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Осы Ережелер мен шарттар Клиент пен «John Deere» компаниясы арасында 
жасалатын «John Deere» компаниясының JDLink™ жүйесіне жазылымды 
пайдалануды реттеуге арналған. 

«John Deere» компаниясы JDLink™сауда маркасының әртүрлі телематикалық 
жүйелерін әзірлеуші және жеткізуші болып табылады. Бұл жүйелер телематикалық 
аппараттық жасақтамадан, бағдарламалық жасақтамадан және телематикалық 
қызметтерден тұрады (бұдан әрі «Жүйелер»деп аталады). Олар «John Deere» 
компаниясымен авторизацияланған дилерлер желісі немесе басқа да уәкілетті 
тараптар арқылы ұсынылады (бұдан әрі «Дилерлер»деп аталады). 

1 Уағдаласушы тараптар 

Осы келісім «Интеллиджент Солюшинзинз Груп» (IntelligentSolutionsGroup – ISG), 
Штраусбург Алли, 3, 67659 Кайзерслаутерн (бұдан әрі «JohnDeere» деп аталатын) 
корпорациясы ұсынған «Джон Дир ГмбХ және Ко. КГ» (John Deere GmbH & Co. (Бұдан 
әрі «John Deere» деп аталатын) компаниясымен Клиентарасында жасалды. 

2 Келісімнің мәні 

2.1 Телематикалық қызметтер 

Телематикалық қызметтер үшін (бұдан әрі «Телематикалық қызметтер» деп 
аталады) компьютерлік және агрономиялық деректерді Клиенттің компьютерінен 
бұлтты серверге беретін терминал («Аппараттық жасақтама» 3.1-тарауды қараңыз) 
талап етіледі, бұл ретте клиенттік деректерге қол жеткізу және визуализациялау үшін 
пайдаланушы интерфейсін қоса алғанда, клиенттік деректер сақталады және 
өңделеді. JDLink™ сервисінде өңделетін функциялар мен деректерді енгізу 
нүктелерінің толық сипаттамасы  «Mymachine-ге қосылу» бөлімінде» JDLink™ 
(«#ISG-5») үшін Құпиялылық туралы мәлідеме» және «MyJohnDeere™ үшін 
Құпиялылық туралы мәлімдеме»,» А қосымшасы (Функциялар жиынтығының 
сипаттамасы) («#ISG-3»)» бөлімшелерінде берілген, олармен isg-
contracts.deere.com веб-сайтында таныса аласыз. 

Жазылым деңгейіне байланысты, Телематикалық қызметтерге, мысалы, RDA 
(Дисплейге қашықтан жүгіну) және деректерді басқару қызметтері, мысалы, WDT 
(Сымсыз деректер беру), сондай-ақ «John Deere» компаниясының Дилеріне 
компьютерлік диагностикалық ақпаратты алуға, қашықтан қызмет көрсету 
операцияларын орындауға және SAR (Service ADVISOR™Remote) сияқты арнайы 
бағдарламалар арқылы машинаның әр түрлі компоненттеріне арналған 
бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
қызметтер кіруі мүмкін. Осы қосымша қызметтердің толық сипаттамасымен 
«Mymachine-ге қосылу» бөлімінде «MyJohnDeere™ үшін Құпиялылық туралы 
мәлімдеме»,» А қосымшасы (Функциялар жиынтығының сипаттамасы) («#ISG-3»)» 
бөлімшелерінде берілген, олармен isg-contracts.deere.com веб-сайтында таныса 
аласыз. 

Телематикалық қызметтер «John Deere» компаниясымен тиісті түрде 
авторизацияланған бір немесе бірнеше сымсыз байланыс провайдерлері арқылы 
ұсынылады (олардың әрқайсысы бұдан әрі «Сымсыз байланыстың базалық 
провайдері» деп аталады). Клиент өнімдерді тек JDLink™ сервисін «John Deere» 
компаниясы ұсынатын талаптарға жауап беретін елдердің тізімінде көрсетілген 
елдерде ғана пайдалануға міндеттенеді. Толығырақ jdlink.deere.com. сайтына 
жүгініңіз. Телематикалық қызметтер осы Келісімде баяндалған телематикалық 
қызметтерді ғана қамтиды.Олардың ішінен осы Келісімге сәйкес телематикалық 
қызметтерді көрсету үшін «John Deere» компаниясы пайдаланатындардан басқа кез 
келген базалық сымсыз байланыс провайдері ұсынатын қызметтер толығымен 
алынып тасталады. Сигналдың ауқымы мен қарқындылығы әр түрлі жерлерде 
өзгеруі мүмкін және жергілікті провайдер сигналының ауқымы мен қарқындылығына 
байланысты. «John Deere» компаниясы сигналдың белгілі бір жабылуына, ауқымына 
немесе қарқындылығына кепілдік бермейді және осы тұрғыдан ешқандай 
жауапкершілікті өзіне алмайды. Бұл қызмет басқа еуропалық елдерде жергілікті 
провайдер ұсынатын роуминг қызметтері арқылы қол жетімді болуы мүмкін. 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
https://jdlink.deere.com/
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Жазылымның әрекет ету мерзімі ішінде терминал клиенттің компьютерінен берілген 
деректерді бұлтты серверлерге тұрақты түрде береді. Жазылым аяқталған соң, 
жазылым барысында алынған барлық деректер клиент үшін қолжетімді болып 
қалады,бірақ жаңа деректер жіберілмейді. 

