
 

 

Digital News Service aktiviteter 

VILKÅR & BETINGELSER 

 

JDLink™ oppgraderingsaktiviteten "CONNECT YOUR JOHN DEERE™" (heretter omtalt som "Aktivitet") 

er en del av John Deere Digital News Service og er organisert av John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, 

Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland (heretter omtalt som "John Deere™"). 

 

Kampanjens formål 

Formålet med denne aktiviteten er å spre kunnskap og fremheve JDLink™ 

oppgraderingsalternativer for eldre John Deere™ utstyr. 

 

Kampanje og varighet 

Aktiviteten vil starte den 15. februar 2021 og avsluttes 31. mai 2021. John Deere™ forbeholder 

seg retten til å utvide denne perioden til 31. oktober 2021 til enhver tid før og under denne 

aktiviteten. I denne perioden kan deltakere kjøpe, aktualisere og aktivere gyldig utstyr som 

deltakeren kan få JDLink™ telematikk for hos deltakende forhandlere til halv listepris. Det er opp 

til hver enkelt forhandler om vedkommende ønsker å delta i aktiviteten, og John Deere™ 

garanterer ikke at forhandlere vil tilby de ovenfor nevnte prisene. 

 

John Deere™ forbeholder seg retten til å suspendere eller kansellere John Deere™ aktiviteten for et 

godt formål, fremfor alt dersom passende utførelse av aktiviteten ikke lenger kan garanteres av 

tekniske eller rettslige årsaker. Slike årsaker kan være tekniske problemer (feil ved maskinvaren 

og/eller programvaren, virus i computersystemet, manipulasjon, etc.), endrede bruksvilkår eller andre 

beslutninger. Deltakere kan ikke gjøre gjeldende noen krav grunnet tidlig kansellering basert på de 

tidligere nevnte årsakene. Ved siden av det foregående gjør John Deere™ herved deltakerne kjent med 

at tilgjengeligheten og funksjonen til aktiviteten ikke kan garanteres. 

 

Deltakelse 

For å delta i aktiviteten må deltakerne registrere seg på nettsiden til John Deere™ (www.deere.no) 

for aktiviteten med sin e-postadresse og postadresse. E-postadressen benyttes til å sende 

deltakerne en oppfølgende e-post for å bekrefte e-postadressen og interessen i aktiviteten. 

Etterpå mottar deltakerne en ny e-post med resultatene dersom deres John Deere™ utstyr er 

berettiget for JDLink™ ettermonteringssett. Deltakeren må skrive ut e-postbekreftelsen og dra til 

sin foretrukne John Deere™ forhandler, med det formål å ettermontere sitt berettigede utstyr 

innenfor den angitte tidsperioden. Deltakerne må sende oss påkrevde data som kjønn, etternavn, 

fornavn, e-postadresse, postadresse, samt godta disse vilkårene og betingelsene. 
 

http://www.deere.no)/
http://www.deere.no)/


Deltakelse i aktiviteten er helt frivillig. Deltakelsen er gratis, med unntak av overføringskostnadene fra 

deltakerens mobiltelefon eller internettleverandørens tariff.  

For å klargjøre poengteres uttrykkelig at deltakelse i aktiviteten ikke er gjenstand for, eller 

på noen som helst måte forbundet med noe kjøp av varer eller tjenester, og at funksjoner 

som vises på bildene ikke nødvendigvis er inkludert i den annonserte prisen. Deltakelse er 

kun gyldig hos deltakende forhandlere i følgende land: 

Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Spania, Belgia, Portugal, 

Italia; Polen, Nederland, Belgia, Danmark, Sverige, Russland, Ukraina, Bulgaria, Tsjekkia, 

Norge, Romania, Ungarn, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Kroatia, Slovakia 

 

 

Berettigelse; utelukkelse 

Alle naturlige personer som er minst 14 år gamle har rett til å ta del i aktiviteten, med mindre deltakelse 

er uttrykkelig utelukket. Ingen profitt utbetales til personer under 14 år. Dersom deltakeren ikke har 

nådd en alder på 18 år eller av en eller annen grunn ikke er fullt ut kompetent, kreves samtykke til 

deltakelse i aktiviteten fra foreldrene (eller annen rettslig representant). Hver person kan bare ta del i 

aktiviteten en gang. Deltakelse via tredjeparters automatiserte prosedyrer for massedeltakelse er ikke 

tillatt. 

