
 

 

Tegevused uudiskirja Digital News Service raames 

TINGIMUSED 

 

Väljakutse „John Deere’i kombainivõrdlus” (edaspidi: tegevus) on osa John Deere’i uudiskirjast Digital 

News Service ja seda korraldab Wihuri OÜ, Tehnika 9, Türi, Järvamaa, 72213 Eesti (edaspidi: John 

Deere). 

 

Kampaania eesmärk 

Selle tegevuse eesmärk on korraldada võrdlus John Deere’i ja konkureeriva kombaini vahel. 

 

Kampaania kestus 

Tegevus algab 15. mail 2021 ja lõpeb 16. septembril 2021. Selle aja sisse on arvestatud registreerumine 

ajavahemikul 15. mai kuni 15. juuni 2021. Võrdlused toimuvad perioodil 23. juuli 2021 kuni 16. 

september 2021. 

John Deere jätab endale õiguse mõjuval põhjusel John Deere'i tegevuse igal ajal katkestada või 

lõpetada, esmajoones registreerumisplatvormi kasutamise või üksikute võrdluste läbiviimise, eriti kui 

tegevuse nõuetekohast läbiviimist ei ole enam võimalik tehnilistel või õiguslikel põhjustel tagada. 

Sellised põhjused võivad hõlmata tehnilisi probleeme (riist- ja/või tarkvara vead, viirused 

arvutisüsteemis, manipuleerimine, kombainide kahjustused jne), kasutustingimuste, ilmastiku- ja 

pinnasetingimuste muutumine, John Deere'i töötajate mittekättesaadavus. Võrdluse ajakava 

muutmine või selle täielik tühistamine on John Deere’i ainuotsustada. Osalejatel ei ole õigus esitada 

mingeid nõudeid seoses ennetähtaegse lõpetamisega eelpool nimetatud põhjustel. Lisaks eelnevale 

annab John Deere osalejatele teada, et tegevuse kättesaadavust ja toimumist ei saa tagada. 

Osalemine 

Tegevuses osalemiseks peavad kvalifitseeruvad osalejad, kes omavad allpool kirjeldatud nõuetele 

vastavat kombaini Claas või Case New Holland (CNH), minema veebisaidile https://ee-

preview.deere.com/et/kampaaniad/saagikoristuse-tahed-2021/. 

Veebisait on registreerumiseks avatud alates 15. maist kuni 15. juulini 2021. Osalejad peavad esitama 

meile nõutud andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, kombaini andmed (kaubamärk, mudel ja 

vanus), mida nad soovivad võrdluses kasutada, oma lähima John Deere’i edasimüüja nime, samuti oma 

e-posti aadressi ja kinnituse, et nad on vanemad kui 18 aastat ning nõustuvad nende tingimustega. 

Osalemine läbi kolmandate poolte automatiseeritud massosalemisprotseduuride ei ole lubatud. 

Tegevuses osalemine on täiesti vabatahtlik. Osalemine on tasuta, välja arvatud osaleja mobiiltelefoni 

või Interneti-teenuse pakkuja tariifist sõltuvad sidekulud, samuti osaleva kombaini kütusekulud ja 

võrdluses osalemisest tulenevad teraviljakaod.  

Selguse huvides märgime sõnaselgelt, et tegevuses osalemine ei eelda kaupade või teenuste ostmist 

ega ole sellega mingil viisil seotud. 



Nädal pärast registreerumisperioodi lõppu valib John Deere kvalifitseeruvad osalejad allpool kirjeldatu 

kohaselt. Osalejad valitakse lähtuvalt nende põllu ja pinnase tingimustest, nende kombaini 

kaubamärgist ja mudelist ning sobiva John Deere’i kombaini olemasolust nende asukohale lähima 

John Deere’i edasimüüja juures, kelle kombaini John Deere võrdlusel kasutama hakkab.  

Näiteks kui valitud osaleja soovib võrdluses osaleda kombainiga Claas Lexion 650, kuid kombain T550 

pole sel ajal kättesaadav, siis seda osalejat ei valita. 

Kui võrdlusesse kvalifitseerub rohkem kui üks osaleja, viiakse läbi loosimine ja John Deere’i esindaja 

loosib maksimaalselt kaks osalejat. 

