
 

 

 

Digital nyhetstjänst Aktiviteter 

VILLKOR 

 

JDLink uppgraderingskampanjen ”CONNECT YOUR JOHN DEERE” (nedan kallad ”Aktiviteten”) är en 

aktivitet inom ramarna för John Deeres digitala nyhetstjänst och arrangeras av John Deere Walldorf 

GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Germany (nedan kallad ”John Deere”). 

 

Kampanjens syfte 

Syftet med Aktiviteten är att höja medvetenheten om JDLink uppgraderingsmöjligheter för äldre  

John Deere utrustning. 

 

Kampanj och varaktighet 

Aktiviteten startar den 15 februari 2021 och avslutas den 31 maj 2021. John Deere förbehåller sig 

rätten att när som helst före eller under Aktiviteten förlänga denna period till 31 oktober 2021. 

Under den här tiden har deltagaren möjlighet att köpa, uppgradera och aktivera berättigad 

utrustning för vilken deltagaren kan erhålla JDLink-telematik hos deltagande återförsäljare för 

halva listpriset. Det är efter varje återförsäljares gottfinnande att avgöra om man vill delta i 

aktiviteten och John Deere garanterar inte att återförsäljare erbjuder ovan angivna priser. 

 

John Deere förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta John Deere aktiviteten av goda skäl, i 

synnerhet om det inte längre kan garanteras att Aktiviteten kan genomföras på ett korrekt sätt av 

tekniska eller juridiska skäl. Sådana skäl kan inkludera tekniska problem (fel på maskinvara och/eller 

programvara, virus i datorsystemet, manipulation, osv.), villkorsändringar eller andra beslut. 

Deltagarna äger ingen rätt att göra några som helst anspråk i händelse av att Aktiviteten avbryts i förtid 

baserat på de tidigare nämnda skälen. Utöver ovanstående gör John Deere härmed deltagarna 

medvetna om att Aktivitetens tillgänglighet och funktion inte kan garanteras. 

 

Deltagande 

För att delta i Aktiviteten måste deltagare registrera sig på John Deere webbplatsen 

(www.deere.se)   för Aktiviteten med sin e-postadress och postadress. E-postadressen används 

för att skicka deltagarna ett uppföljande e-brev för att bekräfta e-postadressen och intresset för 

aktiviteten. Därefter får deltagaren ytterligare ett e-brev med resultatet från kontrollen och 

besked om huruvida deras John Deere utrustning kan utrustas med en JDLink™-

eftermonteringssats. Deltagaren måste skriva ut e-postbekräftelsen och gå till en valfri John Deere 

återförsäljare med syftet att komplettera sin utrustning inom den angivna tidsperioden. 

Deltagarna måste förse oss med de uppgifter om kön, förnamn, efternamn, e-postadress och 

adress som efterfrågas och acceptera dessa villkor. 



Deltagande i Aktiviteten är helt frivilligt. Deltagandet är gratis frånsett deltagares egna kostnader för 

mobil- eller internettrafik.  

För tydlighetens skull meddelas uttryckligen att deltagande i Aktiviteten inte är föremål för 

eller på något sätt kopplat till köp av varor eller tjänster och att funktioner som visas på 

bilder inte nödvändigtvis ingår i det annonserade priset. Deltagande gäller endast hos 

deltagande återförsäljare i följande länder: 

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 

Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Ukraina. 

 

Behörighet, uteslutande 

Alla fysiska personer som är minst 14 år har rätt att delta i aktiviteten, såvida inte deltagandet 

uttryckligen utesluts. Inga vinster kommer att delas ut till personer under 14 år. Om deltagaren inte 

har fyllt 18 år eller av någon annan anledning inte kan anses myndig, krävs föräldrarnas (eller andra 

juridiska representanters) tillåtelse för att deltagande i Aktiviteten. Varje person får bara delta i 

aktiviteten en gång. Deltagande via automatiska massdeltagandeförfaranden från tredje part är inte 

tillåtet. 

Anställda i Deere & Company inklusive alla anslutna företag och dotterbolag i den mening som avses i 

15 § ff. AktG och deras släktingar, byråns anställda och alla personer som är involverade i skapandet 

och administrationen av aktiviteten är uteslutna från deltagande. 

