
 

 

 
 

Digital News Service Aktiviteter 
 

VILKÅR & BETINGELSER 
 
 
 
The "RLE Maintenance Quiz" (herefter “Aktivitet”) er en del af John Deere Digital News Service og er 
organiseret af  John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Tyskland 
(herefter "John Deere"). 
 
 
 
Formål med kampagnen 
 
Formålet med denne aktivitet er at informere alle deltagere om John Deere plænetraktorudstyr 
(RLE) og markere livscyklusløsninger for RLE's. Deltagere kan deltage i denne quiz og få mulighed 
for at vinde de følgende præmier: 
1. præmier: Vinterservice og udskiftning af knive på en RLE, udført af en autoriseret John Deere 
forhandler 
2. præmie: Vedligeholdelsessæt og knive for en RLE 
3. præmie: knivsæt for en RLE 
 

Kampagnens varighed 
 
Denne aktivitet vil starte 29. august 2022 og slutte 9. oktober 2022. I dette tidsrum kan besøgende deltage 
i quizzen. Deltagende lande er: Tysk land , Storbritannien , Frankrig, Polen, Portugal, Spanien, 
Schweiz, Østrig, Belgien, Luxembourg, Danmark, Holland, Estland, Finland, Slovenien og Sverige. Ved 
afslutningen af hver quiz, evalueres svarene og der vælges 3 vindere pr. deltagerland for de 3 præmier, 
blandt alle deltagere der har afgivet korrekte svar. 
 
 
Hvis ingen quiz er besvaret fuldt korrekt, vælges vinderne blandt alle deltagere der har afgivet 2 korrekte 
svar. Vinderne vælges af en jurt udnævnt af John Deere. Vinderne af aktiviteten vil blive annonceret senest 
tre (3) uger efter afsluttet RLE Maintenance Quiz. Hvis vinder ikke kontakter John Deere via 
eMarketingR2@JohnDeere.com inden for 7 dage fra meddelelsen, vil retten til præmien bortfalde og der 
trækkes en ny vinder. I tilfælde af en meddelelse der ikke kan leveres, er John Deere ikke forpligtet til 
yderligere forespørgsler. 
John Deere forbeholder sig retten til at indstille eller afslutte John Deere Aktiviteten med god grund, i 
særdeleshed hvis behørig håndtering af Aktiviteten ikke længere kan garanteres af tekniske eller juridiske 
årsager. Sådanne årsager kan omfatte tekniske problemer (fejl i hardware og/eller software, virusser i 
computersystemet, manipulation osv.), ændringer i betingelser for brug eller andre beslutninger. 
Deltagerne kan ikke fremsætte erstatningskrav grundet tidlig afslutning baseret på føromtalte årsager. Ud 
over ovenstående gør John Deere hermed deltagere opmærksom på, at det ikke kan garanteres, at 
Aktiviteten vil være til rådighed eller fungere. 
 
 
 
 
Deltagelse 
 
For deltagelse i aktiviteten, skal deltagerne registrere sig, accepterer privatlivspolitikken og vilkår og 
betingelser samt besvare 3 spørgsmål relateret til John Deere RLE vedligeholdelse. Hvert spørgsmål har et 
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korrekt svar. Deltagerne skal vælge det svar de anser for korrekt. Efter indsendelse af svar, skal deltagerne 
bekræfte deres mailadresse ved klik på et dedikeret link der modtage på email. 
Hvis deltagerne ikke bekræfter deres mailadresse, er deltagelsen ikke gyldig, deres data registreres ikke og 
de er ikke berettiget til at vinde. Deltagerne er ansvarlige for, at kontaktoplysningerne ved registreringen er 
fuldstændige og korrekte. Deltagere skal forsyne os med de oplysninger vi beder om: fornavn, efternavn, 
mailadresse og acceptere disse Vilkår & betingelser. 
 
Deltagelse i Aktiviteten er fuldstændig frivillig. Det er gratis at deltage bortset fra omkostninger til 
overførsel af billeder fra deltagernes mobiltelefon eller omkostninger til internetleverandør. 
 
Vi skal udtrykkeligt gøre opmærksom på, at deltagelse i Aktiviteten ikke forudsætter køb af varer eller 
tjenester af nogen art. 
 
 
 
Præmier 
 
1. præmier: Vinterservice og udskiftning af knive på en RLE, udført af en autoriseret John Deere 
forhandler 
2. præmie: Vedligeholdelsessæt og knive for en RLE 
3. præmie: knivsæt for en RLE 
 
 
 
 
 
Vinderne af præmierne vil blive underrettet af John Deere eller den lokale forhandler pr. email. Vinderes 
for- og efternavne, sammen med bopælslandet, vil blive annonceret på John Deere website og John Deere 
sociale medier senest 3 (tre) uger efter afsluttet RLE Maintenance Quiz. Vinterservice og udskiftning af 
knive på en RLE, udført af en autoriseret John Deere forhandler Levering af 2. og 3. præmier sker også 
ved den lokale John Deere forhandler. 
 
Deltagerne er ansvarlige for nøjagtigheden af deres afgivne kontaktdetaljer. Personlige oplysninger skal 
derfor indtastes korrekt og komplet under registreringsprocessen. 
 
