
Ogólne uzupe niaj ce warunki u ytkowania MyJobConnect

(„Warunki Uzupe niaj ce”)

I Zakres stosowania

1. MyJobConnect obejmuje kombinacj  ró nych produktów John Deere, których
ytkowanie podlega ka dorazowo okre lonym indywidualnym warunkom.  Poni ej

przedstawiono w odpowiednim porz dku zakres tych ró nych warunków.  Ponadto
uzgodniono dodatkowe warunki u ytkowania MyJobConnect.

2. ytkowanie MyJobConnect Solution oferowanego przez spó  John Deere GmbH & Co
KG (zwan  dalej „JD” lub „John Deere”) podlega nast puj cym warunkom:

a) ogólne Warunki MyJohnDeere dotycz ce MyJohnDeere.com (dost pne pod
adresem:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

„Warunki MyJohnDeere” reguluj  zasadniczo dost p do, oraz u ytkowanie, strony
internetowej MyJohnDeere, centrum operacyjnego MyJohnDeere
(https://myjohndeere.deere.com) (tj. odpowiedniego interfejsu u ytkownika
dost pnego na stronie MyJohnDeere, umo liwiaj cego zarz dzanie aktywami i
planowanie zamówie ), jak równie  innych us ug wiadczonych przez
„MyJohnDeere.com” oraz innych stron internetowych i aplikacji mobilnych John
Deere.  Postanowienia „Warunków MyJohnDeere” maj  równie  zastosowanie do
aplikacji MyJobConnect Solution w zakresie nie przewidzianym w inny sposób w
niniejszych „Warunkach Uzupe niaj cych” (zob. pkt 4.E. Warunków).

b) Umowy licencyjne u ytkownika ko cowego MyJobsManager App i MyJobs
App (dost pne w odpowiedniej aplikacji „Warunki”)

„Umowa licencyjna u ytkownika ko cowego” reguluje (z wyj tkiem zakresu
wyra nie okre lonego w niniejszych warunkach uzupe niaj cych) u ytkowanie
poszczególnych aplikacji „MyJobsManager” i „MyJobs” (zwanych dalej cznie
„Aplikacjami”), które mo na pobra  bezp atnie w ró nych sklepach z aplikacjami.
„Umowa licencyjna u ytkownika ko cowego” nie obejmuje aktywacji transferu
danych pomi dzy centrum operacyjnym MyJohnDeere i Aplikacjami, która podlega
op acie, ani powi zanych osobnych funkcjonalno ci i us ug MyJobConnect. W tym
zakresie zastosowanie maj  bardziej szczegó owe postanowienia warunków
przedstawione w sekcji I. 1. lit. a), c) i d).

c) Obecne „Ogólne uzupe niaj ce warunki u ytkowania MyJobConnect”

Niniejsze „Warunki Uzupe niaj ce” reguluj , jakie ogólne warunki maj
zastosowanie do odpowiednich elementów MyJobConnect Solution i obejmuj  w
tym wzgl dzie okre lone warunki uzupe niaj ce.

Zamówienie aktywacji transferu danych pomi dzy centrum operacyjnym
MyJohnDeere i Aplikacjami: Aktywacja transferu danych pomi dzy centrum
operacyjnym MyJohnDeere i Aplikacjami (tzw. „ czno  typu backend”) podlega op acie i
jest przeprowadzana przez John Deere po otrzymaniu prawnie wi cego zamówienia

ytkownika ko cowego przekazanego za po rednictwem jednego z autoryzowanych
partnerów dystrybucji John Deere („Zamówienie”).  Zamówienie wi e si  z powstaniem
dodatkowych warunków u ytkowania MyJobConnect Solution, zw aszcza w zakresie czasu



trwania aktywacji/korzystania, liczby licencji u ytkowników ko cowych podlegaj cych
aktywacji, jak równie  op aty z tytu u licencji.

