
Allmänna tilläggsvillkor för användning av MyJobConnect

("Tilläggsvillkoren")

I. Tillämpningsområde

1. MyJobConnect består av en kombination av olika John Deere-produkter, vars respektive
användning är föremål för egna villkor. Omfattningen av dessa olika villkor, liksom
dessas ordning, beskrivs nedan. Ytterligare villkor för användningen av MyJobConnect
har också överenskommits.

2. För användningen av MyJobConnect Solution som erbjuds av John Deere GmbH & Co
KG (hädanefter "JD" eller "John Deere") gäller följande villkor:

a) De allmänna MyJohnDeere-villkoren för MyJohnDeere.com (tillgängliga på:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

MyJohnDeere-villkoren reglerar generellt din tillgång till och användning av
MyJohnDeeres webbplats, MyJohnDeeres driftcentral
(https://myjohndeere.deere.com) (dvs. respektive användargränssnitt som är
tillgängligt för dig på MyJohnDeere för att hantera tillgångar och planera
beställningar) och andra MyJohnDeere.com-tjänster liksom andra av John Deeres
webbplatser och mobilapplikationer. Bestämmelserna i MyJohnDeere-villkoren
gäller också MyJobConnect Solution-applikationen i den mån inte annat anges i
dessa Tilläggsvillkor (se paragraf 4.E. i MyJohnDeere-villkoren).

b) MyJobsManager-applikationens och MyJobs-applikationens Licensavtal för
slutanvändare (tillgängliga i respektive applikations villkor)

Licensavtalet för slutanvändare reglerar (utom i den mån något annat uttryckligen
anges i dessa Tilläggsvillkor) användningen av de enskilda applikationerna
MyJobsManager och MyJobs (hädanefter "Applikationerna") som kan laddas ner
gratis i olika applikationsbutiker. Aktiveringen av dataöverföring mellan
MyJohnDeeres driftcentral och Applikationerna, vilken medför kostnader, och
tillhörande separata funktioner och tjänster för MyJobConnect omfattas inte av
Licensavtalet för slutanvändare. I detta avseende gäller bestämmelserna i villkoren
som beskrivs mer i detalj i avsnitt I. 1. a), c) och d).

c) Förevarande Tilläggsvillkor för användning av MyJobConnect

Dessa Tilläggsvillkor reglerar vilka allmänna villkor som är tillämpliga på vilken del
av MyJobConnect Solution och inkluderar i detta avseende vissa tilläggsvillkor.

Att beställa aktivering av dataöverföring mellan MyJohnDeeres driftcentral och
Applikationerna: Aktiveringen av dataöverföringen mellan MyJohnDeeres driftcentral och
Applikationerna (s.k. "Backend-anslutning") medför kostnader och genomförs av John
Deere så snart John Deere har mottagit en rättsligt bindande beställning från slutanvändaren
genom en av John Deere auktoriserad distributionspartner ("Beställningen").
Beställningen fastställer ytterligare tilläggsvillkor för användningen av MyJobConnect
Solution, särskilt varaktigheten av aktivering/användning, antalet slutanvändarlicenser som
ska aktiveras samt den ersättning som ska betalas för licenserna.

II. Föremålen för MyJobConnect Solution



MyJobConnect-tjänsten inkluderar en webb- och mobilbaserad lösning skyddad av
upphovsrätt, vilken består av följande ("MyJobConnect Solution"):

1. Applikationer: MyJobsManager-applikationen och MyJobs-applikationen
tillsammans med dess funktioner tillhandahålls gratis.

2. Backend-anslutning: Aktiveringen av dataöverföring mellan MyJohnDeeres
driftcentral och MyJobConnect-applikationen (och relaterade tilläggsfunktioner) vilken
medför kostnader definieras närmare under Beställningen och avser specifikt:

Aktiveringen möjliggör synkronisering och överföring av följande jobbdetaljer
mellan driftcentralen för MyJohnDeere.com och Applikationerna MyJobsManager
och MyJobs:

typ av jobb (t.ex. sådd, skörd, plöjning etc.)
jobbdetaljer (t.ex. valda insatser, system för måttenheter etc.)
fält och fältgränser
fältnamn
typ av plantering
tilldelad förare
tilldelad utrustning
tilldelad jordbruksutrustning
annat nödvändigt material
datum för jobb
arbetsrapport inklusive utvalda frågor och andra anteckningar för fakturering och
utförande av jobben liksom de överförda svaren avseende fakturering och jobben.

III. Nyttjanderätt och ersättning

1. För nyttjanderätten till enskilda komponenter i MyJobConnect Solution gäller följande
bestämmelser:

a) Användningen av enskilda Applikationer som kostnadsfritt kan laddas ner i en
applikationsbutik regleras av respektive Licensavtal för slutanvändare (se avsnitt I.
ovan).

b) Användningen av övriga tjänster/innehåll regleras av MyJohnDeere-villkoren på
MyJohnDeere.com (se avsnitt I. ovan) liksom dessa Tilläggsvillkor.