Осы арқылы Клиент on isg-contracts.deere.com веб-сайтында танысуға болатын 
«JDLink™ («#ISG-5») үшін құпиялылық туралы мәлімдеме» бөлімшесінде 
көрсетілгендей, сипатталған телематикалық қызметті іске асыру үшін деректерді 
өңдеуге келісімін растайды. 

2.2 Телематиялық қызметке рұқсат 

Клиентке сайтта орналастырылған пайдаланушы интерфейсіне қолжетімділік 
беріледі jdlink.deere.com (бұдан әрі «Телематикалық веб-интерфейс» деп 
аталады), бұл «John Deere»компаниясы жүргізетін веб-сайт болып табылады. 
Телематикалық веб-интерфейсіне кіру үшін Клиент MyJohnDeere™  порталының 
пайдаланушы атын әкімші және Операциялық орталық ұйымы деңгейінде жасау 
керек немесе ол бар ұйымды тағайындауы керек. Әрбір телематикалық шлюз (бұдан 
әрі «Терминал» деп аталатын) JDLink™  («#ISG-10») жазылым туралы келісімде 
белгіленгендей бір нақты ұйыммен байланысты. Клиенттің Терминалды басқа 
ұйыммен байланыстыру ниеті болса, ол Терминалды ауыстырмауы тиіс, соның 
салдарынан жазылым автоматты түрде тоқтатылады. Жаңа белсендіруді сұрау үшін 
JDLink™ жазылым туралы жаңа келісімге қол қою қажет. Терминалды аудару 
арқылы қосымша көмек алу мақсатында Клиент Операциялық орталықта «Көмек» 
бөліміне жүгіне алады немесе өзінің алып жүретін Дилерімен немесе «John Deere» 
компаниясымен хабарласа алады. 

2.3 Телематикалық қызметтерді белсендіру 

Клиент Терминалды өзінің дербес компьютерінде белсендіру ниеті болған жағдайда, 
ол көрсетілген негізгі ережелер мен шарттардың қабылданғанын растау үшін 
JDLink™  («#ISG-10») жазылым туралы міндетті келісімге қол қоюы тиіс. Әрбір 
Терминал үшін қандай да бір нақты нысанға («#ISG-10») кіретін Терминалдардың 
санына қарамастан, осы Ережелермен және шарттармен басқарылатын жеке 
жазылым қарастырылған. 
Жазылым туралы келісім нысанында Клиент Терминал тағайындау жоспарланып 
отырған MyJohnDeere™ Операциялық орталығының ұйымдастырылуын көрсетуі 
тиіс. JDLink™ («#ISG-10») жазылым туралы қол қойылған Келісімді Клиенттің дилері 
арқылы «John Deere» компаниясына жіберу керек. «John Deere «компаниясы Клиент 
қол қойған JDLink™ («#ISG-10») жазылым туралы келісімді алғаннан кейін және 
растағаннан кейін Терминалды белсендіреді. «John Deere» компаниясы экспортқа 
шектеу немесе техникалық шектеулер болған жағдайда белсендіруге сұрау салуды 
қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. 

Телематикалық қызметтер белсендірілген Терминалға Белсендіру кезінде 
ұсынылады және олардың әрекеті Жазылым мерзімінің соңына дейін жалғасады. 
Осы Келісіммен реттелетін телематикалық қызметтер Жазылымның қолданылу 
мерзімі аяқталғаннан кейін тоқтатылады және автоматты түрде жаңартылмайды. 
Клиент Жазылымды ұзарту туралы шешім қабылдаған кезде оған Жазылым туралы 
жаңа келісімге қол қою қажет. Үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында 
бұл ұзартуды ескі жазылымның әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін сұрату және 
мақұлдау қажет. 

2.4 СИМ-карта 

Терминал абонентті сәйкестендіру модулінің алмалы-салмалы картасын (бұдан әрі 
«СИМ-карта» деп аталатын) пайдалана алады. СИМ карта тек телематикалық 
қызметтерді беру және деректерді тек қосылған терминалмен біріктіріп жіберу үшін 
ғана пайдаланылуы мүмкін, оны тек қана «John Deere» компаниясының 
авторизацияланған немесе «John Deere»компаниясының компьютерлерінде 
орнатылған дилерінен сатып алуға болады. Клиент СИМ-картаға ешқандай меншік 
құқығына ие болмайды. Барлық құқықтар, соның ішінде СИМ-карталарда орнатылған 
бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға берілетін құқықтар «John Deere» 
компаниясында сақталады. Қызмет көрсетуден бас тартқан жағдайда «John Deere» 

