
Bendrosios papildomos naudojimosi „MyJobConnect“ s lygos

(toliau – „Papildomos s lygos“)

I. Taikymo sritis

1. „MyJobConnect“ – tai vairi  „John Deere“ produkt , kuriems kiekvienu atveju taikomos
atskiros s lygos, visuma. Ši vairi  s lyg  apimtis bei j  taikymo eiliškumas nurodyti
toliau.  Taip pat susitariama d l papildom  naudojimosi „MyJobConnect“ s lyg .

2. Naudojantis „MyJobConnect“ sprendimu, kur  si lo „John Deere GmbH & Co KG“
(toliau – „JD“ arba „John Deere“), taikomos šios s lygos:

a) bendrosios „MyJohnDeere“ s lygos, reglamentuojan ios prieig  prie tinklaviet s
MyJohnDeere.com (kurias galima rasti ia:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

 „MyJohnDeere“ s lygos reglamentuoja bendr  j  prieig  prie „MyJohnDeere“
tinklalapio, „MyJohnDeere“ operacij  centro (https://myjohndeere.deere.com) (t. y.
atitinkamos naudotojo s sajos, kuri yra prieinama „MyJohnDeere“ svetain je ir kuri
yra skirta turto valdymo ir užsakym  planavimo tikslais) ir kit  „MyJohnDeere.com“
paslaug , taip pat kit  „John Deere“ tinklalapi  bei mobili  program , ir
reguliuoja naudojimosi jomis tvark . „MyJohnDeere“ s lyg  nuostatos taip pat
taikomos „MyJobConnect“ sprendimui, jei kitaip n ra nurodyta šiose Papildomose

lygose (žr. S lyg  4.E. punkt ).

b) Galutinio naudotojo licencij  sutartys (kurias galima rasti atitinkamos
taikomosios programos S lygose) d l „MyJobsManager“ taikomosios programos ir
„MyJobs“ taikomosios programos

Galutinio naudotojo licencijos sutartis reglamentuoja (jei šiose Papildomose
lygose n ra aiškiai nurodyta kitaip) naudojim si atskiromis taikomosiomis

programomis „MyJobsManager“ ir „MyJobs“ (toliau kartu – „Taikomosios
programos“), kurias galima nemokamai parsisi sti iš vairi  taikom  program
parduotuvi . Galutinio naudotojo licencijos sutartis nenumato nei duomen
perdavimo aktyvavimo tarp „MyJohnDeere“ operacij  centro ir taikom  program
(ši paslauga yra mokama), nei joki  susijusi  atskir  „MyJobConnect“ funkcij  bei
paslaug . Šiuo atžvilgiu taikomos s lyg  nuostatos, kurios išsamiau aprašytos I
dalies 1. a), c) ir d) punktuose.

c) Šios Papildomos naudojimosi „MyJobConnect“ s lygos

Šios Papildomos s lygos reguliuoja konkre ias bendr sias s lygas, kurios yra
taikomos konkre ioms „MyJobConnect“ sprendimo dalims, ir šiuo atžvilgiu apima
kai kurias papildomas s lygas.

Duomen  perdavimo tarp „MyJohnDeere“ operacij  centro ir Taikom
program  aktyvavimo užsakymas: Duomen  perdavimo tarp „MyJohnDeere“ operacij
centro ir Taikom  program  aktyvavimo paslauga (taip vadinama „Vidiniu ryšiu“, angl.
Backend Connectivity) yra mokama; aktyvavim  „John Deere“ atlieka iškart po to, kai gauna
teisiškai saistant  galutinio naudotojo užsakym  per vien  iš savo galiot  platinimo partneri
(toliau  –  „Užsakymas“). Užsakyme yra nustatomos papildomos naudojimosi
„MyJobConnect“ sprendimu s lygos, konkre iai – aktyvavimo/naudojimosi trukm ,



aktyvuojam  galutinio naudotojo licencij  skai ius, taip pat už licencijas mok tinos
kompensacijos dydis.