Seejärel võtab John Deere’i esindaja Wihuri OÜ valitud osalejatega ühendust. Nad kutsutakse neile 

lähimasse John Deere’i esindusse (registreerumisvormis märgitud asukoha järgi), et arutada 

kombainide võrdlusega seotud üksikasju. 

 

Milliseid kombaine võib kasutada? 

Valitud osalejad võivad kasutada ainult allpool loetletud kombaine. Osaleja kinnitab, et võrdlus toimub 

ainult vastava John Deere’i kombaini vastu, mis on samuti allpool loetletud. 
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Millal ja kus võrdlus toimub? 

Võrdlused toimuvad põllul, mida valitud osaleja omab või rendib. Põld peab vastama järgmistele 

eeltingimustele:  

• Vilja kõrgus peab olema võimalikult ühtlane 

• Vilja saagikus peab olema võimalikult ühtlane 

• Vilja niiskus 18% või vähem 

• Ühtlaselt kuiv maapind 

• Ilma takistusteta või tehnoradadeta 

• Ilma umbrohuta 

• Ilma lamandunud viljata 

• Ilma küngasteta 

• Ilma eelneva aasta variseta (toores vili) 

Ilmastikutingimused peavad vastama järgmistele eeltingimustele:  

• Ilm peaks vastama mõistlikele koristustingimustele 

• Päiksepaisteline ilm 

• Ilma sademeteta 

• Tuul kuni 10 m/s 

Võrdlus toimub ajavahemikus 23. juuli 2021 kuni 16. september 2021. Tegevus ei hõlma masinate 

võrdluseid, mis toimuvad väljaspool seda ajakava. 

Võrdluse ajal peab põllul viibima vähemalt üks John Deere’i esindaja.  

Kõigi võrdluste puhul peavad olema täidetud ka järgmised eeltingimused: 

• sama lõikekõrgus;  

• vaalutamise moodul; 

• kui kombainid on varustatud aganalaoturiga (mitte kombaini X9 võrdlusel), tuleb see sisse 

lülitada ja seadistada nii, et see laotab aganad ühtlaselt kogu lõikeplatvormi laiuses, et vältida 

aganate ja kadude vahetut puhumist terakaoalusele või põllukultuuri sisse; 

• võrdluses ei tohi prahi osakaal terapunkris ületada 1%; 

• võrdluses ei tohi purunenud terade osakaal ületada 1%. 

 

Kuidas võrdlus toimub? 

John Deere’i kombainiga töötab ja seda seadistab põllul John Deere’i esindaja. Konkureeriva 

kombainiga töötab ja seda seadistab valitud osaleja. Mõlemal osalejal on kaks tundi aega oma 

kombaini seadistamiseks hetke ilmastikuolude järgi. Võrdluse ajal ei tohi põllul viibida külastajaid või 

pealtvaatajaid, kelle kohalolek ei ole vajalik võrdluse läbiviimiseks. 

Enne võrdluse läbiviimist tuleb määrata kombainide reaalne liikumiskiirus. John Deere’i kombain on 

varustatud vastuvõtjaga StarFire GPS.  

Võrdlus viiakse läbi kolme liikumiskiiruse juures (edaspidi: 1. kiirus, 2. kiirus ja 3. kiirus). John Deere’i 

meeskond määrab need liikumiskiirused, et tagada vastavus eespool nimetatud kriteeriumitega.  



Valitud osaleja kombain sõidab pärast John Deere’i kombaini sama vahemaa. Mõlema kombaini 

liikumiskiirused tuleb salvestada. Kui John Deere’i kabiinis oleva spidomeetri näit erineb valitud osaleja 

kombaini kabiinis oleva spidomeetri näidust, tuleb seda arvestada nii, et mõlemad kombainid töötaksid 

võrdluse ajal samal füüsilisel kiirusel.  

Võrdlus sisaldab järgmiseid etappe: 

• enne saagikoristuse alustamist pannakse põllukultuuri sisse eespool nimetatud tingimustega 

põllu piirkonda, kust mõlemad kombainid hakkavad saaki koristama, kolm kolmest komplekti 

Feifferi mõõtmisalust. Kolm alust pannakse lõikeplatvormi keskele ritta. Esimene komplekt 

pannakse pärast 120 m (kui kombainid on viljaga täitunud) läbimist ja teised kaks komplekti 

üksteise järele, kumbki pärast 100 m läbimist.  

• Esimene kolmene terakaoalus on 1. kiiruse alal. Teine komplekt hõlmab 2. kiirust ja kolmas 3. 

kiirust. 

