
 

 

 

 

 

Δραστηριότητες Υπηρεσίας Ψηφιακών Νέων 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Η Δραστηριότητα Αναβάθμισης JDLink «CONNECT YOUR JOHN DEERE» (στο εξής θα αναφέρεται ως 

«Δραστηριότητα») συνιστά τμήμα της Υπηρεσίας Ψηφιακών Νέων της John Deere (Digital News 

Service) και διοργανώνεται από την John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 

Walldorf, Germany (στο εξής θα αναφέρεται ως «John Deere»). 

 

Σκοπός της Καμπάνιας 

Σκοπός της παρούσας Δραστηριότητας συνιστά η ευαισθητοποίηση και επισήμανση των 

επιλογών αναβάθμισης JDLink για παλαιότερο εξοπλισμό John Deere. 

 

 

Καμπάνια και διάρκεια 

Η Δραστηριότητα θα ξεκινήσει τη 15η Φεβρουαρίου 2021 και θα λήξει την 31η Μαΐου 2021. Η 

John Deere τηρεί το δικαίωμα επέκτασης της εν λόγω χρονικής περιόδου έως την 31η Οκτωβρίου 

2021, ανά πάσα στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια της Δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

χρονικής περιόδου ο/η Συμμετέχων/ουσα έχει την ευκαιρία να αγοράσει, να αναβαθμίσει και να 

ενεργοποιήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον οποίο ο/η Συμμετέχων/ουσα δύναται να λάβει 

εφαρμογές τηλεματικής JDLink στους συμμετέχοντες Εμπορικούς Αντιπροσώπους για τη μισή 

τιμή καταλόγου. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Εμπορικού Αντιπροσώπου 

να αποφασίσει αν επιθυμεί να συμμετέχει στη Δραστηριότητα και η John Deere δεν εγγυάται ότι 

οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι θα προσφέρουν τις ανωτέρω αναφερόμενες τιμές. 

 

Η John Deere τηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει της Δραστηριότητα John Deere για 

σπουδαίο λόγο, ιδίως αν δεν είναι δυνατόν πλέον να εξασφαλιστεί η δέουσα διεξαγωγή της 

Δραστηριότητας για τεχνικούς ή νομικούς λόγους. Στους εν λόγω λόγους είναι δυνατό να 

περιλαμβάνονται τεχνικά προβλήματα (σφάλματα εξοπλισμού ή/και λογισμικού, ιοί στο σύστημα 

πληροφορικής, παραποίηση κ.λπ.), μεταβολές στους όρους χρήσης ή άλλες αποφάσεις. Οι 

Συμμετέχοντες/ουσες δεν έχουν αξιώσεις λόγω πρόωρης καταγγελίας που βασίζεται στους 

προαναφερθέντες λόγους. Επιπλέον, η John Deere καθιστά δια του παρόντος αντιληπτό στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες ότι δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία της 

Δραστηριότητας. 

 

Συμμετοχή 

Για τη συμμετοχή στη Δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να εγγραφούν στον 

Ιστότοπο της John Deere (www.deere.co.uk/xxx) για τη Δραστηριότητα με τη διεύθυνση email 

http://www.deere.co.uk/xxx)


 

 

τους και την ταχυδρομική τους διεύθυνση. Η διεύθυνση email θα χρησιμοποιηθεί για την 

αποστολή προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ενός συμπληρωματικού email για την 

επιβεβαίωση της διεύθυνσης email και του ενδιαφέροντος για τη Δραστηριότητα. Στη συνέχεια, 

ο/η συμμετέχων/ουσα θα λάβει άλλο ένα email με τα αποτελέσματα αν ο εξοπλισμός τους John 

Deere είναι κατάλληλος για τον εξοπλισμό αναβάθμισης JDLink™. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα οφείλει 

να εκτυπώσει το email επιβεβαίωσης και να προσέλθει σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της John 

Deere της επιλογής του/της για τον σκοπό της αναβάθμισης του κατάλληλου εξοπλισμού του/της 

εντός ορισμένης προθεσμίας. Οι Συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να μας παρέχουν τα απαιτούμενα 

στοιχεία: φύλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση και αποδοχή των 

παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων. 
 

