
 

 

Activități Digital News Services 

TERMENI ȘI CONDIȚII 

 

Activitatea JDLink Upgrade „CONNECT YOUR JOHN DEERE” (denumită în cele ce urmează „Activitatea”) 

reprezintă o componentă a Digital News Service și este organizată de către John Deere Walldorf GmbH 

& Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Germany (denumită în cele ce urmează „John Deere”). 

 

Scopul campaniei 

Scopul acestei Activități este să conștientizeze și să evidențieze opțiunile de upgrade JDLink pentru 

echipamentele John Deere mai vechi. 

 

Campania și durata 

Activitatea se lansează la 15 februarie 2021 și se încheie la 31 mai 2021. John Deere își rezervă 

dreptul de extindere a acestei perioade până la 31 octombrie 2021 în orice moment înainte sau în 

cursul Activității. În această perioadă Participantul are șansa să cumpere, upgradeze și să activeze 

echipamente eligibile pentru care Participantul poate obține telematică JDLink de la distribuitorii 

participanți la jumătate din prețul de listă. Este la discreția fiecărui distribuitor să decidă dacă 

dorește să participe la Activitate, iar John Deere nu garantează că distribuitorii vor oferi prețurile 

menționate mai sus. 

 

John Deere își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta activitatea John Deere din motive întemeiate, 

în special dacă buna desfășurare a activității nu mai poate fi garantată din motive tehnice sau legale. 

Astfel de motive pot include probleme de natură tehnică (erori în organele de asamblare și/sau 

programe, viruși în sistemul calculatorului, manipulare etc.), modificări ale condițiilor de utilizare sau 

alte decizii. Participanții nu pot pretinde nicio despăgubire ca urmare a încetării anticipate pe baza 

motivelor menționate anterior. Prin aceasta, în completarea celor menționate mai sus, John Deere 

atrage atenția participanților asupra faptului că disponibilitatea și funcționarea activității nu pot fi 

garantate. 

 

Participare 

Pentru a participa la Activitate, participanții trebuie să se înscrie pe site-ul web John Deere 

(www.deere.ro) pentru Activitate cu adresele e-mail și adresele poștale. Adresa e-mail va fi 

utilizată pentru a trimite participanților un e-mail de continuare prin care să confirme adresa și 

interesul în Activitate. După care participantul va primi încă un e-mail cu rezultatele dacă 

echipamentele sale John Deere sunt eligibile pentru kitul de accesorii JDLink™ retrofit. 

Participantul trebuie să tipărească e-mail-ul de confirmare și să se prezinte la un distribuitor John 

Deere la alegerea lui pentru reechiparea prin retrofit a echipamentelor lui eligibile în perioada de 

timp indicată. Participanții trebuie să ne furnizeze datele solicitate – sexul, prenumele, numele, 

adresa e-mail, adresa poștală și să accepte termenii și condițiile prezente. 



Participarea la această activitate este complet voluntară. Participarea este gratuită cu excepția 

costurilor de transmisie de la telefonul mobil al participantului sau tarifului furnizorului de internet.  

Pentru clarificare, se menționează în mod expres faptul că participarea la activitate nu face 

obiectul sau nu este în niciun fel asociată cu achiziționarea vreunui bun sau serviciu, iar 

caracteristicile prezentate în imagini nu sunt incluse în mod necesar în prețul prezentat în 

reclamă. Participarea este valabilă numai la distribuitorii participanți în următoarele țări: 

UK, Irlanda, Franța, Germania, Austria, Elveția, Spania, Belgia, Portugalia, Italia; Polonia, 

Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Republica Cehă, Norvegia, 

România, Ungaria, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Croația, Slovacia 

 

Eligibilitate; Excludere 

Toate persoanele fizice care au împlinit vârsta de 14 ani au dreptul de a participa la această activitate, 

cu excepția situației în care participarea este exclusă în mod expres. Niciun fel de câștig nu va fi 

distribuit persoanelor cu vârsta sub 14 ani. În situația în care participantul nu a împlinit vârsta de 18 

ani sau, din anumite motive, nu are sau încă nu are capacitate deplină de exercițiu, este necesară 

permisiunea părinților (sau a altor reprezentanți legali) pentru participarea la activitate. Fiecare 

persoană poate participa la activitate o singură dată. Nu este permisă participarea prin intermediul 

procedurilor automate de participare în masă ale părților terțe. 