https://isg-contracts.deere.com/
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компаниясы СИМ-карталарды ауыстыруға немесе түрлендіруге құқылы. «John Deere 
«компаниясы СИМ-картаны өшіруге және «John Deere» компаниясы клиентінің сим-
картаны телематикалық қызметтерді пайдаланудан басқа кез келген басқа 
мақсаттар үшін пайдалануы салдарынан келтірілген кез келген қосымша 
шығындарды өтеуге клиентке шот шығаруға құқылы. Клиент «John Deere» 
компаниясына, егер Жүйелік аппараттық жасақтаманың бір бөлігі жоғалса немесе 
ұрланса, немесе бүліну салдарынан немесе оны кез келген мақсатта пайдалану 
нәтижесінде істен шыққан жағдайда дереу хабарлауға міндетті. Клиентке «John 
Deere» компаниясымен ұсынылған СИМ-картаны «John Deere» компаниясы 
тарапынан алдын ала келісім алмай үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады. 

2.5 Телематикалық қызметтерді теріс пайдалану немесе оларды алаяқтық 
мақсатта пайдалану 

«John Deere» компаниясы өз қалауы бойынша осы Келісім шеңберінде Клиентке 
Теріс пайдалануда немесе Алаяқтықта негізделген күдік болған жағдайда 
Телематикалық қызметтерді шектеуі немесе жоюы мүмкін. Клиент Телематикалық 
қызметтерді теріс пайдаланбауға немесе оларды алаяқтық мақсаттарда 
пайдаланбауға міндеттенеді және (а) телематикалық қызметтерді теріс 
пайдаланудың кез келген түріне немесе оларды алаяқтық мақсаттарда 
пайдаланбауға немесе қатыспауға, немесе бұған жол бермеуге, (ә) Дилерге (немесе 
егер Клиент дилер болып табылса, «John Deere» компаниясына) Клиентке белгілі 
болған осындай теріс пайдаланудың немесе алаяқтық мақсатта пайдаланудың кез 
келген фактісі туралы дер кезінде хабарлауға және (б) «John Deere» компаниясы, 
«John Deere» компаниясының заңды өкілдері немесе кез келген Сымсыз байланыс 
базалық провайдері бастамашылық еткен кез келген тергеуге немесе қылмыстық 
қудалауға, кез келген Теріс пайдалану және Алаяқтық мақсаттарда пайдалануға 
қатысты жәрдем көрсетуге міндетті. Клиент Теріс пайдалану немесе Алаяқтық 
мақсатта пайдалану нәтижесінде туындаған шығындар, шығыстар немесе залал 
үшін толық жауап береді. Телематикалық қызметтерді Теріс пайдалану немесе 
оларды Алаяқтық мақсаттарда пайдалану мыналарды да қамтиды: 

(I) «John Deere» компаниясының басқа клиенті, кез келген дилер немесе 
Сымсыз байланыстың кез келген базалық провайдері туралы 
хабарламаларға және/немесе ақпаратқа қол жеткізу, оларды өзгерту 
немесе оларға араласу немесе басқа жеке немесе заңды тұлғаға 
жоғарыда аталған әрекеттердің кез келгенін жүзеге асыруға немесе 
жүзеге асыруға әрекет жасау немесе көмек көрсету; 

(II)  Жаңа конфигурациялау, зұлымдықпен қолдан жасау немесе сымсыз 
байланыстың базалық провайдерінің кез келген желісіне рұқсатсыз 
қосылу; 

(III)  Кез келген күшейткіштерді, сигнал/шу қатынасын арттыру 
схемаларын, ретрансляторларды немесе Телематикалық қызметтер 
ұсынылатын радиосигналдарды немесе жиілікті өзгертетін басқа да 
құрылғыларды орнату немесе қолданыстағы заңнама немесе мемлекеттік 
реттеу бұзылатын жүйелік аппараттық қамтамасыз етуді басқару; 

(IV)  Телематикалық қызметтерді бір немесе бірнеше басқа клиенттердің 
немесе соңғы пайдаланушылардың қызметтерді пайдалануына негізсіз 
кедергілер жасайтын немесе «John Deere» компаниясының немесе кез 
келген басқа Сымсыз байланыстың базалық провайдерінің қызметті 
ұсыну қабілетіне негізсіз кедергілер жасайтындай  жолмен пайдалану; 

(V)  Клиенттің меншігі болып табылмайтын авторлық құқықпен қорғалған, 
әдепсіз, ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, адамгершіліксіз 
немесе заңсыз ақпаратты немесе контентті беру үшін Телематикалық 
қызметтерді пайдалану; 

(VI)  Ұрланған немесе жоғалған құрылғыда Телематикалық қызметтерді 
рұқсатсыз пайдалану; 

(VII) Телематикалық қызметтерге немесе Базалық сымсыз байланыс 
провайдерінің кез келген қызметіне рұқсатсыз кіру; 
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(VIII) IP хаттамасы бойынша дауыс байланысын ұсыну үшін Телематикалық 
Қызметтерді пайдалану немесе ұялы телефонда сымды немесе сымсыз 
кіру нүктесін жасау немесе телематикалық қызметтерден өзгеше 
телематикалық қызметтерді ұсыну үшін Телематикалық қызметтер 
желісіне қосу; 