 
 
Berettigelse, udelukkelse 
 
Alle fysiske personer, som er mindst 14 år gamle, er berettiget til at deltage i Aktiviteten, medmindre 
deltagelse udtrykkeligt er udelukket. Der uddeles ingen økonomisk gevinst til personer under 14 år. I 
tilfælde af at deltageren endnu ikke er fyldt 18 år  (eller 21 år som det er gældende i England) eller af anden 
årsag ikke eller ikke fuldstændig er myndig, skal forældre (eller anden værge) afgive tilladelse til 
deltagelsen i Aktiviteten. En person kan kun deltage i Aktiviteten én gang. Detagelse via en automatiseret 
massetilmeldingsprocedurer gennem tredjeparter er ikke tilladt. 
 

Medarbejdere hos Deere & Company herunder tilknyttede virksomheder og datterselskaber i den 
betydning, som er er angivet i Afsnit 15 og efterfølgende. AktG og deres direkte familiemedlemmer, 
bureauets ansatte og alle personer, der er involveret i udvikling og afvikling af Aktiviteten, er udelukket fra 
at deltage. 
 
John Deere har ret til at udelukke individuelle deltagere fra at deltage i konkurrencen, hvis der er en god 
grund, f.eks. i form af brud på eller manglende overholdelse af disse Vilkår & Betingelser, (forsøg på) 
manipulation osv. Endelig forbeholder John Deere sig ret til at forfølge sagen juridisk. Hvis kravene til 
eksklusion er opfyldt, kan præmier/priser på et senere tidspunkt ligeledes nægtes udleveret eller kræves 



 

 

tilbage. Udelukkelse baseret på god grund giver ikke den udelukkede deltager ret til at rejse 
erstatningskrav mod John Deere. 
 
Ansvar 
 
Det ansvar, som John Deere samt dennes befuldmægtigede, medarbejdere og stedfortrædende 
repræsentanter påtager sig, og som opstår på baggrund af eller i forbindelse med Aktiviteten, uanset 
juridisk grundlag, er begrænset til hensigt eller grov uagtsomhed. 
 
Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder i særdeleshed for beskadigelse forårsaget af fejl, forsinkelser eller 
forstyrrelser i overførelse, i særdeleshed tilgængeligheden af Aktivitetens websted, i tilfælde af 
funktionsfejl i det tekniske udstyr og serveren, forkert indhold, tab eller sletning af data eller virusser. 
Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke for skadeserstatning, der opstår som følge af skade på liv, 
krop eller helbred eller for brud på grundlæggende kontraktuelle forpligtelser (hovedforpligtelser). 
 
Materielle kontraktuelle forpligtelser er dem, som kontrakten skal tilstå deltageren i henhold til dens 
betydning og formål, eller hvis opfyldelse overhovedet muliggør den rette eksekution af kontrakten, og på 
hvis efterlevelse deltageren til stadighed kan forlade sig på. I tilfælde af moderat uagtsom forsømmelse af 
materielle kontraktuelle forpligtelser er John Deere udelukkende ansvarlig for erstatningskrav, som kunne 
forudses på det tidspunkt, hvor kontrakten ophørte, og som er typiske for denne type kontrakt, medmindre 
anmeldelsen om erstatningskrav baseres på skade på liv, lemmer eller helbred. 
 
 
 
 
Databeskyttelse 
 
Den ansvarlige for databehandling er John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Ved deltagelse i Aktivteten indsamles, behandles og anvendes personlige oplysninger (f.eks. vinders 
adressedata). Oplysningerne indsamles, behandles og anvendes udelukkede med at formål at gennemføre 
Aktiviteten og dermed opfylde kontrakten med John Deere og lokale John Deere forhandlere. 
 
 
Hvis deltageren endnu ikke er fyldt 16 år, skal forældrene (eller anden værge) give tilsagn til behandling af 
personlige oplysninger. 
 
Deltagerne anerkender i tilfælde af en præmie at hans eller hendes navn sammen med bopælslandet, vil 
blive annonceret på John Deere website og John Deere sociale medier som en del af aktiviteten. 
 
De oplysninger, som deltageren opgiver, slettes med det samme efter Aktivitetens afslutning, medmindre 
deltageren har givet samtykke til yderligere behandling, eller hvis der foreligger en juridisk forpligtelse til 
at beholde oplysningerne. I sidstnævnte tilfælde begrænses yderligere behandling af oplysninger. 
Oplysninger videregives kun til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre Aktiviteten 
(f.eks. for at kunne sende en præmie), medmindre deltageren har givet samtykke til yderligere behandling. 
 
Eftersom Aktiviteten er en del af Digital News Service, giver deltageren særskilt samtykke til behandling af 
personlige oplysninger med henblik på at kunne levere Digital News Service. Yderligere information 
angående behandling af personlige oplysninger med henblik på at gennemføre denne Aktivitet samt angående 
behandling af personlige oplysninger med henblik på at kunne levere Digital News Service, kan findes her: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_da_DK.pdf 
 
 
 



 

 

 
Diverse 
 
Skulle ovennævnte bestemmelser for disse vilkår og betingelser for deltagelse være ugyldige eller 
indeholde et smuthul, vil de resterende bestemmelser forblive uændrede. Ugyldige eller ufærdige 
bestemmelser fastholdes sammen med den del af det gyldige indhold, som bedst gengiver indholdet af det 
ugyldige indhold. 
 
Regres til domstolene er ikke tilladt. 
 
Aktiviteten og vilkår og betingelser for deltagelse er underlagt tysk lovgivning. 


