
Všeobecné doplnkové podmienky používania MyJobConnect

(„Doplnkové podmienky“)

I. Rozsah použitia

1. MyJobConnect sa skladá z kombinácie rôznych produktov John Deere, ktorých použitie
podlieha v každom prípade vlastným podmienkam. Rozsah týchto rôznych podmienok,
ako aj ich sled je opísaný nižšie. Sú dohodnuté aj dodato né podmienky pre použitie
MyJobConnect.

2. Použitie MyJobConnect Solution, ktoré ponúka spolo nos  John Deere GmbH & Co KG
alej len „JD“ alebo  „John Deere“) sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

a) Všeobecné  Podmienky MyJohnDeere pre MyJohnDeere.com (k dispozícii na
adrese:
(http://www.deere.com/privacy_and_data/agreements/myjohndeere/terms_and_
conditions.page)

Tieto Podmienky MyJohnDeere všeobecne upravujú Váš prístup k webovým
stránkam MyJohnDeere, opera ného strediska MyJohnDeere a ich používanie (
https://myjohndeere.deere.com ) (t.j. príslušného užívate ského rozhrania, ktoré je
pre Vás k dispozícii na MyJohnDeere pre správu aktív a objednávky plánu) a ostatné
služby „MyJohnDeere.com“ ako aj pre iné webové stránky a mobilné aplikácie John
Deere. Ustanovenia Podmienok MyJohnDeere sa vz ahujú aj na aplikáciu
MyJobConnect Solution do tej miery, ak nie je inak stanovené v Doplnkových
podmienkach (pozri bod 4.E. Podmienok).

b) Licen né zmluvy pre koncového užívate a k aplikáciám MyJobsManager a
MyJobs (k dispozícii vo „Všeobecných podmienkach“ k príslušnej aplikácii)

Licen ná zmluva pre koncového užívate a upravuje (s výnimkou, ak je v týchto
Doplnkových podmienkach výslovne stanovené inak) používanie jednotlivých
aplikácií MyJobsManager a MyJobs ( alej len spolo ne ako „Aplikácie“), ktoré
možno bezplatne stiahnu  v rôznych obchodoch s aplikáciami. Aktivácia prenosu dát
medzi opera ným strediskom MyJohnDeere a aplikáciami, pri ktorých vzniknú
náklady, a s tým súvisiace jednotlivé funkcie a služby MyJobConnect nie sú zahrnuté
v Licen nej zmluve pre koncového užívate a. V tomto oh ade platia ustanovenia
podmienok bližšie uvedené v asti I. 1. a), c) a d).

c) Tieto Všeobecné doplnkové podmienky používania MyJobConnect

Tieto Doplnkové podmienky upravujú, ktoré všeobecné podmienky sa vz ahujú na
ktoré asti MyJobConnect Solution a obsahujú v tejto súvislosti niektoré doplnkové
podmienky.

Objednanie aktivácie prenosu dát medzi opera ným strediskom MyJohnDeere a
aplikáciami: Aktivácia prenosu dát medzi opera ným strediskom MyJohnDeere a
aplikáciami (takzvané „backend pripojenie“) je spoplatnená a vykonáva ju John Deere,
len o John Deere dostane právne záväznú objednávku koncového užívate a prostredníctvom
niektorého z autorizovaných distribu ných partnerov John Deere ( alej len „Objednávka“).
Objednávka zakladá alšie podmienky pre použitie MyJobConnect Solution, najmä trvanie
aktivácie/použitie, po et koncových užívate ských licencií, ktoré majú by  aktivované, ako aj
úhradu za licencie.



II. Predmet MyJobConnect Solution

Služby MyJobConnect zahr ujú webové a mobilné riešenie chránené autorskými právami,
ktorá sa skladá z nasledujúceho („ MyJobConnect Solution“):

1. Aplikácie: Aplikácie MyJobsManager a MyJobs spolu so svojimi funkciami sú
poskytované zdarma.

2. Backend pripojenie: Aktivácia prenosu dát medzi opera ným strediskom
MyJohnDeere a aplikáciami MyJobConnect (a súvisiace dodato né funkcie) definovaná
podrobnejšie v Objednávke, ktoré sú spoplatnené, sú najmä:

Aktivácia umož uje synchronizáciu a prenos z nasledujúcich detailov práce medzi
opera ným strediskom MyJohnDeere.com a aplikáciami MyJobsManager a MyJobs:

druh práce (napr. siatie osiva, žatie, oranie at .)
podrobnosti práce (napr. vybrané operácie, systém pre merné jednotky, at .)
pole a hranice po a
názov po a
typ výsadby
pridelený vodi  (-i)
pridelené zariadenie
pridelené po nohospodárske zariadenie

alšie požadované materiály
dátum práce
správa o práci vrátane vybraných otázok a alšie poznámky pre fakturáciu a
vykonávanie prác, ako aj odpovede prenášané v súvislosti s fakturáciou a
prácami.

III. Práva na používanie a náhrada

1. Práva na užívanie jednotlivých zložiek MyJobConnect Solution sa riadia týmito
ustanoveniami:

a) Použitie jednotlivých aplikácií, ktoré možno stiahnu  v príslušných obchodoch s
aplikáciami zadarmo, sa riadi príslušnými Licen nými zmluvami pre koncového
užívate a (pozri as  I. vyššie).

b) Použitie všetkých ostatných služieb/obsahu sa riadi Všeobecnými podmienkami na
MyJohnDeere.com (pozri as  I. vyššie), ako aj týmito Doplnkovými podmienkami
na používanie MyJobConnect.

