
A MyJobConnect Használatára Vonatkozó Kiegészít
Szerz déses Feltételek

("Kiegészít  Szerz déses Feltételek")

I. Hatály

1. A  MyJobConnect  a  különböz  John  Deere  termékek  kombinációjából  áll,  amelyek
használata minden esetben az adott termékre vonatkozó saját szerz déses feltételek hatálya
alá tartozik. Ezen szerz déses feltételek hatályát és felépítését az alábbiak tartalmazzák. A
MyJobConnect használatával kapcsolatos további szerz déses feltételek is megállapításra
kerülnek.

2. A John Deere GmbH & Co KG (a továbbiakban: "JD"  vagy  "John Deere") által kínált
MyJobConnect Solution használatára az alábbi szerz déses feltételek irányadóak:

a) a MyJohnDeere.com használatára irányadó általános MyJohnDeere Szerz déses
Feltételek:  (elérhet  az  alábbi  linken
:http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_con
ditions.page)

A MyJohnDeere Szerz déses Feltételek a MyJohnDeere honlaphoz, a MyJohnDeere
szolgáltató központhoz (https://myjohndeere.deere.com) (ami az egyes felhasználók
által a MyJohnDeere oldalon a felhasználó eszközeinek kezelése és utasítások adása
céljából elérhet  felhasználói felület) a MyJohnDeere.com egyéb szolgáltatásaihoz és a
John Deere további honlapjaihoz, illetve alkalmazásaihoz való hozzáférést és azok
használatát általánosan szabályozza. A MyJohnDeere Szerz déses Feltételek
rendelkezései a MyJobConnect Solution alkalmazásaihoz is alkalmazandóak,
amennyiben jelen Kiegészít  Szerz déses Feltételek eltér  rendelkezéseket nem
tartalmaznak (lásd: Szerz déses Feltételek 4.E. pontja).

b) a MyJobsManager Alkalmazás és a MyJobs Alkalmazás Végfelhasználói
Licencszerz dései (elérhet ek az egyes alkalmazások "Szerz déses Feltételeiben")

A Végfelhasználói Licencszerz dés a különböz  app store-okból ingyenesen letölthet
egyes alkalmazások (a MyJobsManager és a MyJobs, a továbbiakban együttesen:
"Alkalmazások")  használatát  szabályozza  annyiban,  amennyiben  jelen  Kiegészít
Szerz déses Feltételek kifejezetten eltér  rendelkezéseket nem tartalmaznak. A
Végfelhasználói Licencszerz dés a MyJohnDeere szolgáltató központ és az
Alkalmazások közötti költséget keletkeztet  adattovábbítás aktiválására és a
MyJobConnect kapcsolódó elkülönült funkcióira valamint szolgáltatásaira nem
vonatkozik.  E  vonatkozásban  a  szerz déses  feltételek  I.  1.  a),  c)  és  d)  pontjaiban
részletesen meghatározott rendelkezések alkalmazandóak.

c) jelen MyJobConnect Használatára Vonatkozó Kiegészít  Szerz déses
Feltételek

Jelen Kiegészít  Szerz déses Feltételek azt szabályozza, hogy az egyes általános
szerz déses feltételek a MyJobConnect Solution mely részeire alkalmazandóak, továbbá
vonatkozó kiegészít  szerz déses feltételeket állapít meg.



A MyJohnDeere szolgáltató központ és az Alkalmazások közötti adattovábbítás
aktiválására adott megrendelés: A MyJohnDeere szolgáltató központ és az Alkalmazások
közötti adattovábbítás aktiválása (ún.: "Backend-Kapcsolat") költséget keletkeztet és a John
Deere által  kerül végrehajtásra,  amint a John Deere jogi  köt er vel  rendelkez  utasítást kap a
végfelhasználótól valamelyik felhatalmazott forgalmazó partnerén keresztül (az "Utasítás"). Az
Utasítás további szerz déses feltételeket határoz meg a MyJobConnect Solution használatára
vonatkozóan, így különösen az aktiválás/használat id tartamára, az aktiválandó végfelhasználói
licencek számára, illetve a licencért fizetend  ellenszolgáltatásra.

II. A MyJobConnect Solution tárgya

A MyJobConnect szolgáltatás egy szerz i jogi védelemben részesül  web- és mobilalapú
megoldás, ami az alábbiakat tartalmazza (a "MyJobConnect Solution"):

1. Alkalmazások: A MyJobsManager Alkalmazás és a MyJobs Alkalmazás valamint ezek
funkciói ingyenesen elérhet ek.

2. Backend-Kapcsolat: az "Utasításban" részletesen meghatározott, költséget keletkeztet
MyJohnDeere szolgáltató központ és a MyJobConnect Alkalmazások közötti adattovábbítás
aktiválása (illetve a kapcsolódó további funkciók) különösen az alábbiak:

Az aktiválás az alábbi feladattal kapcsolatos adatok szinkronizálását és átvitelét teszi
lehet vé a MyJohnDeere.com szolgáltató központ valamint a "MyJobsManager" és
"MyJobs" alkalmazások között:

feladat jellege (pl.: ültetés, aratás, szántás stb.)
feladat részletei (pl.: kiválasztott m veletek, alkalmazandó mértékegység rendszer
stb.)
mez  és annak határa
mez  neve
ültetés típusa
kijelölt vezet
kijelölt eszközök
kijelölt mez gazdasági eszközök
egyéb szükséges anyagok
feladat dátuma
munka-jelentés, ami tartalmazza a számlázással és a feladatok elvégzésével
összefüggésben kiválasztott kérdéseket és egyéb megjegyzéseket, továbbá a
számlázással és a feladatokkal kapcsolatban adott válaszokat is.

