
 

 

 Atividades do Serviço digital de notícias 

 

TERMOS & CONDIÇÕES 

 

A Atividade de JDLink Upgrade "CONECTE O SEU JOHN DEERE" (doravante denominada "Atividade") 

faz parte do Serviço de Notícias Digitais da John Deere, sendo organizada pela John Deere Walldorf 

GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemanha (doravante denominada "John Deere"). 

 

Objetivo da Campanha 

O objetivo desta Atividade é consciencializar para e destacar as opções de atualização JDLink para 

equipamentos John Deere mais antigos. 

 

Campanha e duração 

A Atividade terá lugar de 15 de fevereiro de 2021 a 31 de maio de 2021. A John Deere reserva-se 

o direito de prolongar esse período promocional até ao dia 31 de outubro de 2021 com 

anterioridade ou durante a Atividade, sem necessidade de aviso prévio. Durante este período, o 

Participante terá a oportunidade de adquirir, atualizar e ativar equipamentos elegíveis, para os 

quais o Participante pode obter telemática JDLink em Concessionários participantes por metade 

do preço de lista. Fica ao critério de cada Concessionário decidir se deseja participar na Atividade 

e a John Deere não garante que os Concessionários ofereçam os preços acima mencionados. 

 

A John Deere reserva-se o direito de suspender ou pôr termo à Atividade John Deere por justa causa, 

em particular se a condução adequada da Atividade deixar de poder estar garantida por razões técnicas 

ou legais. Tais razões podem ter a ver com problemas técnicos (falhas no hardware e/ou erros de 

software, infeção de vírus no sistema informático, manipulação etc.), alterações nos termos de uso ou 

outras decisões. Os participantes não poderão reclamar com base numa eventual suspensão 

antecipada que remeta para os motivos supramencionados. Além do exposto, a John Deere pretende 

ainda informar os Participantes, que a disponibilidade e o funcionamento da Atividade não podem ser 

garantidos. 

 

Participação 

Para participar na Atividade, os participantes têm de se registar na Atividade no site da John Deere 

(www.deere.pt) com o seu endereço de e-mail e endereço postal. O endereço de e-mail será 

utilizado para envio aos participantes de um e-mail de acompanhamento para confirmação do 

endereço de e-mail e do interesse em participar na Atividade. Depois, o participante irá receber 

outro e-mail com os resultados, caso o seu equipamento John Deere seja elegível para o kit de 

reequipamento JDLink™. O participante tem de imprimir a confirmação enviada por e-mail e 

deslocar-se a um concessionário John Deere da sua escolha para o fim de reequipar o seu 

equipamento elegível dentro do período indicado. Os participantes têm de disponibilizar à John 

Deere os dados solicitados, como seja o sexo, nome, apelido, endereço de e-mail, endereço postal, 

bem como confirmar também a aceitação dos presentes Termos & Condições. 



A participação na atividade é realizada de forma completamente voluntária. A participação é gratuita, 

à exceção dos custos de transmissão do telemóvel ou das tarifas do operador de Internet do 

participante.  

Para melhor compreensão, vimos explicitamente declarar que a participação na Atividade 

não está sujeita nem de alguma forma relacionada com a compra de quaisquer bens ou 

serviços, e que os elementos visualizados nas imagens não se encontram necessariamente 

incluídos no preço anunciado. A participação é válida apenas nos concessionários 

participantes nos seguintes países: 

Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Bélgica, Portugal, Itália; 

Polónia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Rússia, Ucrânia, Bulgária, República Checa, 

Noruega, Roménia, Hungria, Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia, Croácia, Eslováquia 

 

Elegibilidade; Exclusão 

Todas as pessoas singulares com pelo menos 14 anos de idade têm direito a participar na Atividade, a 

menos que a sua participação seja expressamente excluída. Não serão atribuídos prémios a pessoas 

com menos de 14 anos de idade. Caso o participante não tenha ainda completado 18 anos, ou quando 

por uma ou outra razão o participante não seja total ou parcialmente capaz, é necessária a 

apresentação de uma autorização dos pais (ou de outros representantes legais) para participar na 

Atividade. Cada pessoa pode participar apenas uma vez na Atividade. Não é permitida a participação 

mediante procedimentos de massa automatizados por terceiros. 

Funcionários da Deere & Company, incluindo todas as empresas afiliadas e subsidiárias, nos termos do 

disposto na Secção 15 e seguintes da AktG (lei alemã relativa às sociedades anónimas), os seus 

familiares diretos, os funcionários da agência e todas as pessoas envolvidas na conceção e execução 

da Atividade estão excluídos da participação. 