• Kombain alustab koristamist John Deere’i määratud kiirusel (näiteks 4 km/h). 

• Pärast igat terakaoaluste komplekti läbimist peab kombain suurendama kiirust 50 m jooksul 

järgmisele tasemele ja hoidma saavutatud kiirust 100 m enne järgmiste alustekomplektideni 

jõudmist. 

• Pärast viimase terakaoaluste komplekti läbimist peab kombain jätkama koristamist veel 30 m 

enne peatumist. 

 

• Pärast terakaoaluste läbimist analüüsitakse neid kõiki eraldi. John Deere’i esindaja ja valitud 

osaleja teevad seda koos järgides Feifferi terakaoaluse juhiseid ja tuvastavad kao suuruse. 

Seejärel arvutatakse kolme aluse põhjal keskmine kadu. Teine võimalus on terade 

kokkulugemiseks ja analüüsimiseks kasutada Feifferi rakendust. Sel juhul on oluline määrata 

tera õige erikaal. 

• Kõigepealt koristab kombainiga konkurendi klient. Seejärel John Deere’i kombain. John Deere’i 

kombainiga koristatakse konkurendi kombaini läbimisele väga lähedalt, et tagada sarnased 

põllutingimused.  

• Võrdluse ajal ei tohi kumbki kombainijuht teha kombaini juures seadistusi ega muudatusi (nt 

kiiruse või lõikekõrguse seadistused, koristusseadistuste muutmine).  

• Läbimised tehakse teineteise järel, mitte korraga. Tagamaks, et ei tehta seadistusi ega 

muudatusi, on John Deere’i meeskonnaliige võrdluse ajal konkurendi kombaini kabiinis ja 

konkurendi kombaini juht on John Deere’i kombainis. 

• Võrdluse ajal võetakse terapunkri täiteteost proov läbi terapunkri kontroll-luugi. Proovid 

võetakse teraviljapaagi keskelt ja mitte servadest. Neid proove analüüsitakse kontrollimaks, et 

purunenud terade osakaal ei ületaks 1% ja prahisust ei oleks üle 1%, nagu nõuetes on 

sätestatud. 



• Soovitud edasiliikumiskiiruse määramisel võetakse arvesse heedri suurust. Nt kui ühe 

kombaini heeder on 30% suurem kui teisel, võib kadu olla 30% suurem sama 

edasiliikumiskiiruse juures.  

• Lõikamisel peavad kombainid jätma teraviljariba vasakule ja paremale tagamaks, et kombain 

lõikab kogu lõikeplatvormi ulatuses.  

• Kumbki kombainidest ei korista piirkonnas, kus on tehnorajad või lamandunud põllukultuur. 

• Mõlema kombaini puhul võib kadu olla vahemikus 0,5 kuni 3,5%. Vastasel juhul tuleb valida 

mõni muu kiirus/läbilaskvus. 

• Kombaini läbivaid mittetäielikult pekstud viljapäid käsitletakse kaona sama moodi kui terasid 

(purunenud või mitte). 

 

 

 

Võitja kuulutamine 

John Deere’i esindajad kasutavad rakendust John Deere Demo App, et dokumenteerida seaded, 

põllutingimused ning võrdluse tulemused märkuste, piltide ja videoklippidega. Võidab kombain, mille 

kaod on kõige väiksemad ja mille purunenud terade osakaal on alla 1%. Mõõdetakse keskmine kadu 1. 

kiirusega (AV1), üks keskmine kadu ja purunenud terade osakaal 2. kiiruse ajal (AV2) ning üks keskmine 

kadu ja purunenud terade osakaal 3. kiiruse ajal (AV3). Võrdluse võidab kombain, mis võidab vähemalt 

kaks kiirust kolmest. Kui kaod on võrdsed, jääb võitja välja kuulumatamata. Sel juhul võib võrdlust 

korrata, kui John Deere nii otsustab. 

Tegevuse raames toimunud iga võrdluse võitja kuulutatakse välja võrdluse toimumispäeva lõpus ja see 

avaldatakse John Deere’i veebisaidil https://ee-preview.deere.com/et/kampaaniad/saagikoristuse-

tahed-2021/ kolm päeva pärast igat võrdlust. 

