
 

 

 

Aktivity Digitální informační služby 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 

Aktivita aktualizace JDLink "CONNECT YOUR JOHN DEERE" – „PŘIPOJTE SVÉ JOHN DEERE“ (dále jen 

„Aktivita“) je součástí Digitální informační služby John Deere a je organizována společností John Deere 

Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Německo (dále jen „společnost John Deere“). 

 

Účel Kampaně 

Účelem této Aktivity je zvýšení povědomí a zdůraznění možností aktualizací JDLink pro starší 

zařízení John Deere. 

 

 

Kampaň a doba trvání 

Aktivita bude spuštěna 15. února 2021 a ukončena 31. května 2021. Společnost John Deere si 

vyhrazuje právo prodloužit toto období až do 31. října 2021. Během této doby může Účastník 

koupit, aktualizovat a aktivovat vhodné zařízení, pro které může Účastník získat telematiku JDLink 

u účastnických Prodejců za polovinu ceníkové ceny. Účast na kampani Aktivita, je na uvážení 

každého Prodejce, kdy společnost John Deere tedy nezaručuje, že Prodejci budou nabízet výše 

uvedené ceny. 

 

Společnost John Deere si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit Aktivitu v případě výskytu vážných 

důvodů, zejména pokud již z technických nebo právních důvodů nebude možné zaručit řádné 

provádění Aktivity. Tyto důvody mohou zahrnovat technické problémy (chyby hardwaru a/nebo 

softwaru, viry v počítačovém systému, manipulaci atd.), změny podmínek použití nebo jiná rozhodnutí. 

V případě předčasného ukončení a/či pozastavení Aktivity, nevznikají účastníkům žádné nároky. Kromě 

výše uvedeného upozorňuje společnost John Deere, že nelze zaručit dostupnost a fungování Aktivity.  

 

Účast 

Pokud se účastníci chtějí zúčastnit Aktivity, musí se registrovat na webové stránce společnosti John 

Deere (www.deere.cz) pro Aktivitu pomocí své e-mailové a poštovní adresy. E-mailová adresa se 

bude používat k odesílání ověřovacího e-mailu účastníka, aby potvrdil e-mailovou adresu a zájem 

o Aktivitu. Následně účastník obdrží další e-mail s výsledkem, zda-li je jeho zařízení John Deere 

vhodné pro sadu pro dodatečnou montáž JDLink™. Účastník musí vytisknout e-mailové potvrzení 

a předat svému Prodejce John Deere z důvodu dodatečného vybavení sady JDLink 

během stanovené doby. Účastníci musí poskytnout požadované údaje (pohlaví, jméno, příjmení, 

e-mailová adresa, poštovní adresa) a přijmout (akceptovat) Všeobecné podmínky. 
 



Účast v Aktivitě je zcela dobrovolná. Účast je zdarma s výjimkou poplatků za přenos z mobilního 

telefonu nebo tarifu poskytovatele internetových služeb.  

Z důvodu přehlednosti je výslovně uvedeno, že účast v Aktivitě nepodléhá, ani žádným 

způsobem nesouvisí, se zakoupením jakéhokoliv zboží nebo služeb, a že vlastnosti zobrazené 

na obrázcích nemusí být součástí inzerované ceny. Zúčastnit se lze pouze u Prodejců 

v následujících zemích: 

Velká Británie, Irsko, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko, Belgie, 

Portugalsko, Itálie, Polsko, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Švédsko, Rusko, Ukrajina, 

Bulharsko, Česká republika, Norsko, Rumunsko, Maďarsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, 

Litva, Chorvatsko, Slovensko 

 

 

Způsobilost, vyloučení 

Aktivity se mohou zúčastnit právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, pokud není jejich účast 

výslovně vyloučena. Pokud účastníci nedosáhli věku 18 let nebo jsou z jakéhokoliv jiného důvodu 

nezpůsobilí nebo ne zcela způsobilí, je k účasti v Aktivitě vyžadován souhlas svého zástupce. Jedna 

osoba se může Aktivity zúčastnit pouze jednou. Účast prostřednictvím automatizovaných postupů 

masové účasti třetích stran je zakázána. 