2. Príslušná náhrada je upravená podrobnejšie v konkrétnej Objednávke aktivácie prenosu
dát medzi opera ným strediskom MyJohnDeere a aplikáciami MyJobConnect a je ur ená
pod a po tu objednaných licencií pre koncového užívate a.



IV. Osobitné ustanovenia o obmedzení zodpovednosti a záruky, pokia  ide o
využitie aplikácií

Ak ste aktivovali spoplatnené služby v rámci MyJobConnect a akceptovali tieto Doplnkové
podmienky, lánok 7 ( „Obmedzenie záruky") a lánok 8 („Obmedzenie zodpovednosti“) v
Licen ných zmluvách koncového užívate a pre aplikácie MyJobsManager a MyJobs sa
nahrádzajú týmto ustanovením:

1. Záruka

Platia zákonné ustanovenia o záruke.

Užívate  je povinný oznámi  John Deere chyby vo fungovaní písomne bez
zbyto ného odkladu po tom, o boli zistené. V prípade materiálnych chýb to musí
zah  opis asu, kedy došlo k chybe a podrobné okolnosti.

2. Obmedzenie zodpovednosti

John Deere je zodpovedný bez obmedzenia (a) v prípade úmyselného porušenia
alebo porušenia povinností z hrubej nedbanlivosti , (b) za ujmu na živote, fyzickej
celistvosti alebo zdraví, (c) v súlade s ustanoveniami nemeckého zákona o
zodpovednosti za výrobok [Produkthaftungsgesetz], ako aj (d) na základe
akejko vek záruky, ku ktorej sa zaviazal John Deere.

V prípade menšieho porušenia z nedbanlivosti povinnosti , ktorá je významná pre
dosiahnutie ú elu zmluvy (základná povinnos  - Kardinalpflicht], miera
zodpovednosti John Deere je obmedzená na tie škody, ktoré sú predvídate né a
typické pre daný typ transakcie.

John Deere nemá nijakú alšiu zodpovednos . John Deere najmä nezodpovedá za
pôvodné chyby, ak neboli splnené predpoklady v odsekoch 1 a 2 vyššie. John
Deere najmä nezodpovedá za škody, vrátane škôd na systémovom prostredí a
opera nom systéme, ktoré vyplývajú z akejko vek zmeny v aplikáciách zo strany
užívate a alebo akéhoko vek softvérového alebo hardvérového prostredia, ktoré je
odlišné od požiadaviek na systém.

Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti platí aj pre osobné ru enie
zamestnancov, zástupcov a lenov predstavenstva poskytovate a licencie.

Užívate  je povinný pravidelne zálohova  dáta užívate a a robi  záložné kópie. Ak
je John Deere v zásade zodpovedný za stratu údajov v rámci tohto lánku, táto
zodpovednos  je obmedzená na náklady na reprodukovanie údajov, ktoré by
vznikli užívate ovi v prípade pravidelného vytvárania záložných kópií pod a
úrovne rizika.

3. alšie informácie o zodpovednosti

Užívate  je pri používaní MyJobConnect zodpovedný za dodržiavanie  príslušných
platných predpisov nemeckého zákona o cestnej premávke
[Straßenverkehrsordnung] za všetkých okolností, ako aj všetkých ostatných
príslušných zákonov. To zah a, ale nielen, aby každý užívate  MyJobConnect
udržiaval kontrolu nad každým vozidlom vybaveným MyJobConnect Premium a
nepoužíval za jazdy mobilné koncové zariadenia.



V. Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov John Deere sa vz ahuje na spracovanie osobných údajov (k
dispozícii na adrese:
http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_germany.page).

VI. alšie ustanovenia

1. John Deere je oprávnený na realizáciu svojich povinností využíva  služby tretích strán
pod a týchto podmienok. John Deere je tiež oprávnený previes  práva a povinnosti
vyplývajúce z týchto podmienok na tretiu stranu. John Deere je tiež oprávnený previes
túto Zmluvu so všetkými právami a  povinnos ami na tretiu  stranu.  John Deere  bude o
tom užívate a informova  a užívate  má právo v tejto situácii ukon  túto Zmluvu.

2. Ak akéko vek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo
nekompletným, nemá to vplyv na platnos  ostatných ustanovení. Príslušná medzera sa
vyplní platným ustanovením, ktoré zodpovedá o najbližšie ekonomickému zámeru
strán.

3. Na tieto Doplnkové podmienky sa vz ahuje právo Spolkovej republiky Nemecko s
výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) z 11. apríla
1980).

4. Strany sa dohodli, že výlu nú právomoc pre všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy a v
súvislosti s ou má Mannheim, za predpokladu, že užívate  je komer nou stranou v
zmysle nemeckého Obchodného zákonníka [Handelsgesetzbuch] alebo užívate  nemá
svoje sídlo [Sitz] v Spolkovej republike Nemecko v dobe, ke  je s ažnos  podaná.

Stav: 28. októbra 2016