(IX)  Кез келген схеманы пайдалану, Телематикалық қызметтер үшін толық 
немесе ішінара төлеуден жалтару ниетімен көрінеу жалған мәліметтер 
немесе жасанды төлем құрылғысын беру; 

(X)  Жүйелік аппараттық қамтамасыз етуге, Терминалға, жүйелік 
аппараттық қамтамасыз етуді күйге келтіруге немесе жүйелік 
бағдарламалық қамтамасыз етуге рұқсатсыз өзгерістер енгізу; 

(XI)  Дилерден немесе «JohnDeere» компаниясы сертификаттаған жүйелік 
аппараттық қамтамасыз етуді орнатушыдан басқа кез келген жеке немесе 
заңды тұлғаның жүйелік аппараттық қамтамасыз етуін орнату; 

(XII) "JohnDeere" компаниясының Клиентімен немесе кез келген басқа 
Клиентімен байланысты Жүйелік деректері, бағдарламалары, рәсімдері 
немесе ақпараттары бар файлдарға рұқсатсыз кіру, оларды пайдалану, 
өзгерту немесе жою 

(XIII) Технологияны ашу немесе Жүйені клондау мақсатында пайдалану не 
Телематикалық қызметтерді пайдалану немесе оларға қол жеткізу 
арқылы алмастырушы немесе ұқсас қызметті құруға кез келген әрекет; 

(XIV) Кез келген заңсыз, құқыққа қайшы немесе алаяқтық мақсаттарда 
пайдалану; 

(XV) Қолданыстағы заңдар мен ережелерге сәйкес осындай тұлғаның 
тарапынан барлық қажетті алдын ала рұқсаттарды алған сәтке дейін кез 
келген жеке тұлғаның орналасқан жерін немесе іс-әрекеттері мен мінез-
құлқын қадағалау; 

(XVI) Эмбарго әрекет ететін елдердегі немесе осы қызметке рұқсат етілмеген 
елдердегі тұлғалардың, сондай-ақ осындай елдермен байланысты 
тұлғалардың осы қызметті пайдалануын немесе пайдалануға рұқсат 
беруді қамтамасыз ету. Осындай қиянат жасау немесе алаяқтық мақсатта 
пайдалану фактілері бір немесе бірнеше жағдайда "JohnDeere" 
компаниясы қызмет көрсетуді дереу тоқтатуға және қызмет көрсету 
келісімінен шығуға құқылы. Бұл жағдайда клиентке осы бөлімнің 
талаптарына сәйкес Телематикалық қызметтерді шектеу немесе жою 
салдарынан Телематикалық қызметтерді үзу үшін ешқандай шығыстар 
есептелмейді немесе өтелмейді, сондай-ақ осындай шектеудің әрекет ету 
кезеңі ішінде немесе оны жойғаннан кейін телематикалық қызметтер үшін 
ешқандай алдын ала төлем алынбайды. 

3 Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

3.1 Аппараттық қамтамасыз ету 

Осы Келісімде кәбілдер, кабельдік бұраулар және антенналар сияқты қосалқы 
жабдықпен бірге Терминалдар бұдан әрі «Жүйелік аппараттық қамтамасыз ету» 
деп аталады. Егер жүйелік аппараттық қамтамасыз ету Клиент «JohnDeere» 
компаниясынан сатып алған компьютерге алдын ала орнатылмаса, оны жеке сатып 
алу және авторизацияланған дилердің күшімен орнату қажет. Жүйелік аппараттық 
қамтамасыз етуді Клиенттің пайдалануы осы Келісімнің барлық ережелері мен 
шарттарына, сондай-ақ жүйелік аппараттық қамтамасыз етуді сатып алу процесінде 
клиентпен келісілген барлық басқа ережелер мен шарттарға бағынады. 

3.2 Бағдарламалық қамтамасыз ету 

Сервистік бағдарламалық қамтамасыз ету, модемдік бағдарламалық қамтамасыз 
ету және басқа бағдарламалық қамтамасыз ету және / немесе бағдарламалық-
аппараттық құралдар (бұдан әрі «Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету» деп 
аталады) жүйелік аппараттық қамтамасыз етуде резиденттік болып табылады. 
Жүйелік бағдарламалық жасақтамада «JohnDeere» компаниясының немесе осы 
бөлімнің шарттарына сәйкес лицензия алған үшінші тұлғалардың корпоративтік коды 
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бар, сондай-ақ жүйелік аппараттық қамтамасыз етуге арналған кез келген ілеспе 
құжаттамада көрсетілгендей, жеке лицензия алған үшінші тұлғалардың коды болуы 
мүмкін. «JohnDeere» компаниясы Клиентке жүйелік бағдарламалық қамтамасыз 
етуді тек қана (i) жүйені пайдаланумен және (ii) жүйелік аппараттық қамтамасыз 
етумен бірге қолдануға ерекше емес, кері қайтарып алу лицензиясын ұсынады. 
Сонымен қатар, «JohnDeere» компаниясы Клиентке жүйелік аппараттық қамтамасыз 
ету қызметінің пайдалы мерзімі ішінде, жүйелік аппараттық қамтамасыз етуге меншік 
құқығын берумен қатар, қызметтер кірмейтін жүйелік бағдарламалық қамтамасыз 
етуді пайдалануға лицензия беруге құқық береді. Клиент «JohnDeere» компаниясы 
Клиенттің кез келген жүйелік аппараттық қамтамасыз етуінде жүйелік 
бағдарламалық қамтамасыз етуді осы Келісімнің қолданылу мерзімі ішінде орынды 
деп есептелетін мерзімділікпен жаңарта алатынымен келіседі. «JohnDeere» 
компаниясы қызметті жаңарту салдарынан деректерді жоғалтуға жауапты емес. 

