisiti sätestatud.

b) äpi MyJobsManager ja äpi MyJobs lõppkasutaja litsentsilepingud (saadaval
vastava äpi tingimustes)

(Välja arvates ulatuses, milles käesolevad täiendavad tingimused sätestavad
selgesõnaliselt teisiti) reguleerib lõppkasutaja litsentsileping eraldi erinevatest
äpipoodidest tasuta allalaaditavate äppide MyJobsManager ja MyJobs (edaspidi
koos viidatud ka kui äpid) kasutamist.  Lõppkasutaja litsentsileping ei hõlma
kulusid tekitava andmeedastuse aktiveerimist MyJohnDeere toimingukeskuse ja
äppide vahel ning seonduvaid MyJobConnecti eraldi funktsionaalsusi ja teenuseid.
Selles suhtes kehtivad sätted ja tingimused, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt
punktides I. 1. a), c) and d).

c) käesolevad MyJobConnecti täiendavad üldised kasutustingimused

Käesolevad täiendavad tingimused määravad, missuguseid üldtingimusi
kohaldatakse missuguste MyJobConnect Solutioni osade suhtes ning need hõlmavad
mõningaid täiendavad tingimusi selles suhtes.

Andmeedastuse aktiveerimise tellimine MyJohnDeere toimingukeskuse ja äpi
vahel: andmeedastuse aktiveerimine MyJohnDeere’i toimingukeskuse ja äppide vahel (nn
põhiühenduvus (Backend Connectivity)) tekitab kulusid ning seda teeb John Deere
niipea, kui John Deere saab lõppkasutaja õiguslikult siduva tellimuse läbi ühe John Deere’i
volitatud edasimüügipartneri (tellimus).  Tellimus kehtestab MyJobConnect Solutioni
kasutamise lisatingimused, eelkõige aktiveerimise/kasutamise kestuse, aktiveeritavate
lõppkasutaja litsentside arvu ja litsentside eest makstava tasu.



II. MyJobConnect Solutioni sisu

MyJobConnecti teenus hõlmab veebipõhist ja mobiilset autoriõigusega kaitstud lahendust,
mis koosneb järgmisest (MyJobConnecti lahendus):

1. äpid: äpp MyJobsManager ja äpp MyJobs koos nende funktsionaalsusega on saadaval
tasuta.

2. põhiühenduvus: Andmeedastuse aktiveerimine MyJohnDeere’i toimingukeskuse ja
äppide MyJobConnect (ja seotud täiendavate funktsionaalsuste) vahel, mis on
määratletud üksikasjalikumalt tellimuse all, mis tekitab kulusid ja mis kujutab endast
konkreetselt:

aktiveerimine võimaldab töö järgmiste üksikasjade sünkroniseerimist ja edastamist
MyJohnDeere.com toimingukeskuse ning äppide MyJobsManager ja MyJobs vahel:

töö liik (nt seemnete külvamine, viljakoristus, kündmine jne)
töö üksikasjad (nt valitud tegevused, mõõteühikute süsteem jne)
põld ja põllu piirid
põllu nimi
istutamise liik
määratud autojuht (-juhid)
määratud seadmed
määratud põllumajandusseadmed
muud vajalikud materjalid
töö kuupäev
töö aruanne, sealhulgas valitud küsimused ja muud märkused seoses arvete
esitamise ja tööde teostamisega ning ka arvete esitamise ja tööde kohta edastatud
vastused.

III. Kasutusõigused ja tasu

1. MyJobConnect Solutioni üksikute komponentide kasutusõigused alluvad järgmistele
sätetele:

a) sellise üksiku äpi kasutamine, mida saab tasuta alla laadida vastavast äpipoest, allub
vastavatele lõppkasutaja litsentsilepingutele (vt eespool punkt I).

b) muude teenuste/sisu kasutamine allub üldtingimustele, mis on toodud aadressil
MyJohnDeere.com (vt eespool punkt I), ja ka käesolevatele MyJobConnecti
täiendavatele kasutustingimustele.

2. Vastavat tasu käsitletakse üksikasjalikumalt konkreetses tellimuses andmeedastuse
aktiveerimiseks MyJohnDeere toimingukeskuse ja äppide MyJobConnect vahel ning see
määratakse kindlaks lõppkasutaja tellitud litsentside arvu alusel.

