A digitális hírszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A JDLink „CONNECT YOUR JOHN DEERE frissítési tevékenység (amely az alábbiakban „Tevékenység”
néven
szerepel) része a John Deere Digitális
Hírszolgáltatásoknak;
a
tevékenységet
a
John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf , Németország (amely az
alábbiakban "John Deere" néven szerepel) szervezi.
A kampány célja
Ennek a Tevékenységnek a célja a figyelem felkeltése és a JDLink frissítési lehetőségeinek
kihangsúlyozása a régebbi John Deere berendezések vonatkozásában.

Kampány és időtartam
A Tevékenység 2021. február 15-én kezdődik és 2021. május 31-én ér véget. A John Deere
fenntartja magának a jogot arra, hogy ezt az időszakot a tevékenység előtt vagy alatt bármikor
2021 október 31-ig meghosszabbítsa. Ez idő alatt a Résztvevő megvásárolhatja, frissítheti és
aktiválhatja a megfelelő eszközöket, amelyekhez a Résztvevő a listaár feléért JDLink telematikai
ellátást kaphat a programban résztvevő kereskedőktől. Az egyes kereskedők saját belátásuk
szerint dönthetnek arról, hogy részt kívánnak-e venni a Tevékenységben; a John Deere nem
garantálja, hogy a kereskedők a szolgáltatásokat a fent említett árakon fogják kínálni.
A John Deere fenntartja magának a jogot arra, hogy nyomós okból felfüggessze vagy megszüntesse a
John Deere Tevékenységet, különösen akkor, ha a Tevékenység megfelelő lebonyolítása műszaki vagy
jogi okokból már nem garantálható. Ilyen okok lehetnek műszaki problémák (hardver- és/vagy
szoftverhibák, vírusok a számítógépes rendszerben, manipuláció stb.), a felhasználási feltételek
megváltoztatása vagy más döntések. A Résztvevőknek a fentiekben említett okokból történő korai
felmondás esetén nem léphetnek fel követelésekkel. A fentieken kívül a John Deere ezúton tudatja a
résztvevőkkel, hogy a Tevékenység elérhetősége és működése nem garantálható.

Részvétel
A Tevékenységben való részvételhez a résztvevőknek e-mail címükkel és postacímükkel
regisztrálniuk kell magukat a John Deere (a Tevékenységhez tartozó) weboldalán: www.deere.hu).
A résztvevők e-mail címünkre emlékeztető e-mailt fognak kapni, hogy igazolják vissza e-mail
címüket és a Tevékenység iránti érdeklődésüket. Ezt követően a résztvevő újabb e-mailt kap az
eredményekkel, amennyiben a John Deere berendezései jogosultak a JDLink™ utólagos
módosítására. A résztvevőnek ki kell nyomtatnia az e-mail visszaigazolást és a megadott időszakon
belül el kell mennie egy általa választott John Deere kereskedőhöz, hogy a megfelelő
berendezésén elvégezzék az utólagos módosításokat. A résztvevőknek meg kell adniuk számunkra
a kért adatokat: nemüket, utónevüket, vezetéknevüket, e-mail címüket és postacímüket, valamint
el kell fogadniuk ezeket a szerződési feltételeket.

A Tevékenységben való részvétel teljesen önkéntes. A részvétel ingyenes, kivéve a résztvevő
mobiltelefonjának átviteli költségeit vagy az internetszolgáltató tarifáját.
Az egyértelműség kedvéért határozottan kijelentjük, hogy a Tevékenységben való részvétel
fejében semmiképpen nem kell árukat megvásárolni vagy szolgáltatásokat megrendelni,
továbbá, hogy a meghirdetett ár nem feltétlenül foglalja magában a képen látható
jellemzőket. A részvétel csak a következő országok kereskedőinél lehetséges:
Egyesült Királyság, Írország, Franciaország, Németország, Ausztria, Svájc, Spanyolország,
Belgium, Portugália, Olaszország; Lengyelország, Hollandia, Belgium, Dánia, Svédország,
Oroszország, Ukrajna, Bulgária, Cseh Köztársaság, Norvégia, Románia, Magyarország,
Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Horvátország, Szlovákia
Jogosultság; kizárás
Minden legalább 14-ik életévét betöltött természetes személy jogosult részt venni a Tevékenységben,
kivéve, ha a részvétel kifejezetten kizártnak tekintendő. A 14 évnél fiatalabb személyek nem tartoznak
a kedvezményezettnek körébe. Abban az esetben, ha a résztvevő még nem töltötte be a 18. életévét
vagy valamilyen más okból nem, ill. nem teljesen kompetens, a tevékenységben való részvételhez a
szülők (vagy más törvényes képviselők) engedélye szükséges. Minden személy csak egyszer nevezhet
be a Tevékenységre. Harmadik felek automatizált tömeges részvétele nem megengedett.
A Deere & Company alkalmazottai, ideértve az összes fiókvállalatot és leányvállalatot a 15. és az azt
követő szakaszok értelmében. A részvénytársaság és a közvetlen hozzátartozók, az ügynökségek
alkalmazottai, valamint a koncepció kialakításában és a tevékenység lebonyolításában részt vevő
személyek nem jogosultak a részvételre.
A John Deere jogosult kizárni az egyes személyeket a részvételből nyomós okokból, például a jelen
szerződési feltételek megsértése vagy nem teljesítése, (megkísérelt) manipuláció stb. miatt és
fenntartja magának a jogot jogi lépések megtételére. Ha a kizárás követelményei teljesülnek, az
odaítélt jutalmakat/díjakat a későbbiekben akár semmisnek nyilváníthatják vagy vissza is követelhetik.
A nyomós okokból történő kizárás nem jogosítja fel a kizárt résztvevőt igényt támasztani a John Deerevel szemben.

