
 

 

 

Digital News Service -kampanjat 

SÄÄNNÖT JA EHDOT 

 

JDLink-päivityskampanja "CONNECT YOUR JOHN DEERE" (jäljempänä "kampanja") on osa John Deere 

Digital News Service -palvelua. Kampanjan toteuttamisesta vastaa John Deere Walldorf GmbH & 

Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Saksa (jäljempänä "John Deere"). 

 

Kampanjan tarkoitus 

Kampanjan tarkoituksena on tiedottaa vanhempiin John Deere -koneisiin saatavissa olevista 

JDLink-päivitysmahdollisuuksista sekä esitellä näiden päivitysten tuomia etuja. 

 

 

Kampanjan sisältö ja kesto 

Kampanja alkaa 15. helmikuuta 2021 ja päättyy 31. toukokuuta 2021. John Deere varaa itselleen 

oikeuden jatkaa kampanjaa 31. lokakuuta 2021 saakka milloin tahansa ennen kampanjan 

alkamista tai sen aikana. Kampanjan aikana osallistujan on mahdollista ostaa, päivittää ja aktivoida 

kampanjan piiriin kuuluva kone siten, että osallistuja voi hankkia laitteeseen kampanjaan 

osallistuvilta jälleenmyyjiltä JDLink-telematiikkajärjestelmän puoleen hintaan listahinnasta. 

Jokainen jälleenmyyjä voi itse päättää, haluaako hän osallistua kampanjaan, eikä John Deere voi 

myöskään taata sitä, että jälleenmyyjät tarjoavat tuotteet edellä mainituin hinnoin. 

 

John Deere varaa itselleen oikeuden keskeyttää tai päättää John Deere -kampanjan perustellusta 

syystä, etenkin, jos kampanjan asianmukaista toteutusta ei voi enää taata teknisistä tai oikeudellisista 

syistä. Tällaisia syitä voivat olla tekniset ongelmat (laitteiston ja/tai ohjelmiston virheet, 

tietokonejärjestelmän virukset, manipulointi jne.), käyttöehtojen muutokset tai muut päätökset. 

Osallistujat eivät voi esittää vaateita edellä mainituista syistä johtuvan kampanjan ennenaikaisen 

päättämisen vuoksi. Edellä mainitun lisäksi John Deere muistuttaa osallistujia myös siitä, että 

kampanjan saatavuutta ja toimivuutta ei voida taata. 

 

Osallistuminen 

Osallistuakseen kampanjaan osallistujien on rekisteröidyttävä John Deere -verkkosivuilla 

(www.deere.fi) kampanjaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa ja postiosoitteensa. 

Ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään sähköpostiviesti, jossa osallistujan on 

vahvistettava sähköpostiosoitteensa ja halukkuutensa osallistua kampanjaan. Osallistujat saavat 

jatkossa erillisen sähköpostiviestin, jossa heille kerrotaan, soveltuuko heidän John Deere -

koneensa JDLink™-lisävarustesarjan asennukseen. Osallistujan on tulostettava tämä 

sähköpostivahvistus, minkä jälkeen hän voi esittää vahvistuksen valitsemalleen John Deere -



jälleenmyyjälle hankkiakseen tältä ilmoitetun ajanjakson kuluessa lisävarustesarjan kampanjan 

piirin kuuluvaan koneeseen. Osallistujien on ilmoitettava John Deerelle pyydetyt tiedot, joita ovat 

sukupuoli, etunimi, supunimi, sähköpostiosoite ja postiosoite, sekä hyväksyttävä nämä säännöt ja 

ehdot. 
 

Kampanjaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Osallistuminen on ilmaista lukuun ottamatta 

osallistujan matkapuhelinkustannuksia tai Internet-palveluntarjoajan maksuja.  

Muistutamme selvyyden vuoksi vielä erikseen siitä, että kampanjaan osallistuminen ei 

edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostoa tai ole millään tavoin yhteydessä tähän. 

Muistutamme edelleen myös siitä, että kuvien esittämät ominaisuudet eivät välttämättä  

sisälly mainonnassa ilmoitettuihin hintoihin. Osallistuminen on mahdollista ainoastaan 

seuraavissa maissa toimivien jälleenmyyjien luona: 

Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Ranska, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Belgia, 

Portugali, Italia, Puola, Alankomaat, Belgia, Tanska, Ruotsi, Venäjä, Ukraina, Bulgaria, 

Tshekin tasavalta, Norja, Romania, Unkari, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Kroatia, Slovakia 

 

 

Osallistumisoikeus; poissulkeminen 

Kaikki vähintään 14-vuotiaat luonnolliset henkilöt voivat osallistua kampanjaan, ellei osallistumista ole 

nimenomaisesti suljettu pois. Etua ei anneta alle 14-vuotiaille henkilöille. Jos osallistuja ei ole täyttänyt 

18 vuotta tai hän ei ole jostain syystä täysin oikeustoimikelpoinen, kampanjaan osallistumiseen 

vaaditaan vanhempien (tai muun laillisen edustajan) lupa. Jokainen henkilö voi osallistua kampanjaan 

vain kerran. Osallistuminen kolmansien osapuolien automatisoitujen massaosallistumismenettelyiden 

kautta ei ole sallittua. 