II. „MyJobConnect“ sprendimo objektas

„MyJobConnect“ paslaugos apima interneto ir mobilaus ryšio technologijomis sukurt
sprendim , kuriam suteikiama autori  apsauga, ir kur  sudaro šios priemon s (toliau –
„MyJobConnect“ sprendimas"):

1. Taikomosios programos: „MyJobsManager“ taikomoji programa ir „MyJobs“
taikomoji programa, skaitant j  funkcijas, yra pateikiamos nemokamai.

2. Vidinis ryšys: Duomen  perdavimo aktyvavimas tarp „MyJohnDeere“ operacij
centro ir „MyJobConnect“ taikom  program  (kartu su susijusiomis papildomomis
funkcijomis) išsamiau apibr žiamas skyriuje „Užsakymas“ (ši paslauga yra mokama),
t. y.:

Aktyvavimas sudaro galimyb  sinchronizuoti ir perduoti toliau nurodyt  su
užduotimi susijusi  informacij  tarp MyJohnDeere.com operacij  centro ir
Taikom  program  „MyJobsManager“ ir „MyJobs“:

Užduoties r šis (pvz. s kl  s jimas, derliaus nu mimas, arimas, t. t.)
Su užduotimi susijusi informacija (pvz. pasirinktos operacijos, matavimo vienet
sistema, t. t.)
Laukas ir lauko ribos
Lauko pavadinimas
Sodmen  tipas
Paskirtas (-i) vairuotojas (-ai)
Numatoma ranga
Numatoma žem s kio ranga
Kitos reikiamos medžiagos
Užduoties atlikimo data
Darbo ataskaita, skaitant pasirinktus klausimus ir kitas pastabas d l s skaitos ir
užduo  atlikimo, taip pat perduotus atsakymus, susijusius su s skait  išrašymu
ir užduotimis.

III. Naudojimosi teis s ir kompensacija

1. Teis s naudotis atskiromis „MyJobConnect“ sprendimo dalimis suteikiamos
atsižvelgiant  šias nuostatas:

a) Atskiromis Taikomosiomis programomis, kurias galima parsisi sti nemokamai iš
atitinkamos Taikomosios programos parduotuv s, galima naudotis vadovaujantis
atitinkam  Galutinio naudotojo licencijos sutar  nuostatomis (žr. I dal ).

b) Visomis kitomis paslaugomis/turiniu galima naudotis vadovaujantis taikomomis
bendrosiomis s lygomis, kurios prieinamos tinklalapyje MyJohnDeere.com (žr. I
dal ), taip pat šiomis Papildomomis naudojimosi „MyJobConnect“ s lygomis.

2. Klausimai, susij  su atitinkama kompensacija, išsamiau aptariami konkre iame
Užsakyme d l duomen  perdavimo aktyvavimo tarp „MyJohnDeere“ operacij  centro ir
„MyJobConnect“ taikom  program , o kompensacijos dyd  apsprendžia užsakyt
galutinio naudotojo licencij  skai ius.



IV. Specialios nuostatos d l atsakomyb s rib  ir garantij , susijusi  su
naudojimusi Taikomosiomis programomis

Jei už mokest  aktyvavote paslaugas „MyJobConnect“ sistemoje ir sutikote su šiomis
Papildomomis s lygomis, tuomet Galutinio naudotojo licencijos sutarties, susijusios su
Taikomosiomis programomis „MyJobsManager“ ir „MyJobs“, 7 skyrius („Garantijos
apribojimas“) ir 8 skyrius („Atsakomyb s apribojimas“) pakei iami taip:

1. Garantija

Taikomos statymin s garantij  teikim  reglamentuojan ios nuostatos.

Naudotojas privalo raštu pranešti „John Deere“ apie Veikimo defektus per
proting  laik  nuo defekt  atsiradimo momento. Jei defektai yra esminiai, b tina
nurodyti defekto atsiradimo laik  ir detaliai išd styti susijusias aplinkybes.

2. Atsakomyb s riba

„John Deere“ yra atsakinga be joki  apribojim  a) už s moning  ar labai didel
aplaidum , b) už gyvyb s at mim , žal  fizinei nelie iamybei ar sveikatai, c) pagal
Vokietijos atsakomyb s už gaminius statymo [Produkthaftungsgesetz]
nuostatas, taip pat d) pagal bet koki  „John Deere“ prisiimt  garantij .

