
 

 

 

Skaitmeninių naujienų paslaugos veikla 

SĄLYGOS IR NUOSTATOS 

 

JDLink atnaujinimo veikla "PRISIJUNKITE PRIE SAVO JOHN DEERE" (toliau vadinama "Veikla") yra John 

Deere Skaitmeninių naujienų paslaugos dalis ir yra organizuojama John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, 

Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Germany (Vokietija) (toliau vadinama "John Deere"). 

 

Kampanijos tikslas 

Šios Veiklos tikslas – didinti žinomumą ir pabrėžti senesnės John Deere įrangos JDLink naujovinimo 

galimybes. 

 

Kampanija ir trukmė 

Veikla prasidės 2021 m. vasario 15 d. ir baigsis 2021 m. gegužės 31 d. John Deere pasilieka teisę 

pratęsti šį laikotarpį iki 2021 m. spalio 31 d. bet kuriuo metu prieš Veiklą ar jos metu. Per šį laiką 

dalyvis turi galimybę nusipirkti, patobulinti ir suaktyvinti tinkamą įrangą, už kurią dalyvis gali gauti 

JDLink telematiką dalyvaujančiose prekybos atstovybėse už pusę nurodytos kainos. Kiekvienas 

pardavėjas gali nuspręsti, ar jis nori dalyvauti Veikloje, o John Deere negarantuoja, kad pardavėjai 

pasiūlys pirmiau nurodytas kainas. 

 

John Deere pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti John Deere Veiklą dėl svarbių priežasčių, ypač jei 

negalima užtikrinti tinkamo Veiklos vykdymo dėl techninių arba teisinių priežasčių. Tokios priežastys 

gali būti techninės problemos (aparatinės ir (arba) programinės įrangos klaidos, virusai kompiuterinėje 

sistemoje, manipuliavimas ir t. t.), naudojimo sąlygų pakeitimai arba kiti sprendimai. Dalyviai negali 

pareikšti pretenzijų dėl nutraukimo anksčiau laiko, remiantis anksčiau paminėtomis priežastimis. Be to, 

John Deere informuoja dalyvius, kad negalima garantuoti galimybės naudotis Veikla ir jos veikimo. 

 

Dalyvavimas 

Norėdami dalyvauti Veikloje, dalyviai turi užsiregistruoti John Deere svetainėje (www.deere.lt) 

Veikloje nurodydami savo el. pašto adresą ir pašto adresą. El. pašto adresas bus naudojamas 

išsiųsti dalyviams tolesnį el. laišką, patvirtinantį el. pašto adresą ir susidomėjimą Veikla. Vėliau 

dalyvis gaus dar vieną el. laišką su rezultatais, jei jų John Deere įranga atitinka JDLink™ 

modifikavimo rinkinį. Dalyvis turi atsispausdinti el. pašto patvirtinimą ir kreiptis į pasirinktą John 

Deere pardavėją, kad jis per numatytą laikotarpį modifikuotų jo reikalavimus atitinkančią įrangą. 

Dalyviai turi pateikti mums prašomus duomenis apie lytį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, pašto 

adresą ir sutikti su šiomis sąlygomis. 
 



Dalyvavimas Veikloje yra visiškai savanoriškas. Dalyvavimas nemokamas, išskyrus išlaidas perdavimui 

iš dalyvio mobiliojo telefono arba interneto tiekėjo tarifą.  

 

Tam, kad būtų aiškiau, yra tiksliai išdėstoma, kad dalyvavimas Veikloje neskatina ir jokiu 

būdu nėra susijęs su jokių prekių arba paslaugų pirkimu ir kad vaizduose parodytos funkcijos 

nebūtinai yra įtrauktos į skelbiamą kainą. Dalyvavimas galioja tik dalyvaujantiems 

pardavėjams šiose šalyse: 

JK, Airija, Prancūzija, Vokietija, Austrija, Šveicarija, Ispanija, Belgija, Portugalija, Italija; 

Lenkija, Nyderlandai, Belgija, Danija, Švedija, Rusija, Ukraina, Bulgarija, Čekijos 

Respublika, Norvegija, Rumunija, Vengrija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Kroatija, 

Slovakija 

 

Tinkamumas; atmetimas 

Veikloje turi teisę dalyvauti visi ne jaunesni kaip 14 metų fiziniai asmenys, nebent jiems būtų aiškiai 

uždrausta dalyvauti. Joks pelnas nebus paskirstomas jaunesniems kaip 14 metų asmenims. Jei dalyvis 

nėra sulaukęs 18 metų  amžiaus arba yra dėl kokių nors kitų priežasčių nėra kompetentingas arba nėra 

visiškai kompetentingas, norint dalyvauti Veikloje reikalingas tėvų (ar kitų teisėtų atstovų) leidimas. 

Kiekvienas asmuo Veikloje gali dalyvauti tik vieną kartą. Neleidžiama dalyvauti naudojant trečiųjų šalių 

automatines masinio dalyvavimo procedūras. 