Zaměstnanci Deere & Company, včetně všech přidružených a dceřiných společností ve smyslu § 15 

a násl., AktG a jejich přímí příbuzní, agenturní pracovníci a všechny osoby zapojené do vymýšlení 

a vedení Aktivity jsou z účasti vyloučeni. 

Společnost John Deere je oprávněna vyloučit z účasti jednotlivé osoby z důvodu dobrých mravů, např. 

kvůli porušení nebo neplnění Všeobecných podmínek, (pokusu o) manipulaci a vyhrazuje si právo 

podniknout právní kroky. Pokud jsou splněny podmínky pro vyloučení, může být vydání cen později 

zamítnuto nebo požadováno jejich vrácení. Vyloučení z důvodu dobrých mravů není vyloučený 

účastník oprávněn žalovat společnost John Deere o odškodnění. 

 

Odpovědnost 

Odpovědnost společnosti John Deere, jejich statutárních zástupců, zaměstnanců a zástupců 

vyplývajících z Aktivity nebo v souvislosti s ní, a to bez ohledu na právní základ, je omezena na úmysl 

nebo hrubou nedbalost. 

Výše uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje zejména na škody způsobené chybami, zpožděním 

nebo přerušením přenosu, zejména dostupností stránky s Aktivitou v případě selhání technického 

zařízení a serveru, nesprávným obsahem, ztrátou nebo smazáním dat, nebo počítačovými viry. Výše 

uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví 

nebo na porušení základních smluvních povinností (základní povinnosti). 

Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, které smlouva uděluje účastníkovi v souladu 

s jejich smyslem a účelem nebo jejichž splnění umožňuje řádné provedení smlouvy vůbec a na jejichž 

dodržování se účastník může spolehnout. V případě mírného zanedbání významných smluvních 

závazků odpovídá společnost John Deere pouze za škody, které byly předvídatelné v době uzavření 

smlouvy a které jsou typické pro tento typ smlouvy, ledaže by nároky na náhradu škody vycházely 

z újmy na životě, těle nebo zdraví.  



Ochrana údajů 

Společnost John Deere je odpovědná za zpracování osobních údajů. 

Při účasti v Aktivitě se shromažďují, zpracovávají a používají osobní údaje účastníků (jméno, titul, e-

mailová adresa, pohlaví, telefonní číslo, poštovní adresa) v rozsahu Aktivity. Tato data se shromažďují, 

zpracovávají a používají výhradně za účelem provádění Aktivity a plnění smlouvy ze strany společnosti 

John Deere v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR). 

Údaje, které účastník poskytne, budou automaticky smazány po ukončení Aktivity, pokud účastník 

neposkytne souhlas s dalším zpracováním nebo pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovat. 

V druhém případě budou údaje omezeny na jakékoliv další zpracování. Údaje budou předány třetím 

stranám pouze tehdy, pokud je to nutné k provedení Aktivity (např. zaslání ceny), pokud účastník 

neposkytne souhlas s dalším zpracováním. 

Protože je tato Aktivita součástí Digitální informační služby, účastník uděluje samostatný souhlas se 

zpracováním osobních údajů za účelem poskytování Digitální informační služby. Více informací 

o zpracování osobních údajů za účelem provádění této Aktivity a zpracování osobních údajů za účelem 

poskytování Digitální informační služby naleznete na: https://www.deere.cz/cs/formulare/digital-

news-service/  

 

Různé 

Pokud by výše uvedená ustanovení těchto Všeobecných podmínek k účasti byla neplatná nebo 

neúplná, zůstane zbytek ustanovení tím nedotčen. Neplatná nebo neúplná ustanovení budou 

nahrazena platným obsahem, který co nejvíce odpovídá smyslu neplatného ustanovení. 

Aktivita a všeobecné podmínky účasti se řídí zákony Spolkové republiky Německo. 

https://www.deere.cz/cs/formulare/digital-news-service/
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