IV. Erisätted vastutuse ja garantii piirmäärade kohta seoses äppide
kasutamisega

Ulatuses, milles te olete aktiveerinud kulu tekitavad teenused MyJobConnect alusel ja
aktsepteerinud käesolevad täiendavad tingimused, asendatakse punkt 7 (Garantii piirang) ja
punkt 8 (Vastutuse piirang) lõppkasutaja litsentsilepingutes äppide MyJobsManager ka
MyJobs kohta järgmise sättega:



a) garantii

Kohalduvad seadusjärgsed sätted garantii kohta.

Kasutaja peab viivitamata teavitama John Deere’i äppide vigadest kirjalikult
pärast vigade avastamist.  Sisu vigade korral peab see sisaldama vea ilmnemise
aja kirjeldust ja üksikasjalikke asjaolusid.

b) vastutuse piirmäär

John Deere vastutab ilma piirmäärata: (a) tahtliku või raske hooletusega seotud
üleastumise korral, (b) elule, kehalisele puutumatusele või tervisele kahju
tekitamise korral, (c) Saksamaa tootevastutuse seaduse [Produkthaftungsgesetz]
kohaselt ja (d) John Deere’i poolt enda kanda võetud garantii alusel.

Lepingu eesmärgi saavutamiseks olulise kohustuse väiksema hooletusega seotud
rikkumise korral (esmane kohutus – Kardinalpflicht), on John Deere’i vastutuse
summa piiratud kahjudega, mis on kõnealuse tehingu puhul ettenähtavad ja
tüüpilised.

John Deere’ile rohkem kohustusi ei teki.  John Deere on konkreetselt
mittevastutav algsete puuduste eest, välja arvatud kui eespool punktides 1 ja 2
toodud eeltingimused on täidetud.  John Deere ei vastuta eelkõige kahju eest,
sealhulgas süsteemi ja töökeskkonna ja operatsioonisüsteemi kahjud, mis
tulenevad kasutaja tehtud muudatustest äppides või mis tahes tarkvara või
riistvara keskkonna muutmisest, mis kaldub kõrvale süsteemi nõuetest.

Eespool toodud vastutuse piirmäära kohaldatakse ka litsentsiandja töötajate,
esindajate ja juhatuse liikmete isikliku vastutuse suhtes.

Kasutaja on kohustatud regulaarselt varundama kasutaja andmed ja tegema
varukoopiaid.  Ulatuses, milles John Deere on käesoleva punkti alusel
põhimõtteliselt vastutav mis tahes andmekao eest, on see vastutus piiratud
andmete taastamise kuluga, mis oleks kasutajal tekkinud andmetest regulaarselt
varukoopiate tegemise korral riskitasemele vastavalt.

c) täiendav teave vastutuse kohta

Kasutaja vastutab Saksa liiklusseadustiku [Straßenverkehrsordnung] ja muude
kohaldatavate seaduste vastavalt kohaldatavate sätete pideva täitmise eest
MyJobConnecti kasutamisel. See hõlmab ilma sellega piirdumata MyJobConnecti
iga kasutajat, kes hoiab kontrolli MyJobConnectiga varustatud sõiduki üle ja ei
kasuta mobiilseid lõppseadmeid sõiduki juhtimise ajal.

V. Andmekaitse

John Deere’i andmekaitse avaldus kehtib isikuandmete töötlemise suhtes (saadaval aadressil:
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).



VI. Muud sätted

1. John Deere’il on õigus kasutada kolmandate isikute teenuseid John Deere'i ülesannete
täitmiseks käesolevate tingimuste alusel.  John Deere’il on samuti õigus anda käesolevate
tingimuste järgsed õigused ja kohustused üle kolmandale isikule.  John Deere’il on
samuti õigus anda käesolev leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle kolmandale
isikule. John Deere informeerib kasutajat sellest ja kasutajal on sellises olukorras õigus
lõpetada käesolev leping.

2. Kui käesolevate tingimuste mis tahes säte on või muutub kehtetuks, ei mõjuta see
ülejäänud sätete kehtivust.  Vastav tühik täidetakse kehtiva sättega, mis vastab
võimalikult täpselt poolte majanduslikule eesmärgile.

3. Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Saksa Liitvabariigi õigust, välja arvatud
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (11. aprilli 1980. aasta) konventsioon kaupade
rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).

4. Pooled lepivad kokku, et kõikide käesolevast lepingust tulenevate või sellega seotud
vaidluste puhul on ainupädevad Mannheimi kohtud, tingimusel et kasutaja on
kommertsosapool Saksa äriseadustiku [Handelsgesetzbuch] tähenduses või kasutaja
alaline asukoht [Sitz] ei ole kaebuse esitamise ajal Saksamaa Liitvabariigis.
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