II. Przedmiot us ug MyJobConnect Solution

Us ugi MyJobConnect obejmuj  rozwi zania sieciowe i mobilne chronione prawem
autorskim i sk adaj ce si  z nast puj cych elementów („MyJobConnect Solution”):

1. Aplikacje: MyJobsManager i MyJobs wraz z ich funkcjonalno ciami udost pniane s
bezp atnie.

2. czno  typu backend: Aktywacja transferu danych pomi dzy centrum
operacyjnym MyJohnDeere i aplikacjami MyJobConnect (i powi zanymi
dodatkowymi funkcjonalno ciami), któr  opisano bardziej szczegó owo w sekcji
„Zamówienie” i która podlega op acie, obejmuje w szczególno ci:

aktywacja umo liwia synchronizacj  i przes anie nast puj cych szczegó owych
danych dotycz cych zlecenia pomi dzy centrum operacyjnym MyJohnDeere.com i
aplikacjami „MyJobsManager” i „MyJobs”:

typ zlecenia (np. zasiew nasion, zbiory, orka itd.);
szczegó y dotycz ce zlecenia (np. wybrane operacje, system jednostek miary itd.);
pole i jego granice;
nazwa pola;
typ zasiewu;
przypisany kierowca (przypisani kierowcy);
przypisany sprz t;
przypisany sprz t rolniczy;
inne niezb dne materia y;
termin zlecenia;
sprawozdanie z prac, w tym wybrane pytania i inne uwagi na potrzeby
wystawienia faktury i realizacji zlecenia, jak równie  przekazane odpowiedzi
dotycz ce rozlicze  i prac.

III. Prawo do u ytkowania i wynagrodzenia

1. Prawo do u ytkowania poszczególnych elementów MyJobConnect Solution reguluj
nast puj ce postanowienia:

a) ytkowanie poszczególnych Aplikacji, które mo na pobra  bezp atnie w
odpowiednich sklepach z aplikacjami, reguluj  odpowiednie „Umowy licencyjne

ytkownika ko cowego” (zob. sekcja I powy ej);

b) ytkowanie wszelkich innych us ug/tre ci reguluj  „ogólne warunki”, które mo na
znale  na stronie MyJohnDeere.com (zob. sekcja I powy ej), jak równie  obecne
„Ogólne uzupe niaj ce warunki u ytkowania MyJobConnect”.

2. Wysoko  stosownych op at jest uregulowana w sposób bardziej szczegó owy w
konkretnym Zamówieniu na aktywacj  transferu danych pomi dzy centrum operacyjnym
MyJohnDeere i aplikacjami MyJobConnect i zale y od liczby zamówionych licencji

ytkownika ko cowego.



IV. Szczególne postanowienia dotycz ce ograniczenia odpowiedzialno ci i
gwarancji w zakresie u ytkowania Aplikacji.

W zakresie, w jakim aktywowano us ugi podlegaj ce op acie wiadczone w ramach
MyJobConnect oraz zaakceptowano niniejsze Warunki Uzupe niaj ce, postanowienia sekcji 7
(„Ograniczenie gwarancji”) i sekcji 8 („Ograniczenie odpowiedzialno ci”) w „Umowie
licencyjnej u ytkownika ko cowego” w odniesieniu do aplikacji „MyJobsManager” i
„MyJobs” zast puje si  nast puj cym postanowieniem:

1. Gwarancja

Zastosowanie maj  ustawowe przepisy dotycz ce gwarancji.

ytkownik jest zobowi zany powiadomi  John Deere na pi mie o
nieprawid owo ciach w dzia aniu niezw ocznie po ich odkryciu.  W przypadku
powa nych nieprawid owo ci nale y opisa  czas wyst pienia danej
nieprawid owo ci i jej szczegó owe okoliczno ci.

2. Ograniczenie odpowiedzialno ci

John Deere ponosi pe  odpowiedzialno : a) w przypadku celowego uchybienia
lub uchybienia wynikaj cego z ra cego niedbalstwa; b) za mier , uszczerbek na
integralno ci cielesnej lub na zdrowiu; c) zgodnie z przepisami niemieckiej
ustawy o odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u wadliwo ci produktu
[Produkthaftungsgesetz]; oraz d) na mocy wszelkich gwarancji udzielanych przez
John Deere.