A John Deere pode excluir da participação por justa causa pessoas singulares, p. ex., por eventual 

violação ou incumprimento dos presentes Termos & Condições, (tentativa) de manipulação, etc., 

reservando-se o direito de agir judicialmente. Se os critérios de exclusão forem cumpridos, os 

prémios/as distinções também poderão ser recusados/as ou recuperados/as com posterioridade ao 

ato. A exclusão determinada por justa causa não reconhece ao participante excluído qualquer direito 

de reivindicação contra a John Deere. 

 

Responsabilidade 

A responsabilidade da John Deere, dos seus representantes legais, funcionários e assistentes indiretos, 

decorrente ou relacionada com a Atividade, independentemente da base legal, limita-se aos casos de 

dolo ou negligência grave. 

A limitação de responsabilidade acima mencionada aplica-se em particular a danos resultantes de 

erros, atrasos ou interrupções na transmissão, nomeadamente no que diz respeito à acessibilidade do 

site da Atividade, em caso de mau funcionamento do equipamento técnico e do servidor, da divulgação 

de conteúdos incorretos, perda ou exclusão de dados, bem como devido a uma infeção do sistema 

informático por um vírus. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica aos casos 

de danos resultantes de lesões prejudiciais à vida, lesões físicas ou danos para a saúde, ou a situações 

de infração de obrigações contratuais fundamentais (obrigações cardinais). 



Obrigações contratuais fundamentais são aquelas que o acordo tem de garantir ao participante em 

conformidade com o seu significado e finalidade, ou cujo cumprimento viabiliza a justa concretização 

do contrato e cuja observância pode normalmente ser invocada pelo participante. Em caso de uma 

ligeira violação negligente das obrigações contratuais fundamentais, a John Deere só será responsável 

por danos previsíveis no ato de celebração do contrato e que sejam típicos para este tipo de contrato, 

a menos que os pedidos de indemnização sejam baseados em lesões prejudiciais à vida, lesões físicas 

ou à saúde. 

 

Proteção dos dados 

A responsável pelo processamento de dados é a John Deere. 

Ao participar na Atividade, dados pessoais (nome e apelidos, endereço de e-mail, sexo, número de 

telefone, endereço postal) dos participantes são recolhidos, processados e utilizados no âmbito da 

Atividade. Estes dados são recolhidos, processados e utilizados exclusivamente para a realização da 

Atividade e, portanto, também para o cumprimento do contrato por parte da John Deere, em 

conformidade com o artigo 6.º (1), alínea b) do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). 

Se o Participante não tiver completado ainda 16 anos, os pais (ou outros representantes legais) terão 

de autorizar o processamento dos respetivos dados pessoais. 

Os dados disponibilizados pelo participante serão eliminados imediatamente após o encerramento da 

Atividade, a menos que o participante tenha expressado o seu consentimento para processamento 

adicional, ou caso haja uma obrigação legal que justifique a conservação os dados. Neste último caso, 

os dados ficarão sujeitos a restrições com vista a qualquer outro processamento. Os dados apenas 

serão transmitidos a terceiros caso tal seja necessário para a execução da Atividade (p. ex., para envio 

do prémio), a menos que o participante tenha expressado o seu consentimento para processamento 

adicional. 

Como esta Atividade faz parte do Serviço de Notícias Digitais, o Participante expressa o seu 

consentimento adicional com vista ao processamento dos seus dados pessoais para efeitos de 

prestação do Serviço de Notícias Digitais. Para mais informações sobre o processamento de dados 

pessoais no âmbito da presente Atividade, bem como sobre o processamento de dados pessoais para 

a prestação do Serviço de Notícias Digitais, consulte p.f.: https://www.deere.pt/pt/forms/servico-de-

noticias-digitais/  

 

Vários 

Se qualquer das disposições supramencionadas nestes termos e condições de participação não for 

válida ou apresentar omissões, isso não afetará as demais disposições, que permanecerão aplicáveis. 

Disposições contratuais não válidas ou incompletas serão preservadas para que surtam efeito com o 

conteúdo válido que mais reflita o significado do conteúdo considerado não válido, com a maior 

exatidão e concordância possíveis. 

A interposição de recurso por via judicial não é admissível. 

A Atividade e os termos e condições de participação são regidos pela legislação vigente na Alemanha. 

https://www.deere.pt/pt/forms/servico-de-noticias-digitais/
https://www.deere.pt/pt/forms/servico-de-noticias-digitais/