2. Respektive ersättning regleras mer i detalj i den specifika Beställningen avseende
aktivering av dataöverföring mellan MyJohnDeeres driftcentral och MyJobConnect-
applikationen och bestäms av antalet beställda slutanvändarlicenser.

IV. Särskilda bestämmelser om begränsning av ansvar och garantier avseende
användning av Applikationerna

I den mån du har aktiverat tjänsterna som resulterar i kostnader enligt MyJobConnect och
har accepterat dessa Tilläggsvillkor, ersätts avsnitt 7 ("Begränsning av garanti") och avsnitt 8
("Ansvarsbegränsning") i Licensavtalet för slutanvändare avseende Applikationerna av
följande bestämmelser:

1. Garanti

Lagstadgade bestämmelser om garantier är tillämpliga.



Användaren är skyldig att skriftligen anmäla fel till John Deere utan onödigt
dröjsmål efter det att fel har upptäckts. I fråga om fel i sak, måste anmälan
innehålla en beskrivning av den tid då felet inträffade och de detaljerade
omständigheterna.

2. Ansvarsbegränsning

John Deere är ansvarigt utan begränsning (a) vid uppsåtlig eller grovt oaktsam
försummelse, (b) för skada på liv, fysisk integritet eller hälsa, (c) i  enlighet med
bestämmelserna i den tyska produktansvarslagen [Produkthaftungsgesetz] samt
(d) enligt någon av John Deeres garantier.

I fall av en mindre oaktsam överträdelse av en skyldighet som är väsentlig för att
uppnå syftet med kontraktet (primär skyldighet – Kardinalpflicht], är John
Deeres ansvar begränsat till sådana skador som är förutsebara och typiska för
transaktionstypen i fråga.

John Deere har inget ytterligare ansvar. John Deere är i synnerhet inte ansvarigt
för ursprungliga fel utom i fall förutsättningarna i punkterna 1 och 2 ovan är
uppfyllda. John Deere är i synnerhet inte ansvarigt för skador, inklusive skador
på systemmiljön och operativsystemet, som beror på användarens ändring i
Applikationerna eller mjukvaru- eller hårdvarumiljö som är annorlunda från
systemkraven.

Ovanstående ansvarsbegränsning gäller också det personliga ansvaret för
licensgivarens anställda, företrädare och styrelseledamöter.

Användaren är skyldig att regelbundet säkerhetskopiera data och förbereda
säkerhetskopior. I den mån John Deere i princip är ansvarigt för förlust av data
enligt detta avsnitt är det ansvaret begränsat till kostnaden för att återskapa data
som användaren skulle ha ådragit sig vid regelbunden produktion av
säkerhetskopior i enlighet med risknivån.

3. Ytterligare information om ansvar

Användaren är ansvarig för att följa tillämpliga bestämmelser i den tyska
trafiklagen [Straßenverkehrsordnung] liksom andra tillämpliga lagar vid
användning av MyJobConnect.  Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att
alla användare av MyJobConnect ska ha kontroll över varje fordon som är
utrustat med MyJobConnect och inte använda mobila enheter under körning.

V. Dataskydd

John Deeres deklaration om dataskydd gäller för behandlingen av personuppgifter
(tillgänglig på:
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. Andra bestämmelser

1. John Deere har rätt att använda tjänster från tredje parter för att utföra John Deeres
skyldigheter enligt dessa villkor. John Deere har också rätt att överlåta rättigheter och
skyldigheter enligt dessa villkor till en tredje part. Vidare har John Deere rätt att överlåta
detta avtal inklusive alla rättigheter och skyldigheter till en tredje part. I en sådan
situation kommer John Deere att informera användaren om detta, och användaren har
då rätt att säga upp avtalet.



2. Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, ska detta inte påverka
giltigheten av övriga bestämmelser. Den motsvarande luckan kommer att ersättas av en
giltig bestämmelse som i största möjligaste mån motsvarar parternas ekonomiska avsikt.

3. Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland ska tillämpas på dessa Tilläggsvillkor, med
undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG)
daterad den 11 april 1980.

4. Parterna är överens om att Mannheim är exklusiv jurisdiktion för alla tvister om och i
anslutning till detta Avtal, förutsatt att användaren är en kommersiell part enligt vad
som avses i den tyska handelslagen [Handelsgesetzbuch] eller att användaren inte har
sin hemvist [Sitz] i Förbundsrepubliken Tyskland vid den tidpunkt som klagomålet
lämnas in.

Status: 28 Oktober 2016