4 Жаңа қызметтер 

«JohnDeere» компаниясы Клиентке қолданыстағы Телематикалық қызметтерді 
жетілдіру үшін жаңа функциялар жиынтығын ұсына алады (бұдан әрі «Жаңа 
қызметтер» деп аталады). Жаңа қызметтер қосымша шарттармен реттелуі немесе 
жеке келісім немесе келісім жасауды талап етуі мүмкін. 

5 Деректерді жинау 

Осы Келісім шеңберінде алынатын барлық деректер осы Келісімде көзделген 
қызметтерді іске асыру мақсатында ғана жиналады. 

5.1 Терминалды іске қосу үшін деректерді жинау 

«JohnDeere» компаниясы Компанияның, клиенттің атауы мен мекенжайы, 
Терминалдың сериялық нөмірі, MyJohnDeere™ пайдаланушысының аты, JDLink™ - 
ге жазылу туралы келісімді іске қосу үшін сіздің сұрауыңызды орындау мақсатында 
Операциялық орталықты ұйымдастыру идентификаторы және қызмет көрсету 
дилерлерінің электрондық пошта мекенжайы сияқты деректерді жинайды және 
өңдейді. Жеке деректерге қатысты толық ақпарат «JDLink™ («#ISG-5») үшін 
құпиялылық туралы хабарлама» кіші бөлімінде келтіріледі. 

5.2 Телематикалық қызметтерді ұсыну үшін деректерді жинау 

Телематикалық қызметтерді ұсыну мақсатында «JohnDeere» компаниясы осы 
Келісімнің шарттарына сәйкес компьютерлік деректерді және агрономиялық 
деректерді орналастырады, пайдаланады және оларды басқарады. Сонымен қатар, 
компьютер түріне және қызмет көрсету деңгейіне байланысты мұндай деректер 
клиенттік компьютермен ұсынылатын пайдалану жөніндегі мәліметтерді қамтуы 
мүмкін. 

5.3 Деректерге қол жеткізу және оларды пайдалану 

Әдепкі бойынша, «JohnDeere» компаниясының барлық дилерлері Myjohndeere™ 
және ServiceADVISOR™ Remote арқылы, клиент MyJohnDeere™ веб-порталы 
арқылы осындай қатынауды шектемегенше компьютерлік диагностика 
мәліметтеріне кіре алады. Сондай-ақ, Клиент кез келген уақытта MyJohnDeere™ 
веб-порталы арқылы жиналған деректерге «JohnDeere» компаниясының дилерлері 
мен басқа да Серіктес ұйымдардың кіруіне рұқсат бере алады немесе шектей алады. 
Бұдан басқа, «JohnDeere» компаниясының әрбір дилері «JohnDeere» 
компаниясының дилері мен компьютер деректеріне қатынайтын Клиент ұйымы 
арасында автоматты түрде расталатын Серіктестік құруға құқылы. Сіздің есебіңіздегі 
компьютерлердегі компьютерлік деректерге дилерлік қатынауды жабу үшін келесі 
әрекеттерді орындау қажет: 

• JDLink™ жеке басқару панеліндегі «Терминалдарды баптау» қойындысын 
пайдаланып, әрбір компьютер үшін қашықтағы ServiceADVISOR™ кірісін 
жабыңыз.  

• JDLink™жеке басқару панеліндегі командалық диспетчерде сіздің 
«JohnDeere» Дилеріңіздің әріптестігін тоқтатыңыз. 
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5.4 Шақыру деректері бар жазбалар 

Бұдан басқа, сымсыз байланыстың базалық провайдерлері трафикті болжау және 
шоттар ұсыну үшін шақыру туралы деректермен жазбалар (бұдан әрі «ШтДбЖ» деп 
аталатын) жасай алады, ал сымсыз байланыстың базалық провайдерлері 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес тоқсан (90) күннен асатын кезең ішінде БҚ-ды 
сақтай алады. Терминалда әрбір терминалдың соңғы позициясы сақталады. 

