Digital News Service Aktiviteter
VILKÅR & BETINGELSER

JDLink-opgraderingsaktiviteten “OPKOBLING AF DIN JOHN DEERE” (herefter benævnt "Aktivitet") er en
del af John Deere Digital News Service og arrangeres af John Deere Walldorf GmbH & Co.KG,
Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland (herefter benævnt "John Deere").

Formål med kampagnen
Formålet med denne Aktivitet er at skabe opmærksomhed og fremhæve JDLinkopgraderingsmuligheder for ældre John Deere maskiner.

Kampagne og varighed
Aktiviteten begynder den 15. februar 2021 og slutter den 31. maj 2021. John Deere forbeholder
sig retten til at forlænge denne periode til den 31. oktober 2021 på et hvilket som helst tidspunkt
før eller under Aktiviteten. I løbet af denne periode har deltageren muligheden for at købe,
opgradere og aktivere ønsket maskine med JDLink-telematik hos en deltagende forhandler til halv
listepris. Det er op til hver forhandler at afgøre, hvorvidt denne ønsker at deltage i Aktiviteten, og
John Deere garanterer ikke, at forhandlerne vil tilbyde ovennævnte priser.

John Deere forbeholder sig retten til at indstille eller afslutte John Deere Aktiviteten med god grund, i
særdeleshed hvis behørig håndtering af Aktiviteten ikke længere kan garanteres af tekniske eller
juridiske årsager. Sådanne årsager kan omfatte tekniske problemer (fejl i hardware og/eller software,
virusser i computersystemet, manipulation osv.), ændringer i betingelser for brug eller andre
beslutninger. Deltagerne kan ikke fremsætte erstatningskrav grundet tidlig afslutning baseret på
føromtalte årsager. Ud over ovenstående gør John Deere hermed deltagere opmærksom på, at det
ikke kan garanteres, at Aktiviteten vil være til rådighed eller fungere.

Deltagelse
For at deltage i Aktiviteten skal deltagere tilmelde sig på John Deeres hjemmeside (www.deere.dk)
til Aktiviteten med deres e-mailadresse og postadresse. Denne e-mailadresse benyttes til at sende
deltagerene en opfølgningsmail for at bekræfte e-mailadressen og interessen i Aktiviteten.
Derefter modtager deltageren endnu en e-mail med resultaterne, hvis deres John Deere-udstyr er
berettiget til JDLink™ eftermonteringssættet. Deltageren skal udskrive e-mail-bekræftelsen og
henvende sig til en John Deere-forhandler efter eget valg med det formål at eftermontere sit
ønskede udstyr inden for det givne tidsrum. Deltagere skal forsyne os med de oplysninger vi beder
om: køn, fornavn, efternavn, e-mailadresse, postadresse og acceptere disse Vilkår & betingelser.

Deltagelse i Aktiviteten er fuldstændig frivillig. Det er gratis at deltage bortset fra omkostninger til
overførsel af billeder fra deltagernes mobiltelefon eller omkostninger til internetleverandør.
For klarhed gøres der udtrykkeligt opmærksom på, at deltagelse i Aktiviteten ikke er
genstand for eller på nogen som helst måde forbundet med køb af varer eller tjenester, og
at funktioner vist på billeder ikke nødvendigvis er inkluderet i den annoncerede pris.
Deltagelse ar kun gyldig hos deltagende forhandlere i følgende lande:
Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Østrig, Schweiz, Spanien, Belgien, Portugal,
Italien Polen, Holland, Belgien, Danmark, Sverige, Rusland, Ukraine, Bulgarien, Tjekkiet,
Norge, Rumænien, Ungarn, Finland, Estland, Letland, Litauen, Kroatien, Slovakiet