Esant nedideliam per aplaidum  padarytam sipareigojim  pažeidimui, kuris turi
esmin s reikšm s siekiant sutarties tikslo (pirmin  pareiga – Kardinalpflicht],
„John Deere“ atsakomyb  ribojama nuostoli , kuriuos galima buvo numatyti ir
kurie yra prasti tokios r šies sandoriui, dydžiu.

Jokia kita atsakomyb  netaikoma „John Deere“. „John Deere“ konkre iai
atsakinga už pirminius defektus, jei tenkinamos šio skyriaus 1 ir 2 punkte
numatytos išlygos. „John Deere“ konkre iai n ra atsakinga už nuostolius,
skaitant nuostolius, padarytus sistemos terpei ir operacinei sistemai, kurie kyla

l naudotojo padaryt  pakeitim  Taikomosiose programose arba bet kokioje
programin s ar kompiuterin s rangos terp je, jei šie pakeitimai skiriasi nuo
sistemai taikom  reikalavim .

Min ta atsakomyb s riba taip pat taikoma asmeninei licencijos dav jo
darbuotoj , atstov  ir valdybos nari  atsakomybei.

Naudotojas privalo reguliariai daryti atsargin  savo duomen  kopij  ir parengti
bet kokias atsargines kopijas.  Jei „John Deere“ iš esm s atsako pagal š  Skyri  už
bet koki  duomen  praradim , tokia atsakomyb  yra ribojama duomen
atk rimo išlaid , kurias naudotojas b  patyr s, jei b prastai dar s
atsargines kopijas atsižvelgdamas  rizikos lyg , dydžiu.

3. Papildoma informacija apie atsakomyb

Naudotojas visada atsako už atitinkamai taikom  Vokietijos keli  eismo taisykli
[Straßenverkehrsordnung] ir kit  taikom statym  nuostat  laikym si,
naudojantis „MyJobConnect“ paslaugomis, skaitant (ta iau tuo neapsiribojant) tai,
kad kiekvienas „MyJobConnect“ paslaugomis besinaudojantis asmuo privalo
kontroliuoti transporto priemon  su integruota „MyJobConnect“ sistema ir
vairuodamas nesinaudoti mobiliaisiais prietaisais.



V. Duomen  apsauga

Asmens duomen  apdorojimui taikoma „John Deere“ duomen  apsaugos deklaracija (kuri
galima rasti: http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. Kitos nuostatos

1. „John Deere“, vykdydama savo pareigas pagal šias s lygas, turi teis  naudotis tre
šali  paslaugomis. Be to, „John Deere“ turi teis  perleisti teises ir pareigas pagal šias

lygas tre iajai šaliai.  „John Deere“ taip pat turi teis  perleisti ši  Sutart  bei visas iš jos
kylan ias teises ir pareigas tre iajai šaliai. „John Deere“ apie tai privalo informuoti
naudotoj , o naudotojas tokiu atveju turi teis  nutraukti ši  Sutart .

2. Jei kokios nors ši  S lyg  nuostatos yra ar tampa negaliojan ios ar neišsamios, tai neturi
takos likusi  nuostat  galiojimui. Tokiu atveju atitinkama spraga užpildoma galiojan ia

nuostata, kuri kaip galima labiau savo esme atitinka Šali  ekonominius ketinimus.

3. Šioms Papildomoms s lygoms taikomi Vokietijos Federacin s Respublikos statymai,
išskyrus  1980  m.  balandžio  11  d.  Jungtini  Taut  konvencij  d l  tarptautinio  preki
pirkimo–pardavimo sutar .

4. Šalys susitaria, kad Manheimo teismai turi išskirtin  jurisdikcij  nagrin ti iš šios
Sutarties kylan ius ar su ja susijusius gin us, su s lyga, kad naudotojas yra komercin
šalis Vokietijos komercinio kodekso [Handelsgesetzbuch] prasme, arba naudotojas
neturi savo nuolatin s buvimo vietos [Sitz] Vokietijos Federacin je Respublikoje skundo
pateikimo metu.
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