5.5 «JohnDeere» компаниясының деректерін пайдалануы 

«JohnDeere» компаниясы келісім шеңберінде белгіленген телематикалық 
қызметтерді ұсыну үшін деректерге қол жеткізу құқығына ие. Клиент «JohnDeere» 
компаниясының деректерге қол жеткізу және оларды статистикалық мақсаттар үшін 
жасырын нысанда пайдалану, сондай-ақ «JohnDeere» компаниясының қосымша 
немесе жаңа өнімдері мен қызметтерін әзірлеу және/немесе жабдықтарды 
пайдаланудың жаңа түрлерін анықтау үшін осы Келісім шеңберінде ұсынылатын 
қызметтерді жетілдіру немесе жақсарту құқығымен келіседі. 

5.6 Деректердің құпиялылығы және талаптарға сәйкестігі 

«JohnDeere» компаниясы қолданыстағы заңдар мен ережелерге, мысалы, дербес 
деректерді қорғау туралы бас регламентке (бұдан әрі - «ДДҚБР» деп аталатын) 
сәйкес барлық деректерді өңдеуге және базалық Телематикалық қызметтерді 
ұсынуға құқылы. Қосымша мәліметтер «JDLink™ («#ISG-5») үшін құпиялылық 
туралы хабарландыру» бөлімінде келтірілген. Егер клиенттік компьютерді Клиенттің 
атынан үшінші тұлғалар пайдаланса, соңғысы қолданыстағы барлық заңдар мен 
ережелердің (мысалы, ГТБЖ, еңбек заңнамасының) сақталуына, сондай-ақ 
пайдаланушыға деректердің құпиялылығы туралы тиісті ақпаратты беруге кепілдік 
беруге міндетті немесе ол тиісті келісім туралы мәлімдеуге тиіс. 

Клиент Терминалға меншік құқығын берген кезде ол меншік құқығын берген сәтке 
дейін қалған барлық жазылымның күшін жоюға міндетті. Жазылымдарды 
StellarSupport™ ресурсындағы «Жою» опциясы арқылы жоюға болады. 

6 Келісімнің қолданылу мерзімі және оны тоқтату тәртібі 

6.1 Қолданылу мерзімі 

Осы Келісімнің әрекет ету мерзімі (бұдан әрі «Жазылудың әрекет ету мерзімі» деп 
аталады) «JohnDeere» компаниясының Терминалды іске қосу күнінен басталады 
және төменде жазылғандай мерзімінен бұрын бұзу жағдайларын қоспағанда, екі жыл 
бойы созылады. Осы Келісім автоматты түрде ұзартылмайды. Осы Келісіммен 
реттелетін Телематикалық қызметтер жазылымның қолданылу мерзімі 
аяқталғаннан кейін тоқтатылады. Клиент «JohnDeere» компаниясынан 
Телематикалық қызметке жаңа жазылым сұрай алады. Жазылым әрекеті кезінде 
JDLink™ жиналған деректер жазылым әрекеті тоқтатылғаннан кейін MyJohnDeere™ 
ресурсы арқылы Клиент үшін қолжетімді болып қалады. 

6.2 Қолданылуын тоқтану 

Клиент StellarSupport™ ресурсындағы «Белсенді етпеу» опциясы арқылы алдын ала 
ескертусіз осы Келісімді біржақты тәртіппен бұза алады. Келісімнің қолданылуы бір 
жақты тәртіпте тоқтатылғаннан кейін Клиентте Қызметтер немесе Жүйелік 
аппараттық жасақтама үшін төленген кез келген алымдарды қайтару құқығы 
болмайды. 

«John Deere» компаниясы отыз (30) күн бұрын алдын ала жазбаша хабарлама 
жібере отырып, осы Келісімді бұза алады. Дереу хабарлағаннан кейін нақты негіз 
бойынша Келісімнің қолданылуын тоқтатуға қатысты заңнама нормалары өзгеріссіз 
қалады. Келісімнің қолданысы тоқтатылғаннан кейін Терминал Клиент ұйымында 
белсенді емес болып қалады. 

6.3 Терминалды беру 

Терминалды басқа ұйымға берген кезде жазылу автоматты түрде тоқтатылады. 
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7 Жауапкершілікті шектеу 

1. Осы Келісім шеңберінде Телематикалық қызметтер тегін көрсетіледі және 
Клиентке «Сапа кепілдігінсіз», «Барлық кемшіліктерімен» және 
«Мүмкіндігінше» шарттарымен ұсынылады. Клиент Телематикалық 
қызметтерді өз қалауы бойынша және өз жауапкершілігімен пайдаланады. 
«John Deere» компаниясы Телематикалық қызметтердің сапасына, дәлдігіне 
немесе сенімділігіне, қол жетімділігіне немесе жұмысқа қабілетті жағдайына, 
сондай-ақ мазмұнға қатысты ешқандай мәлімдеме немесе уәделер 
жасамайды. Осыған байланысты «John Deere» компаниясы Телематикалық 
қызметтерге қатысты қолданылатын барлық шарттарды, кепілдіктерді, 
сенімдерді немесе басқа да шарттарды жоққа шығарады. 