Berettigelse, udelukkelse
Alle fysiske personer, som er mindst 18 år gamle, er berettiget til at deltage i Aktiviteten, medmindre
deltagelse udtrykkeligt er udelukket. Der uddeles ingen økonomisk gevinst til personer under 18 år. I
tilfælde af at deltageren endnu ikke er fyldt 18 år eller af anden årsag ikke er myndig eller ikke er fuldt
myndig, skal forældre (eller anden værge) afgive tilladelse til deltagelsen i Aktiviteten. En person kan
kun deltage i Aktiviteten én gang. Detagelse via en automatiseret masse-tilmeldingsprocedurer
gennem tredjeparter er ikke tilladt.
Medarbejdere hos Deere & Company herunder tilknyttede virksomheder og datterselskaber i den
betydning, som er er angivet i Afsnit 15 og efterfølgende. AktG og deres direkte familiemedlemmer,
bureauets ansatte og alle personer, der er involveret i udvikling og afvikling af Aktiviteten, er udelukket
fra at deltage.
John Deere har ret til at udelukke individuelle deltagere fra at deltage i konkurrencen, hvis der er en
god grund, f.eks. i form af brud på eller manglende overholdelse af disse Vilkår & Betingelser, (forsøg
på) manipulation osv. Endelig forbeholder John Deere sig ret til at forfølge sagen juridisk. Hvis kravene
til eksklusion er opfyldt, kan præmier/priser på et senere tidspunkt ligeledes nægtes udleveret eller
kræves tilbage. Udelukkelse baseret på god grund giver ikke den udelukkede deltager ret til at rejse
erstatningskrav mod John Deere.

Ansvar
Det ansvar, som John Deere samt dennes befuldmægtigede, medarbejdere og stedfortrædende
repræsentanter påtager sig, og som opstår på baggrund af eller i forbindelse med Aktiviteten, uanset
juridisk grundlag, er begrænset til hensigt eller grov uagtsomhed.
Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder i særdeleshed for beskadigelse forårsaget af fejl,
forsinkelser eller forstyrrelser i overførelse, i særdeleshed tilgængeligheden af Aktivitetens websted, i
tilfælde af funktionsfejl i det tekniske udstyr og serveren, forkert indhold, tab eller sletning af data eller
virusser. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke for skadeserstatning, der opstår som følge af
skade på liv, krop eller helbred eller for brud på grundlæggende kontraktuelle forpligtelser
(hovedforpligtelser).

Materielle kontraktuelle forpligtelser er dem, som kontrakten skal tilstå deltageren i henhold til dens
betydning og formål, eller hvis opfyldelse overhovedet muliggør den rette eksekution af kontrakten,
og på hvis efterlevelse deltageren til stadighed kan forlade sig på. I tilfælde af moderat uagtsom
forsømmelse af materielle kontraktuelle forpligtelser er John Deere udelukkende ansvarlig for
erstatningskrav, som kunne forudses på det tidspunkt, hvor kontrakten ophørte, og som er typiske for
denne type kontrakt, medmindre anmeldelsen om erstatningskrav baseres på skade på liv, lemmer
eller helbred.

Databeskyttelse
Den ansvarlige for databehandling er John Deere.
Ved deltagelse i Aktiviteten indsamles, behandles og anvendes personlige oplysninger (navn, titel, emailadresse, køn, telefonnummer, postadresse) om deltagerne indenfor det anvendelsesområde, som
Aktiviteten dækker. Oplysningerne indsamles, behandles og anvendes udelukkede med det formål at
gennemføre Aktiviteten og dermed opfylde kontrakten med John Deere i henhold til Artikel 6 (1), litra
b) i Persondataforordningen (GDPR).
Hvis deltageren endnu ikke er myndig, skal forældrene (eller anden værge) give tilsagn til behandling
af personlige oplysninger.
De oplysninger, som deltageren opgiver, slettes med det samme efter Aktivitetens afslutning,
medmindre deltageren har givet samtykke til yderligere behandling, eller hvis der foreligger en juridisk
forpligtelse til at beholde oplysningerne. I sidstnævnte tilfælde begrænses yderligere behandling af
oplysninger. Oplysninger videregives kun til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at kunne
gennemføre Aktiviteten (f.eks. for at kunne sende en præmie), medmindre deltageren har givet
samtykke til yderligere behandling.
Eftersom Aktiviteten er en del af Digital News Service, giver deltageren særskilt samtykke til behandling
af personlige oplysninger med henblik på at kunne levere Digital News Service. Yderligere information
angående behandling af personlige oplysninger med henblik på at gennemføre denne Aktivitet samt
angående behandling af personlige oplysninger med henblik på at kunne levere Digital News Service,
kan findes her: https://www.deere.dk/da/forms/digital-nyhetstjeneste/

Diverse
Skulle ovennævnte bestemmelser for disse vilkår og betingelser for deltagelse være ugyldige eller
indeholde et smuthul, vil de resterende bestemmelser forblive uændrede. Ugyldige eller ufærdige
bestemmelser fastholdes sammen med den del af det gyldige indhold, som bedst gengiver indholdet
af det ugyldige indhold.
Regres til domstolene er ikke tilladt.
Aktiviteten og vilkår og betingelser for deltagelse er underlagt tysk lovgivning.