 

Auhinnad 

Kui valitud osaleja võidab, saab ta auhinnaks: 

• 15 000 eurot kombaini võrdlusel T-seeria kombainiga 

• 20 000 eurot kombaini võrdlusel S-seeria kombainiga 

• 25 000 eurot kombaini võrdlusel X9 kombainiga 

Auhind makstakse välja võitjale kõige lähemal oleva John Deere’i edasimüüja kaudu. 

Välistused 

Võrdluses ei tohi mingil kujul osaleda ettevõtete Claas ja Case New Holland (CNH) töötajad ning nende 

edasimüüjad ja/või mis tahes kombainid, mis kuuluvad ettevõtetele Claas ja CNH (New Hollandi 

kaubamärk), sealhulgas sidusettevõtetele ja tütarettevõtetele Saksa aktsiaseltside seaduse paragrahvi 

15 tähenduses ning nende otsesed sugulased, agentuuri töötajad või nende edasimüüjad, samuti 

nende töötajad.  

John Deere kontrollib enne võrdluse algust ülalnimetatud tingimuste täitmist ning tal on täielik õigus 

nendele eeltingimustele mittevastavad osalejad ja kombainid välja jätta. 

https://ee-preview.deere.com/et/kampaaniad/saagikoristuse-tahed-2021/
https://ee-preview.deere.com/et/kampaaniad/saagikoristuse-tahed-2021/


John Deere'il on õigus mitte lubada võrdlusele isikuid mõjuval põhjusel, nt nende tingimuste mis tahes 

rikkumine või mittetäitmine, (manipuleerimise katse) jms ning jätab endale õiguse võtta õiguslikud 

meetmed. Välistamiskriteeriumitele vastamise korral võidakse auhindade väljastamisest keelduda ka 

hiljem või nõuda auhinnad tagasi. Põhjendatud juhtudel välistamine ei anna välistatud osalejatele 

õigust esitada nõudeid John Deere'i või agentuuri vastu. 

 

Õiguste andmine ja määramine; keelatud ja lubamatu sisu 

Võrdluse päeval filmib tegevust John Deere’i või John Deere’i edasimüüja palgatud videomeeskond. 

Tegevuse raames tehtud jooniste, fotode ja videote suhtes tunnistavad ja kinnitavad osalejad, et John 

Deere’il on õigus kasutada jooniseid, fotosid ja videoid, sealhulgas, kuid mitte ainult printimiseks ja 

John Deere'i trükistes, samuti avaldada neid internetis.  

Kõik osalejad nõustuvad ja tunnistavad, et John Deere on John Deere'i või John Deere'i edasimüüja 

palgatud videomeeskonna tehtud joonise/foto ja videote ainus ja juriidiliselt õigustatud omanik, mis 

tähendab, et vastava joonise, foto ja video on isiklikult ja sõltumatult valmistanud John Deere. Osaleja 

annab oma tühistamatu nõusoleku joonise, foto või video kasutamiseks, nt võib John Deere seda 

avaldada ja levitada kooskõlas kehtiva autoriõiguse seadusega. 

Seoses kehtivate autoriõigusseadustega annab osaleja auhinna saamisel John Deere'ile ja tema 

sidusettevõtetele pöördumatult all-litsentsitava õiguse kasutada vastavat joonist, fotot või videot 

turunduse ja reklaami eesmärgil ilma ajaliste, geograafiliste ja sisuliste piiranguteta. See hõlmab õigust 

vastavat joonist, fotot või videot kopeerida, levitada, näidata, üldsusele kättesaadavaks teha, 

redigeerida ja muuta mis tahes meediumis, nt elektroonilises või trükitud kujul. See hõlmab kõiki  

John Deere'i kasutatavaid sidekanaleid, samuti trükiseid, näiteks brošüüre, reklaamlehti, 

reklaamiribasid, plakateid ja kalendreid. 

Õiguste andmist ja loovutamist premeeritakse võimalusega võita auhindu, nagu on sätestatud nendes 

tingimustes. 

Kuna joonisel, fotol või John Deere'i või John Deere'i edasimüüja palgatud videomeeskonna tehtud 

videol võidakse kujutada teisi äratuntavaid isikuid, garanteerib osaleja sõnaselgelt, et on teavitanud 

kõiki teisi fotol ja videosalvestistel kujutatud isikuid ning on saanud kõigilt teistelt kujutatud isikutelt 

vastava kirjaliku nõusoleku ja on valmis esitama need nõusolekud John Deere'ile viimase taotlusel. 