Felelősség
A John Deere, annak törvényes képviselői, alkalmazottai és megbízott ügynökei (a tevékenységből
eredő vagy azzal összefüggésben fennálló) felelőssége, a jogi alaptól függetlenül, a szándékos vagy
vétkes gondatlanságra korlátozódik.
A felelősség fenti korlátozása elsősorban azokra a károkra vonatkozik, amelyeket hibák, késedelmek
vagy az átvitelben jelentkező megszakítások okoznak, különös tekintettel a Tevékenység oldalának
elérhetőségére a műszaki berendezések és a szerver meghibásodása, helytelen tartalom, adatok
elvesztése vagy törlése vagy számítógépes vírusok megjelenése esetén. A felelősség fent említett
korlátozása nem vonatkozik az életet, a testi épséget vagy az egészséget veszélyeztető sérülésekből,
ill. a lényeges (legfontosabb) szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károkra.
Lényeges szerződéses kötelezettségeknek azokat tekintjük, amelyeket a szerződésnek kell biztosítania
a résztvevő számára a szerződés értelmének és céljának megfelelően vagy amelyek teljesítése
egyáltalán lehetővé teszi a szerződés megfelelő végrehajtását és amelyek betartására a résztvevő

szokásos módon támaszkodhat. A lényeges szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan
megszegése esetén a John Deere csak azokért a károkért felel, amelyek előreláthatóak voltak a
szerződés megkötésekor és jellemzőek az ilyen típusú szerződésekre, kivéve, ha a kártérítési igények
az életet, végtagok elvesztését vagy az egészséget veszélyeztető sérülésen alapulnak.

Adatvédelem
Az adatfeldolgozásért a John Deere tartozik felelősséggel.
A Tevékenységben való részvétel esetén a résztvevők személyes adatait (név, beosztás, e-mail cím,
nem, telefonszám, postacím) összegyűjtik, feldolgozzák és felhasználják a Tevékenység keretein belül.
Ezeknek az adatoknak a gyűjtése, feldolgozása és felhasználása kizárólag a Tevékenység végrehajtása,
tehát a szerződés a John Deere általi teljesítésére céljából történik a Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően.
Ha a résztvevő még nem töltötte be a 16. életévét, akkor a szülőknek (vagy más törvényes
képviselőknek) bele kell egyezniük a személyes adatok kezelésébe.
A résztvevő által megadott adatokat a tevékenység befejezése után azonnal töröljük, kivéve, ha a
résztvevő beleegyezését adta azok további feldolgozásához vagy ha az adatok megőrzése törvényi
kötelezettség. Ez utóbbi esetben az adatok bármely más feldolgozását korlátozzuk. Az adatokat csak
akkor továbbítjuk harmadik feleknek, ha ez a Tevékenység végrehajtásához (pl. a nyeremény
elküldéséhez) szükséges, hacsak a résztvevő nem adta beleegyezését a további feldolgozásra.
Mivel ez a tevékenység a Digitális Hírszolgáltatás része, a Résztvevő külön hozzájárulását adja
személyes adatainak a Digitális Hírszolgáltatás nyújtása céljából történő feldolgozásához. A személyes
adatok jelen Tevékenység végrehajtása, valamint a Digitális Hírszolgáltatás nyújtása céljából történő
feldolgozásával kapcsolatos további információkat lásd: https://www.deere.hu/hu/forms/digitalnews-service/

Egyéb tartozékok
Amennyiben a jelen szerződéses részvételi feltételek fent említett rendelkezései érvényüket vesztenék
vagy törvényi kiskaput tartalmaznának, úgy ez a fennmaradó rendelkezéseket nem érinti. Az
érvénytelen vagy hiányos rendelkezéseket az érvénytelen tartalomhoz lehető legközelebb álló
érvényes tartalmú rendelkezésekkel helyettesítjük.
Bírósághoz nem lehet fordulni.
A Tevékenységre és a részvételi feltételekre vonatkozóan a németországi törvényeket kell irányadónak
tekinteni.