III. Használati jog és ellenszolgáltatás

1. A MyJobConnect Solution egyes részeinek felhasználási jogait az alábbi rendelkezések
állapítják meg:

a) a különböz  App store-okból ingyenesen letölthet  egyes Alkalmazások használatára a
vonatkozó "Végfelhasználói Licencszerz dés" alkalmazandó (lásd a fenti I. pont);

b) bármely egyéb szolgáltatás/tartalom használatára a MyJohnDeere.com oldalon (lásd a
fenti I. pont) található "általános szerz déses feltételek", valamint jelen MyJobConnect
Használatára Vonatkozó Kiegészít  Szerz déses Feltételek alkalmazandóak.



2. Az ellenszolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat a MyJohnDeere szolgáltató
központ és a MyJobConnect közötti adattovábbítás aktiválására adott Utasítás tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás a megrendelt végfelhasználói licencek száma alapján kerül
meghatározásra.

IV. Az Alkalmazások használatára vonatkozó felel sség- és szavatosságkorlátozó
különös rendelkezések

Amennyiben Ön díjköteles szolgáltatásokat aktivál a MyJobConnect-ben, illetve elfogadja jelen
Kiegészít  Szerz déses Feltételeket, a "MyJobsManager" Alkalmazásra és a "MyJobs"
Alkalmazásra vonatkozó Végfelhasználói Licencszerz dés 7. (Szavatosságkorlátozás) és 8.
(Felel sségkorlátozás) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a) Szavatosság

A szavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

A felhasználó köteles a jogszabályok szerinti hibákról a hiba felfedezését követ en
indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni a John Deere-t. Jelent s hiba
esetén  az  értesítésnek  tartalmaznia  kell  a  hiba  keletkezésének  idejét  és  a
körülmények részletes leírását.

b) Felel sségkorlátozás

A John Deere korlátozás nélkül felel (a) a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból
ered  magatartással okozott kárért, (b) az életet, testi épséget vagy egészséget
veszélyeztet  kárért, (c) a német Termékfelel sségr l szóló törvényben
[Produkthaftungsgesetz] meghatározottak alapján, valamint (d) a John Deere által
vállalt jótállásban meghatározottak alapján.

A szerz dés céljának megvalósulásához szükséges kötelezettség (els dleges
kötelezettség – Kardinalpflicht] kisebb fokú gondatlan megsértése esetén a John
Deere felel ssége az el re látható és az adott szerz déstípussal összefüggésben
jellemz  károkra korlátozódik.

A John Deere-nek további felel sség nincs. Különösen nem felel a John Deere az
eredetileg is meglev  hibákért, kivéve, ha a fenti els  és második bekezdésben
meghatározottak teljesülnek. Különösen nem felel továbbá a John Deere a
felhasználó által az Alkalmazások módosításával vagy a rendszerkövetelményekben
meghatározottaktól eltér  szoftver vagy hardver alkalmazásával a m ködési
környezetben vagy az operációs rendszerben okozott kárért.

A fenti korlátozás kiterjed a licenc-átadó alkalmazottainak, képvisel inek illetve
igazgatósági tagjainak személyes felel sségére is.

A felhasználó köteles az adatait rendszeresen menteni és biztonsági másolatokat
készíteni. A John Deere adatvesztés miatti jelen bekezdésben meghatározott
felel ssége korlátozott azokra az adat-helyreállítási költségekre, amelyek a kockázat
mértékének megfelel en az adatokra vonatkozó biztonsági másolatok rendszeres
elkészítése következtében a felhasználónál merülnének fel.



c) A felel sségre vonatkozó egyéb információ

A felhasználó a MyJobConnect használata során köteles minden esetben megfelelni
a német Közlekedési törvény [Straßenverkehrsordnung], valamint bármely egyéb
alkalmazandó jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek. Ez a kötelezettség kiterjed, de
nem korlátozódik a MyJobConnect valamennyi olyan felhasználójára, aki a
MyJobConnect felszerelt járm  felett irányítással rendelkezik, és a vezetés során
nem használ mobil eszközöket.

V. Adatvédelem

A John Deere adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik a személyes adatok kezelésére. A nyilatkozat
elérhet  az alábbi linken:
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. Egyéb rendelkezések

1. A John Deere jelen szerz déses feltételekben foglalt kötelezettségei teljesítése céljából
jogosult harmadik személyek szolgáltatásait igénybe venni. A John Deere szintén jogosult
jelen szerz déses feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre
átruházni. A John Deere szintén jogosult jelen Szerz dést az abban foglalt valamennyi
joggal és kötelezettséggel együtt harmadik személyekre átruházni. A John Deere err l
értesíti  a  felhasználót,  amely  esetben  a  felhasználó  jogosult  jelen  szerz dés
megszüntetésére.

2. Amennyiben jelen Szerz déses Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen/hiányos vagy
azzá válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A vonatkozó hézagot,
hiányosságot a felek gazdasági szándékához legközelebb álló érvényes rendelkezés
helyettesíti.

3. Jelen Kiegészít  Szerz déses Feltételekre a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai
alkalmazandóak, kivéve az Áruk Nemzetközi Adásvételér l szóló Bécsi Vételi Egyezményt
(CISG, 1980. április 11).

4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerz déssel kapcsolatos valamennyi jogvita elbírálására
kizárólagosan Mannheim város joghatóságát kötik ki feltéve, hogy a felhasználó a német
Kereskedelmi törvény [Handelgesetzbuch] szerinti "kereskedelmi félnek" min sül vagy a
felhasználó  szokásos  tartózkodási  helye  [Sitz] a kérelem el terjesztésekor nem a Német
Szövetségi Köztársaság területén található.

Állapot: 2016. október 28.