John Deere har rätt att utesluta enskilda personer från att delta av goda skäl, t.ex. varje överträdelse 

av eller avvikelse från dessa villkor, (försökt) manipulation osv. och förbehåller sig rätten att vidta 

rättsliga åtgärder. Om kraven för uteslutning är uppfyllda, kan utmärkelser/vinster också nekas eller 

återkrävas senare. Utesluts deltagare baserad på goda skäl, äger vederbörande ingen rätt att kräva att 

ställa krav på ersättning från John Deere. 

 

Ansvar 

Ansvaret för John Deere, dess juridiska representanter, anställda och ställföreträdare som härrörande 

från eller i samband med Aktiviteten, oavsett rättslig grund, är begränsad till uppsåt eller grov 

vårdslöshet. 

Ovanstående ansvarsbegränsning gäller särskilt skador orsakade av fel, förseningar eller avbrott i 

överföringen, särskilt tillgängligheten på aktivitetssidan, i händelse av funktionsfel på den tekniska 

utrustningen och servern, felaktigt innehåll, förlust eller radering av data eller virus. 

Ansvarsbegränsningen som nämns ovan gäller inte skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa 

eller till följd av brott mot väsentliga avtalsenliga förpliktelser (avtalsförpliktelser). 

Väsentliga avtalsenliga förpliktelser är sådana som kontraktet måste bevilja deltagaren enligt  

dess mening och syfte eller vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet  

överhuvudtaget och på vars efterlevnad deltagaren regelbundet kan förlita sig. I händelse av en 

lindrigare försumlig överträdelse av väsentliga avtalsenliga förpliktelser är John Deere endast ansvarig 

för skador som var förutsägbara vid tidpunkten då avtalet ingicks och är typiska för denna typ av 

kontrakt, såvida inte skadeståndskraven är baserade på skada av liv, lem eller hälsa. 



Dataskydd 

Ansvarig för databehandling är John Deere. 

Vid deltagande i Aktiviteten samlas personuppgifter (namn, titel, e-postadress, kön, telefonnummer, 

postadress) från deltagarna in, behandlas och används inom ramen för aktiviteten. Dessa uppgifter 

samlas in, behandlas och används uteslutande i syfte att genomföra Aktiviteten och därmed  

uppfylla kontraktet. Den rättsliga grunden för databehandlingen utgörs av artikel 6.1(b) i 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

Om deltagaren inte har fyllt 16 år måste föräldrarna (eller andra juridiska representanter) godkänna 

behandlingen av personuppgifter. 

Uppgifterna från deltagaren kommer att raderas omedelbart efter aktivitetens slut, såvida inte 

deltagaren har gett sitt samtycke till vidare behandling eller om det finns en rättslig skyldighet att 

bevara uppgifterna. I det senare fallet kommer informationen att begränsas för all annan behandling. 

Uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part om detta är nödvändigt för 

genomförandet av Aktiviteten (exempelvis för att skicka priser) om inte deltagaren har gett sitt 

samtycke till ytterligare bearbetning. 

Eftersom denna aktivitet är en del av den digitala nyhetstjänsten, ger deltagaren sitt separata  

samtycke till behandling av sina personuppgifter i syfte att tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten. 

För ytterligare information om behandling av personuppgifter för att utföra denna Aktivitet samt  

om behandling av personuppgifter för att tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten, se: 

https://www.deere.se/sv/formular/digital-nyhetstjanst/  

 

Diverse 

Skulle något av ovanstående villkor för deltagande visa sig vara ogiltigt eller innehålla ett kryphål, ska 

detta inte anses påverka giltigheten av övriga villkor. Ogiltiga eller ofullständiga villkor bibehålls 

tillsammans med det giltiga innehållet, och ska anses motsvara, så långt möjligt, den avsedda 

betydelsen av det ogiltiga innehållet. 

Rättslig prövning medges ej. 

Aktiviteten och villkoren för deltagande regleras av tysk lagstiftning. 

https://www.deere.se/sv/formular/digital-nyhetstjanst/