Osaleja vastutab olukorra eest, kus selliseid nõusolekuid pole võetud, samuti sellega seotud nõuete 

eest. 

Vastutus 

Tegevusest tulenev või sellega seotud John Deere'i, tema seaduslike esindajate, töötajate ja täitmisel 

abistavate agentide vastutus, sõltumata õiguslikust alusest, piirdub tahtliku tegevuse või raske 

hooletusega. 

Ülaltoodud vastutuse piirang kehtib eelkõige vigade, edastuse viivituse või katkestuste osas, eriti 

tegevusalale juurdepääsetavuse põhjustatud tehniliste seadmete ja serveri talitlushäirele, ebaõigele 

sisule, andmete kadumisele ja kustutamisele või viirustele. Eespool nimetatud vastutuse piirang ei 

kehti kahju korral, mis on tingitud eluohtlikest vigastustest, kehavigastustest või tervisekahjustustest 

või oluliste lepinguliste kohustuste (põhikohustuste) rikkumisest. 



Olulised lepingulised kohustused on kohustused, mille leping peab osalejale tagama vastavalt selle 

tähendusele ja eesmärgile või mille täitmine võimaldab lepingut üldse nõuetekohaselt täita ja mille 

järgimisele võib osaleja regulaarselt tugineda. Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumisel kerge 

hooletuse tõttu vastutab John Deere ainult kahju eest, mis oli lepingu sõlmimise ajal ette näha ja on 

tüüpiline seda tüüpi lepingutele, välja arvatud juhul, kui kahjunõuded põhinevad eluohtlikul vigastusel, 

jäsemete vigastusel või tervisekahjustusel. 

Andmekaitse 

Andmetöötluse eest vastutab John Deere. 

Tegevuses osaledes kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse tegevuse raames isikuandmeid (ees- ja 

perekonnanimi, aadress, joonised, pildid või videod, samuti osaleja e-posti aadress ja kinnitus, et 

osaleja on üle 18-aastane). Neid andmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse üksnes tegevuse 

läbiviimiseks ja seega ka John Deere'i lepingu täitmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 

(GDPR) artikli 6 lõike 1 punktile b). 

Tegevuse käigus tehtud jooniste, fotode või videote puhul, milles osalejat/või teisi isikuid on 

äratuntavalt kujutatud, garanteerib osaleja, et ta on saanud eelneva nõusoleku kõigilt kolmanda poole 

õiguste omajatelt. John Deere töötleb neid isikuandmeid ainult tegevuse töötlemiseks ja 

korraldamiseks. Seega toimub andmete töötlemine lepingu täitmiseks. 

Osaleja tunnistab, et võidu korral avaldatakse tegevuse raames nii tema nimi kui ka joonised, pildid ja 

videod.  

Osaleja edastatud andmed kustutatakse kohe pärast tegevuse lõppemist, välja arvatud juhul, kui 

osaleja on andnud nõusoleku edasiseks töötlemiseks või kui meil on seaduslik kohustus andmeid 

säilitada. Viimasel juhul on andmete igasugune muu töötlemine piiratud. Andmeid edastatakse 

kolmandatele pooltele ainult juhul, kui see on vajalik tegevuse läbiviimiseks (nt auhinna saatmiseks), 

välja arvatud juhul, kui osaleja on andnud nõusoleku edasiseks töötlemiseks. 

Kuna see tegevus on osa uudiskirjast Digital News Service, annab osaleja oma eraldi nõusoleku oma 

isikuandmete töötlemiseks uudiskirja Digital News Service eesmärgil. Lisateavet isikuandmete 

töötlemise kohta selle tegevuse läbiviimiseks ja isikuandmete töötlemiseks uudiskirja Digital News 

Service pakkumiseks vaadake: http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-

consent/marketing-consent_ee_EE.pdf 

 

Muud 

Kui nende osalemistingimuste ülalnimetatud sätted on kehtetud või sisaldavad õiguslünki, jäävad 

ülejäänud sätted kehtima. Säilitatakse kehtetute või mittetäielike sätete kehtiv sisu, mis esindab 

võimalikult täpselt kehtetut sisu. 

Kohtusse pöördumine on välistatud. 

Tegevust ja osalemistingimusi reguleerivad Saksamaa seadused. Kohtualluvuse koht on 

Mannheim/Saksamaa.  

http://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_ee_EE.pdf
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