W przypadku naruszenia wynikaj cego z niewielkiego zaniedbania obowi zku,
który ma zasadnicze znaczenie dla osi gni cia celu umowy (zasadniczy obowi zek
– Kardinalpflicht), kwota odpowiedzialno ci John Deere jest ograniczona do
typowych przewidywalnych szkód dla danego typu przedmiotowej transakcji.

John Deere nie ponosi adnej dodatkowej odpowiedzialno ci w tym wzgl dzie.  W
szczególno ci John Deere nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u wad pierwotnych,
chyba e spe nione zosta y przes anki okre lone w pkt 1 i 2.  Ponadto John Deere
w szczególno ci nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody, w tym
uszkodzenia rodowiska systemowego ani systemu operacyjnego, wynikaj ce z
jakiejkolwiek zmiany dokonanej w aplikacji przez u ytkownika lub spowodowane
jakimkolwiek oprogramowaniem lub sprz tem odbiegaj cym od wymaga
systemowych.

Wspomniane powy ej ograniczenie odpowiedzialno ci ma równie  zastosowanie
do odpowiedzialno ci osobistej pracowników, przedstawicieli i cz onków zarz du
licencjodawcy.

ytkownik jest zobowi zany do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych
ytkownika i przygotowania wszelkich kopii zapasowych.  W zakresie, w jakim

John Deere ponosi zasadniczo odpowiedzialno  za jak kolwiek utrat  danych, o
których mowa w niniejszej sekcji, odpowiedzialno  ta jest ograniczona do
kosztów zwi zanych z odtworzeniem tych danych, które zosta yby poniesione
przez u ytkownika w przypadku regularnego tworzenia kopii zapasowych
odpowiednio do poziomu ryzyka.

3. Inne kwestie zwi zane z odpowiedzialno ci

ytkuj c MyJobConnect, u ytkownik ponosi odpowiedzialno  za zachowanie
ci ej zgodno ci z maj cymi odpowiednie zastosowanie przepisami niemieckiego



kodeksu drogowego [Straßenverkehrsordnung], jak równie  z wszelkimi innymi
maj cymi zastosowanie przepisami. Dotyczy to równie  m.in. ka dego u ytkownika
MyJobConnect sprawuj cego kontrol  nad jakimkolwiek pojazdem wyposa onym w
MyJobConnect i niekorzystaj cym z urz dze  mobilnych podczas jazdy.

V. Ochrona danych

wiadczenie John Deere dotycz ce ochrony danych odnosi si  do przetwarzania danych
osobowych (dost pne pod adresem:
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. Inne postanowienia

1. John Deere ma prawo korzysta  z us ug podmiotów trzecich w celu wywi zania si  ze
swoich obowi zków wynikaj cych z niniejszych warunków.  John Deere ma równie
prawo do przeniesienia praw i obowi zków wynikaj cych z niniejszych warunków na
podmiot trzeci.  Ponadto John Deere ma prawo do przeniesienia niniejszej Umowy wraz
ze  wszystkimi  wynikaj cymi  z  niej  prawami  i  obowi zkami  na  podmiot  trzeci.   John
Deere poinformuje u ytkownika o tym fakcie, przy czym w takiej sytuacji u ytkownik ma
prawo wypowiedzie  niniejsz  Umow .

2. Je eli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków s  lub oka  si  niewa ne lub
niekompletne, nie uchybia to wa no ci pozosta ych postanowie .  Odpowiednia luka
zostanie uzupe niona wa nym postanowieniem odpowiadaj cym w mo liwie jak
najwi kszym stopniu zamierzeniom ekonomicznym stron.

3. Niniejsze warunki uzupe niaj ce podlegaj  przepisom prawa Republiki Federalnej
Niemiec, z wyj tkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej
sprzeda y towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

4. Strony uzgadniaj , e wszelkie spory wynikaj ce z niniejszej Umowy i w zwi zku z jej
wykonaniem podlegaj  wy cznej jurysdykcji Mannheim, pod warunkiem e u ytkownik
jest osob  prowadz  dzia alno  gospodarcz  w rozumieniu niemieckiego kodeksu
handlowego [Handelsgesetzbuch] lub nie posiada on swojej siedziby [Sitz] w Republice
Federalnej Niemiec w czasie z enia skargi.

Stan na: 28 pa dziernika 2016 r.