Η Συμμετοχή στη Δραστηριότητα είναι απολύτως εθελοντική. Η Συμμετοχή είναι δωρεάν εκτός από 

τα έξοδα μετάδοσης από το κινητό τηλέφωνο του/της συμμετέχοντα/ούσης ή το κόστος του παρόχου 

υπηρεσιών Διαδικτύου.  

Για διευκρινιστικούς λόγους, δηλώνεται ρητά ότι η συμμετοχή στη Δραστηριότητα δεν 

υπόκειται σε ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την αγορά τυχόν αγαθών ή 

υπηρεσιών και ότι χαρακτηριστικά που φαίνονται σε εικόνες δεν περιλαμβάνονται 

απαραίτητα στην τιμή που διαφημίζεται. Η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο σε συμμετέχοντες 

εμπορικούς αντιπροσώπους στις ακόλουθες χώρες: 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, 

Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Ρωσία, Ουκρανία, 

Βουλγαρία, Τσέχικη Δημοκρατία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Εσθονία, 

Λετονία, Λιθουανία, Κροατία, Σλοβακία. 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής, Αποκλεισμός 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον 14 ετών δικαιούται να συμμετέχει στη Δραστηριότητα εκτός αν 

η συμμετοχή αποκλείεται ρητώς. Δεν θα διανεμηθούν κέρδη σε πρόσωπα κάτω των 14 ετών. Σε 

περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα δεν έχει κλείσει τα 18 έτη ή δεν είναι επαρκής ή πλήρως 

επαρκής για κάποιον άλλο λόγο, απαιτείται η άδεια των γονέων (ή άλλων νομίμων εκπροσώπων) για 

τη συμμετοχή στη Δραστηριότητα. Κάθε πρόσωπο δύναται να λάβει μέρος στη Δραστηριότητα μόνο 

μια φορά. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή μέσω αυτοματοποιημένων μαζικών διαδικασιών συμμετοχής 

τρίτων. 

Οι εργαζόμενοι της Deere και της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων και 

θυγατρικών εταιρειών υπό την έννοια του Άρθρου 15 κ.ε. του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG) 

και των άμεσων διαδόχων τους, των εργαζομένων της αντιπροσωπείας και όλων των προσώπων που 

συμμετέχουν στην έναρξη και τη διαχείριση της δραστηριότητας, εξαιρούνται από τη συμμετοχή. 

Η John Deere δικαιούται να αποκλείει ξεχωριστά πρόσωπα από τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο, 

π.χ. τυχόν παραβίαση ή μη εκπλήρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, (απόπειρα) 

παραποίηση(ς) κ.λπ. και τηρεί το δικαίωμα να ασκεί ένδικα βοηθήματα. Αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις αποκλεισμού, είναι δυνατό επίσης να απορριφθούν ή να ανακτηθούν αργότερα 

αποζημιώσεις/ανταμοιβές. Ο αποκλεισμός που βασίζεται σε σπουδαίο λόγο δεν παρέχει στον/στην 

αποκλειόμενο/η συμμετέχοντα/ουσα δικαίωμα αξίωσης κατά της John Deere. 

 



 

 

Ευθύνη 

Η ευθύνη της John Deere, των νομίμων αντιπροσώπων της, των εργαζομένων και των βοηθών 

εκπλήρωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Δραστηριότητα, ανεξαρτήτως νομικής βάσης, 

περιορίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. 

Ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης ισχύει ιδίως για ζημία που προκαλείται από σφάλματα, 

καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, συγκεκριμένα στην προσβασιμότητα του ιστότοπου της 

Δραστηριότητας, σε περίπτωση δυσλειτουργιών του τεχνικού εξοπλισμού και του διακομιστή, 

ακατάλληλου περιεχομένου, απώλειας ή διαγραφής δεδομένων ή ιών. Ο ανωτέρω αναφερόμενος 

περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για ζημία που προκύπτει από προσβολή της ζωής, της σωματικής 

ακεραιότητας ή της υγείας ή από παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (θεμελιώδης 

υποχρεώσεις). 

Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες που πρέπει να χορηγεί η σύμβαση στον/στην 

συμμετέχοντα/ουσα σύμφωνα με το νόημα και τον σκοπό της ή η εκπλήρωση των οποίων καθιστά 

δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων δύναται να στηρίζεται 

κανονικά ο/η συμμετέχων/ουσα. Σε περίπτωση παραβίασης από ελαφρά αμέλεια των ουσιωδών 

συμβατικών υποχρεώσεων, η John Deere ευθύνεται μόνο για ζημίες που μπορούσαν να είχαν 

προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης και είναι συνηθισμένες γι’ αυτόν τον τύπο σύμβασης, 

εκτός αν οι αξιώσεις για ζημία βασίζονται σε προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της 

υγείας. 

 

Προστασία Δεδομένων 

Υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η John Deere. 

Με τη συμμετοχή στη Δραστηριότητα τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, τίτλος, διεύθυνση email, 

φύλο, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση) των συμμετεχόντων συγκεντρώνονται, 

υφίστανται επεξεργασία και χρησιμοποιούνται εντός του πεδίου εφαρμογής της Δραστηριότητας. Τα 

εν λόγω δεδομένα συγκεντρώνονται, υφίστανται επεξεργασία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για τον σκοπό εκτέλεσης της Δραστηριότητας και, συνεπώς, για την εκπλήρωση της σύμβασης από 

την John Deere σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

Αν ο/η Συμμετέχων/ουσα δεν έχει κλείσει τα 16 έτη, οι γονείς (ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι) οφείλουν 

να συναινέσουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

Τα δεδομένα που παρέχει ο/η συμμετέχων/ουσα θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη της 

Δραστηριότητας, εκτός αν ο/η συμμετέχων/ουσα έδωσε τη συναίνεσή του/της για περαιτέρω 

επεξεργασία ή αν υφίσταται νομική υποχρέωση ανάκτησης των δεδομένων. Στην τελευταία 

περίπτωση τα δεδομένα θα περιορίζονται για κάθε άλλη επεξεργασία. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται 

σε τρίτους μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της Δραστηριότητας (π.χ. για την 

αποστολή ανταμοιβής) εκτός αν ο/η συμμετέχων/ουσα έδωσε τη συγκατάθεσή του/της για 

περαιτέρω επεξεργασία. 

Καθώς η παρούσα Δραστηριότητα συνιστά τμήμα της Υπηρεσίας Ψηφιακών Νέων, ο/η 

Συμμετέχων/ουσα παραδέχεται την ξεχωριστή συναίνεσή του/της στην επεξεργασία των 

προσωπικών του/της δεδομένων για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας Ψηφιακών Νέων. Για 



 

 

περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση 

της παρούσας Δραστηριότητας, καθώς και αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

για την παροχή της Υπηρεσίας Ψηφιακών Νέων, παρακαλούμε βλ.: 

https://www.deere.bg/bg/forms/digital-news-service/  

 

Διάφορα 

Εάν οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής είναι 

άκυρες ή περιέχουν μέσα αποφυγής, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θίγονται. Άκυρες ή ημιτελείς 

διατάξεις θα διατηρούνται με έγκυρο περιεχόμενο που αντιστοιχεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

έννοια του άκυρου περιεχομένου. 

Δεν επιτρέπεται προσφυγή στα δικαστήρια. 

Η Δραστηριότητα και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής διέπονται από τους νόμους της 

Γερμανίας. 

https://www.deere.bg/bg/forms/digital-news-service/