Neleidžiama dalyvauti „Deere & Company“ darbuotojams, įskaitant visas susijusias ir dukterines 

įmones, kaip apibrėžta Vokietijos Akcinių bendrovių įstatymo 15 ir tolesniuose skirsniuose ir jų 

tiesioginiams giminaičiams, agentūros darbuotojams ir visiems asmenims, dalyvaujantiems rengiant ir 

vykdant Veiklą. 

„John Deere“ turi teisę dėl pagrįstų priežasčių pašalinti iš konkurso atskirus asmenis, pvz., pažeidusius 

arba nevykdančius šių Sąlygų ir nuostatų, atliekančius manipuliacijas (bandančius atlikti manipuliacijas) 

ir t. t., ir pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų. Jei asmuo atitinka atmetimo kriterijus, apdovanojimai ir 

prizai gali būti anuliuoti arba prašoma juos grąžinti vėliau. Dėl pagrįstų priežasčių pašalintas dalyvis 

neturės teisės pateikti „John Deere“ jokių pretenzijų. 

 

Atsakomybė 

„John Deere“, teisėtų įmonės atstovų, darbuotojų ir pavaduotojų atsakomybė, kylanti iš Veiklos arba 

susijusi su ja, neatsižvelgiant į teisinį pagrindą, apsiriboja tyčia arba dideliu aplaidumu. 

Nurodytas atsakomybės apribojimas visų pirma taikomas žalai, kurią sukelia perdavimo klaidos, 

vėlavimas arba pertrūkiai, ypač dėl prieigos prie Veiklos svetainės, jei sutrinka techninės įrangos ir 

serverio veikimas, pateikiamas neteisingas turinys, prarandami arba ištrinami duomenys arba veikia 

virusai. Minėtas atsakomybės apribojimas netaikomas žalai, patirtai dėl gyvybės, kūno arba sveikatos 

sužalojimo, arba dėl esminių sutartinių įsipareigojimų (kardinalių įsipareigojimų) pažeidimo. 

Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kurie pagal sutartį privalo būti suteikti dalyviui pagal jos 

prasmę ir tikslą arba kurių įvykdymas apskritai yra tinkamo sutarties įvykdymo pagrindas, ir kurių 

laikymusi dalyvis gali reguliariai pasikliauti. Esant nedidelio aplaidumo esminių sutartinių 

įsipareigojimų pažeidimui, „John Deere“ atsako tik už žalą, kurią buvo galima numatyti sutarties 



sudarymo metu ir kuri yra būdinga tokio tipo sutarčiai, nebent pretenzijos dėl žalos atlyginimo būtų 

pagrįstos žala gyvybei, kūnui arba sveikatai. 

 

Duomenų apsauga 

Už duomenų tvarkymą atsako „John Deere“. 

Dalyvaujančių Veikloje dalyvių asmens duomenys (vardas, pareigos, el. pašto adresas, pašto adresas, 

lytis, telefono numeris) renkami, tvarkomi ir naudojami kiek to reikia šiai Veiklai. Šie duomenys yra 

renkami, tvarkomi ir naudojami išimtinai tik Veiklai vykdyti, taigi ir John Deere sutarties vykdymui pagal 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b) punktą. 

Jei Dalyvis nėra sulaukęs 16 metų amžiaus, tėvai (arba kiti teisėti atstovai) turi sutikti, kad būtų 

tvarkomi asmens duomenys. 

Dalyvio pateikti duomenys bus nedelsiant ištrinti pasibaigus Veiklai, nebent dalyvis būtų davęs sutikimą 

dėl tolesnio tvarkymo arba jei yra teisinė pareiga saugoti duomenis. Pastaruoju atveju duomenų 

neleidžiama naudoti jokiam kitokiam tvarkymui. Duomenys trečiosioms šalims bus perduodami tik tuo 

atveju, jei to reikia Veiklai vykdyti (pvz., atsiųsti prizą), nebent dalyvis būtų davęs sutikimą tolesniam 

tvarkymui. 

Kadangi ši Veikla yra Skaitmeninių naujienų paslaugos dalis, Dalyvis patvirtina savo atskirą sutikimą 

tvarkyti jo asmens duomenis, kad būtų galima teikti Skaitmeninių naujienų paslaugą. Dėl papildomos 

informacijos apie asmens duomenų tvarkymą vykdant šia Veiklą, taip pat apie asmens duomenų 

tvarkymą teikiant Skaitmeninių naujienų paslaugą, žr.: https://www.deere.lt/lt/formos/digital-news-

service/  

 

Kita 

Jei minėtos šių dalyvavimo Sąlygų nuostatos negalioja arba jose yra spragų, tai neįtakoja likusių 

nuostatų. Negaliojančios ar neišsamios nuostatos bus vertinamos kartu su galiojančiu turiniu, kuo 

tiksliau atspindinčiu negaliojančio turinio prasmę. 

Kreiptis į teismą neleidžiama. 

Veiklą ir dalyvavimo sąlygas reglamentuoja Vokietijos įstatymai. 
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