2. «John Deere» компаниясы, оның барлық үлестес компаниялары сияқты, 
Клиент алдында (i) жанама немесе жағымсыз зардап немесе залалдарды (іі) 
алынбаған пайда, сатылым, коммерциялық қызметті, кіріс пен пайдалануды; 
(ііі) коммерциялық қызметті үзуді; (iv) коммерциялық мүмкіндіктерді, 
сезілмейтін активтерді немесе іскерлік беделін жоғалтуды; немесе (v) 
ақпаратты немесе деректерді жоғалту. «John Deere» компаниясының 
қасақана немесе деректерді жоғалтуды қоса алғанда Телематикалық 
қызметтерді пайдалануменбайланысты туындауы мүмкін, заңмен 
белгіленген шартпен, құқыққа қайшы іс-әрекеттермен немесе 
міндеттемелерді бұзуымен  байланысты боласа да кез-келген шығындары 
мен залаларды үшін  жауапкершілік танытпайды. «John Deere» 
компаниясының қасақана немесе аса ұқыпсыз мінез-құлық үшін 
жауапкершілігі, сондай-ақ «John Deere» компаниясының өнім сапасына 
жауапкершілік туралы заң шеңберінде жауапкершілігі өзгеріссіз қалады. 

3. «John Deere» компаниясы кез келген үшінші тарапқа қатысты ешқандай 
мәлімдеме немесе уәде жасамайды. Осыған байланысты «John Deere» 
компаниясы, сондай-ақ оның барлық үлестес компаниялары олардың іс-
әрекеттері, соның ішінде, мысалы, басқа пайдаланушы контентті немесе 
клиенттің идентификаторын теріс пайдаланғанда пайда болуы мүмкін қандай 
да бір шығындар немесе залал үшін жауапты болмайды. Клиент үшінші 
тұлғалардың контентін өз қалауы бойынша және өз жауапкершілігімен 
пайдаланады. 

4. Телематикалық қызмет көрсету кезінде «John Deere» компаниясы қызметтің 
қорғалуына және бағдарламада немесе вирустарда қателердің болмауына 
кепілдік бермейді. Клиент Телематикалық қызметтерге қол жеткізу үшін өзінің 
ақпараттық технологиясын теңшеуге жауапты және Клиентке вирустардан 
қорғау үшін өзінің бағдарламалық жасақтамасын пайдалану ұсынылады. 

5. Телематикалық қызметтерге қанағаттанбаған жағдайда немесе кез келген 
басқа негізде наразылық үшін Клиентті құқықтық қорғаудың жалғыз және 
айрықша құқығы және құралы Телематикалық қызметтерге қолжетімділікті 
тоқтату және тоқтата тұру немесе оларды пайдалануды тоқтату болып 
табылады. 

6. Телематикалық қызметтерді пайдалануға байланысты туындаған шығындар 
немесе залал үшін «John Deere» компаниясының ең жоғары жиынтық 
жауапкершілігі 12 500 еуродан аспайды. 

7. Осы Шарттардың кез келген басқа ережелеріне қарамастан, осы Шарттарда 
«John Deere» компаниясының (i) «John Deere» компаниясы тарапынан 
ұқыпсыздық салдарынан өлім немесе дене жарақаттары үшін; (ii) алаяқтық 
немесе қасақана жаңылыстыруға енгізу үшін жауапкершілігін жоққа 
шығармайды және шектемейді немесе (iii) заң тұрғысынан алып тастауға 
немесе шектеуге болмайтын кез келген басқа жауапкершілікті жоққа 
шығармайды. 

8 Басқа ережелер 

8.1 Келісімді қайта табыстау - Үлестес және қауымдасқан компаниялар 

«John Deere» компаниясы осы Келісімді одан туындайтын барлық құқықтармен және 
міндеттермен немесе шағымдармен басқа үлестес компанияға беруге құқылы. Осы 
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Келісімнің ережелері шеңберінде «John Deere» компаниясына берілген кез келген 
құқықтар мен артықшылықтар үлестес тұлғаларға және қауымдасқан компанияларға 
да беріледі. Үлестес тұлғалар және/немесе қауымдасқан компаниялар «John Deere» 
компаниясын тікелей немесе жанама бақылайтын немесе тиісінше «John Deere» 
компаниясымен бірге не тікелей немесе жанама түрде елу пайыздан (50%) асатын 
елеулі қатысу үлестерімен бақыланатын компаниялар немесе өзге заңды тұлғалар 
болып табылады. 

8.2 Заңнаманы және өткізу орнын таңдау 

Осы шарттар Германия Федеративтік Республикасында қолданылып жүрген 
материалдық-құқықтық заңнамаға сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы 
шарттарға байланысты талап қою немесе дау үшін кез келген негізге қатысты 
айрықша юрисдикция (бұдан әрі мәтін бойынша «Талап арыз») Мангеймнің тиісті 
соттарына берілетін болады. Осы Шарттар кез келген юрисдикцияның коллизиялық 
құқық нормаларымен немесе Қолданылуы үзілді-кесілді жоққа шығарылатын 
тауарларды халықаралық сатып алу-сату шарттары туралы БҰҰ Конвенциясымен 
реттелмеуі тиіс. 