Angajații Deere & Company, inclusiv ai tuturor companiilor afiliate și filialelor, în sensul secțiunii 15 din 

legea germană a societăților pe acțiuni, „AktG” și rudele în linie directă ale acestora, angajații agenției 

și toate persoanele implicate în conceperea și desfășurarea activității sunt excluși de la participare. 

John Deere are dreptul de a exclude participarea persoanelor din motive întemeiate, de ex. ca urmare 

a încălcării sau nerespectării termenilor și condițiilor, (încercării de) manipulare etc. și își rezervă 

dreptul de a lua măsuri legale. În situația în care sunt îndeplinite cerințele pentru excludere, 

premiile/recompensele pot fi, de asemenea, refuzate sau revendicate ulterior. Excluderea ca urmare 

a unor motive întemeiate nu permite participanților dreptul la despăgubiri din partea John Deere. 

 

Răspundere legală 

Răspunderea legală a John Deere, a reprezentanților săi legali și a agenților indirecți și care decurge 

din sau se află în legătură cu activitatea, indiferent de temeiul legal, se limitează la intenție sau 

neglijență gravă. 

Limitarea răspunderii legale de mai sus este valabilă în special în cazul daunelor cauzate de erori, 

întârzieri sau întreruperi ale transmisiei, îndeosebi accesibilitatea site-ului activității, în situația 

funcționării necorespunzătoare a echipamentului tehnic și a serverului, dacă există conținut incorect, 

în cazul pierderii sau ștergerii datelor ori dacă există viruși. Limitarea răspunderii legale menționată 

anterior nu este valabilă în cazul daunelor rezultate din vătămări aduse vieții, corpului sau sănătății sau 

din încălcarea obligațiilor contractuale esențiale (obligații principale). 

Obligațiile contractuale semnificative sunt acelea pe care contractul trebuie să le acorde 

participantului în conformitate cu sensul și scopul său sau a căror îndeplinire face posibilă executarea 

corespunzătoare a contractului și care trebuie respectate în permanență de către participant. În 

eventualitatea unei încălcări dintr-o simplă neglijență a obligațiilor contractuale semnificative, John 

Deere este răspunzătoare doar pentru daunele previzibile la momentul încheierii contractului și care 



sunt specifice pentru acest tip de contract, cu excepția situațiilor în care cererile de despăgubire sunt 

bazate pe vătămări aduse vieții, integrității corporale sau sănătății. 

 

Protecția datelor 

John Deere este responsabilă pentru prelucrarea datelor. 

Prin participarea la această activitate, datele personale (nume, funcție, adresă de e-mail, sex, număr 

de telefon, adresă poștală) ale participanților sunt colectate, prelucrate și procesate în conformitate 

cu scopul activității. Datele sunt colectate, prelucrate și utilizate exclusiv în scopul desfășurării 

activității și, prin urmare, în scopul îndeplinirii contractului de către John Deere în conformitate cu 

articolul 6 (1) lit. b) Regulamentul general privind protecția datelor (RGDP). 

Dacă participantul nu a împlinit vârsta de 16 ani, părinții (sau alți reprezentanți legali) trebuie să își 

exprime consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. 

Datele furnizate de către participant vor fi șterse imediat după încheierea activității, cu excepția 

situației în care acesta și-a exprimat consimțământul pentru prelucrare ulterioară sau dacă există o 

obligație legală de păstrare a datelor. În cazul din urmă, orice altă prelucrare a datelor este 

restricționată. Datele vor fi transmise unor părți terțe doar în situația în care acest lucru este necesar 

pentru efectuarea activității (de exemplu, pentru trimiterea premiului), cu excepția situației în care 

participantul și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea ulterioară. 

Întrucât această activitate reprezintă o parte din Digital News Service, participantul confirmă 

consimțământul său separat pentru prelucrarea datelor personale în scopul furnizării Digital News 

Service. Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor personale în vederea efectuării 

activității, precum și privind prelucrarea datelor personale în vederea furnizării Digital News Service, 

vă rugăm să consultați: https://www.deere.ro/ro/formulare/serviciul-de-stiri-digitale/  

 

Diverse 

În situația în care prevederile menționate anterior ale acestor termeni și condiții ale participării nu sunt 

valide sau conțin o lacună, restul prevederilor rămâne neafectate. Prevederile incomplete sau nevalide 

se vor păstra cu un conținut valid care să reprezinte cât mai mult posibil sensul conținutului nevalid. 

Se exclude posibilitatea atacării prin mijloace legale. 

Activitatea și termenii și condițiile de participare intră sub incidența legislației din Germania. 

https://www.deere.ro/ro/formulare/serviciul-de-stiri-digitale/