Ansatte hos Deere™ & selskapet, inkludert alle tilknyttede selskaper og datterselskaper i henhold til 

avsnitt 15 ff. i den tyske AktG, samt deres direkte slektninger, ansatte hos virksomheten og alle 

personer involvert i utformingen og administrasjonen av aktiviteten er utelukket fra deltakelse. 

John Deere™ har rett til å ekskludere enkeltpersoner fra deltakelse dersom gode grunner foreligger, 

f.eks. brudd eller manglende overholdelse av disse betingelser og vilkår (forsøkt) manipulasjon etc. og 

forbeholder seg retten til å iverksette rettslige skritt. Dersom kravene for utelukkelse foreligger kan 

også premier/priser nektes eller kreves tilbake senere. Utelukkelse dersom gode grunner foreligger gir 

ikke den ekskluderte deltakere rett til å fremme noen krav ovenfor John Deere™. 

 

Ansvar 

Ansvaret til John Deere™, deres rettslige representanter, ansatte og underleverandører med bakgrunn 

i eller i forbindelse med aktiviteten vil, uansett rettslig grunnlag, være begrenset til forsett og grov 

uaktsomhet. 

Ansvarsbegrensningen over gjelder fremfor alt for skader grunnet feil, forsinkelse eller avbrudd hos 

overføringen, og da særlig tilgjengeligheten til aktivitetssiden, ved funksjonsfeil hos teknisk utstyr og 

server, feil innhold, tap eller sletting av data og viruser. Ansvarsbegrensningen omtalt over dekker ikke 

skader forbundet med skader på liv, kropp eller helse, eller brudd mot vesentlige avtaleforpliktelser. 

Materielle avtaleforpliktelser er slike som avtalen må tildele deltakeren ut fra dens mening og formål, 

eller hvor oppfyllelsen gjør selve utøvelsen av avtalen mulig og hvor deltakeren med rimelighet må 

kunne stole på slik overholdelse. Ved brudd mot materielle avtaleforpliktelser grunnet simpel 

uaktsomhet, er John Deere™ kun ansvarlig for påregnelige skader ved oppfyllelsestidspunktet for 

avtalen, samt for typiske skader for denne typen avtaler, med mindre kravene er basert på skader på 

liv, kropp eller helse. 



 

Databeskyttelse 

John Deere™ er ansvarlig for databehandlingen. 

Ved å delta i aktiviteten innhentes, behandles og benyttes personopplysninger (navn, stilling, e-

postadresse, kjønn, telefonnummer, postadresse) om deltakerne innenfor rammen av aktiviteten. 

Slike data innhentes, behandles og benyttes kun med det formål å kunne utføre aktiviteten, og dermed 

også for oppfyllelse av avtalen for John Deere™ i henhold til artikkel 6 (1) lit. b) i persovernforordningen 

(GDPR). 

Dersom deltakeren ikke har nådd en alder på 16 år, kreves samtykke til behandlingen av 

personopplysninger fra foreldrene (eller annen rettslig representant). 

Data formidlet av deltakeren slettes umiddelbart etter avsluttet aktivitet, med mindre deltakeren har 

gitt sitt samtykke til ytterligere behandling eller det foreligger en rettslig forpliktelse til lagring av data. 

I det seneste tilfellet begrenses data for enhver annen behandling. Data formidles kun videre til 

tredjepart dersom det er påkrevd for utførelse av aktiviteten (f.eks. for å sende en pris), med mindre 

deltakeren har gitt sitt samtykke til ytterligere behandling. 

Ettersom denne aktiviteten er en del av Digital News Service, bekrefter deltakeren sitt samtykke til 

behandling av sine personopplysninger til det formål å tilby Digital News Service. For mer informasjon 

om behandling av personopplysninger for utførelse av denne aktiviteten, samt for å tilby Digital News 

Service, se: https://www.deere.no/no/forms/digital-nyhetstjeneste/  

 

Diverse 

Dersom ovenfor nevnte bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltakelse skulle være ugyldige 

eller inneholde et smutthull, forblir de gjenværende bestemmelsene upåvirket av dette. Ugyldige eller 

ufullstendige bestemmelser beholdes med et gyldig innhold som så nært som mulig ivaretar formålet 

med det ugyldige innholdet. 

Bruk av domstolene tillates ikke. 

Aktiviteten samt vilkårene og betingelsene for deltakelse er underlagt tysk jurisdiksjon. 

https://www.deere.no/no/forms/digital-nyhetstjeneste/