8.3 Ережелерді алып тастау туралы ескертпе; Келісімнің орындалуын талап 
ету құқығынан бас тарту туралы ескертпе 

Егер осы Келісімнің қандай да бір ережесі орындалмайтын болса, бұл басқа 
ережелерді сот тәртібімен мәжбүрлеп орындау мүмкіндігін қозғамауы тиіс; 
уағдаласушы тараптар тиісті ереженің ниеті мен экономикалық салдарын барынша 
көрсететін орындау үшін міндетті ережемен тиісті ережені алмастырады. 
Уағдаласушы Тараптардың бірінің осы Келісімнің қандай да бір ережелерін бұзғаны 
үшін қудалаудан бас тарту кейінгі бұзушылықтар үшін қудалаудан бас тарту ретінде 
түсіндірілмейді. 

8.4 Хабарламалар 

Барлық хабарламалар жазбаша түрде жасалуы тиіс және егер John Deere 
GmbH&Co. KG, Intelligent Solutions Group, Штраусбург Алли, 3, 67659 
Кайзерслаутерн, Германия мекен-жайы бойынша пошта арқылы алынса, олар 
жіберілген болып саналады. 

8.5 Форс-мажорлық жағдайлар 

Уағдаласушы Тараптардың ешқайсысы орындауға міндетті міндеттемелерді 
орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін, егер бұл орындамау немесе 
уақтылы орындамау форс-мажорлық жағдайлармен, дүлей зілзалалармен, 
ереуілдермен,террористік актілермен, қоғамдық толқулармен, заңдарды немесе 
ресми өкімдерді сақтаумен немесе осы уағдаласушы тараптың ықпал ету саласынан 
тыс болатын өзге де оқиғалармен байланысты болса және аталған мән-жай және 
барынша қысқа мерзімде орындауды қайта бастау туралы осы уағдаласушы тарап 
дереу жазбаша хабардар еткен жағдайда, сондай-ақ егер мұндай мән-жай тоқсан 
(90) күннен астам уақыт бойы әрекет етуді жалғастырса, ал мерзімін өткізіп алуға 
жол берген уағдаласушы тарап өзінің міндеттемелерін негізді мерзімдерде 
орындауды қайта бастауға қабілетті болатынын көрсетпеген жағдайда, қарсы 
Уағдаласушы Тарап осы Келісімді бұза алады деген шартпен басқа тараптар 
алдында жауапкершілік танытпайды. 

8.6 Импорт пен экспортқа шектеулер 

Клиент «John Deere» компаниясынан алынған барлық Телематикалық қызметтер, 
Жүйелік аппараттық жасақтама, жеке деректер, ноу-хау немесе басқа да деректер 
немесе ақпарат (бұдан әрі «Өнімдер» деп аталатын) бір немесе бірнеше елдің 
импортын және/немесе экспортын бақылау туралы заңдардың қолданысына түсуі 
мүмкін және тиісті түрде олардың импорты, экспорты және кері экспорты 
шектеулерге немесе тыйым салуларға ұшырауы мүмкін екенін мойындайды. 
Осылайша, Клиент «John Deere» компаниясы тарапынан алдын ала келісім алу 
жағдайларын қоспағанда, кез келген заңға немесе Ережеге сәйкес санкцияларға 
жататын немесе шектеулерге жататын субъектінің немесе тұлғалардың кез келген 
межелі орнына осындай өнімдердің импортын, экспортын немесе кері экспортын 
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жүзеге асырмауға, тікелей немесе жанама түрде, импортын, экспортын, кері 
экспортын жүзеге асырмауға немесе жүзеге асырмауға келіседі. Клиент «John 
Deere» компаниясынан алынған ешқандай Өнімдер ядролық, химиялық немесе 
биологиялық қару өндіру кезінде зымыран технологияларында тікелей 
қолданылмайтынына немесе қандай да бір Тарапқа осындай соңғы қолдану үшін 
қандай да бір жолмен берілетініне келіседі. Клиент Өнімдерді тек талаптарға жауап 
беретін елдердің  тізімінде көрсетілген елде ғана пайдалануы тиіс. 

8.7 Уағдаластықтың толық көлемі 

Осы Келісімнің мәні тапсырыс берілген Қызметтерді пайдалану шарттары, 
Уағдаласушы Тараптар арасындағы барлық уағдаластықтар, келісімдер мен 
кепілдіктер болып табылады. Осы Келісім тараптардың оның мазмұнына қатысты 
толық келісімін көрсетеді және келісім объектісіне қатысты барлық алдыңғы 
құжаттарды, талқылаулар мен уағдаластықтарды ауыстырады. Осы Келісімге 
қосымша, «JDLink™ үшін құпиялылық туралы мәлімдеме» бөлімшесі JDLinkTM 
Сервисіне қолданылатын деректерді қорғау және оларға рұқсатсыз қол жеткізуді 
болдырмау ережелерін қамтиды. Клиент ұсынған немесе тапсырыстағы барлық 
қосымша немесе бір-біріне қайшы келетін ережелер мен шарттар қабылданбайды 
және жазбаша түрде нақты көрсетілген «John Deere» компаниясының келісімімен 
ғана күшіне енеді. 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/