Deere & Companyn ja sen kaikkien kappaleen 15 ja sitä seuraavien kappaleiden mukaisten sidos- ja 

tytäryhtiöiden työntekijät ja heidän suorat sukulaisensa, edustajien työntekijät sekä kampanjan 

suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt eivät saa osallistua kampanjaan. 

John Deerellä on oikeus estää yksittäisten henkilöiden osallistuminen hyvästä syystä, kuten näiden 

ehtojen ja sääntöjen mahdollinen rikkominen tai täyttämättä jättäminen, manipulointi (tai sen 

yrittäminen) jne. John Deere varaa itselleen myös oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin. Jos 

poissulkemisen vaatimukset täyttyvät, palkinnot voidaan myös evätä tai periä takaisin myöhemmin. 

Poissulkeminen perustellusta syystä ei anna poissuljetulle osallistujalle oikeutta mihinkään vaateisiin 

John Deereä kohtaan. 

 

Vastuu 

John Deeren, sen laillisten edustajien, työntekijöiden ja sitä edustavien toimijoiden kampanjasta 

johtuva tai siihen liittyvä vastuu, oikeusperustasta riippumatta, rajoittuu tahallisuuteen tai törkeään 

huolimattomuuteen. 

Edellä mainittu vastuunrajoitus koskee erityisesti vahinkoja, jotka aiheutuvat lähettämisessä 

tapahtuvista virheistä, viivytyksistä tai häiriöistä, erityisesti kampanjan sivuston käytettävyyteen 

liittyen, teknisten laitteiden ja palvelimen toimintahäiriöiden tapauksessa, virheellisestä sisällöstä, 

tietojen häviämisestä tai tuhoutumisesta tai tietokoneviruksista. Edellä mainittu vastuunrajoitus ei 



koske vahinkoja, jotka aiheutuvat hengen, ruumiin tai terveyden vaarantamisesta tai olennaisten 

sopimusvelvoitteiden (kardinaalivelvoitteet) rikkomisesta. 

Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, jotka sopimuksen on annettava osallistujalle sen 

merkityksen ja tarkoituksen mukaisesti tai joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen 

asianmukaisen toteuttamisen ylipäänsä ja joiden noudattamiseen osallistuja voi aina luottaa. 

Olennaisten sopimusvelvoitteiden lievän tuottamuksellisen rikkomisen tapauksessa John Deere vastaa 

vain vahingoista, jotka ovat olleet ennustettavissa sopimuksen solmimishetkellä ja jotka ovat tyypillisiä 

tämäntyyppiselle sopimukselle, paitsi jos vahingonkorvausvaateet perustuvat hengen, ruumiin ja 

terveyden vaarantamiseen. 

 

Tietosuoja 

Tietojenkäsittelystä vastaa John Deere. 

Kampanjaan osallistujavalta henkilöltä kerätään henkilötietoja (nimi, arvonimi, sähköpostiosoite, 

sukupuoli, puhelinnumero), joita käsitellään ja käytetään kampanjan yhteydessä. Näiden tietojen 

kerääminen, käsittely ja käyttö tapahtuvat ainoastaan kampanjan toteuttamisen tarkoituksessa ja 

siten myös John Deeren sopimuksen täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 

kohdan b alakohdan mukaisesti. 

Jos osallistuja on alle 16-vuotias, hänen vanhempiensa (tai muun laillisen edustajan) on annettava 

suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 

Osallistujan antamat tiedot poistetaan pysyvästi heti kampanjan päättymisen jälkeen, ellei osallistuja 

ole antanut suostumusta jatkokäsittelyyn tai ellei tietojen säilyttämiseen ole oikeudellista velvoitetta. 

Viimeksi mainitussa tapauksessa tietojen muuta käsittelyä rajoitetaan. Tiedot luovutetaan kolmansille 

osapuolille vain, jos tämä on tarpeen kampanjan toteuttamisen vuoksi (esim. palkinnon 

lähettämiseksi), ellei osallistuja ole antanut suostumustaan jatkokäsittelyyn. 

Koska tämä kampanja on osa Digital News Service -palvelua, osallistuja antaa erillisen suostumuksen 

henkilötietojensa käsittelyyn Digital News Service -palvelun tuottamista varten. Jos haluat lisätietoja 

henkilötietojen käsittelystä tämän kampanjan toteuttamisen yhteydessä ja henkilötietojen käsittelystä 

Digital News Service -palvelun tuottamista varten, katso: 

https://www.deere.fi/fi/lomakkeet/digitaalinen-uutispalvelu/  

 

Muuta 

Jos jokin näiden osallistumisen sääntöjen ja ehtojen edellä mainituista kohdista on pätemätön tai 

sisältää oikeudellisia aukkoja, tämä ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen. Virheelliset tai 

puutteelliset korvataan sellaisella kelvollisella sisällöllä, joka vastaa mahdollisimman läheisesti 

pätemättömän sisällön tarkoitusta. 

Valittaminen oikeusteitse ei ole mahdollista. 

Kampanjaan ja osallistumisen sääntöihin ja ehtoihin sovelletaan Saksan lainsäädäntöä. 

https://www.deere.fi/fi/lomakkeet/digitaalinen-uutispalvelu/

