
 

 

 
 

Digitaaluudiste teenuse tegevused 
 

TINGIMUSED 
 
 
 
"MLS hooldusviktoriin" (edaspidi "Tegevus") on osa John Deere'i digitaalsest uudisteteenusest ja selle 
korraldab John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland (edaspidi 
"John Deere"). 
 
 
 
Kampaania eesmärk 
 
Selle tegevuse eesmärk on teavitada kõiki osalejaid John Deere'i murutraktorite lisaseadmetest 
(MLS) ja tõsta esile MLS-te elutsükli lahendusi. Osalejad saavad osaleda viktoriinil ja neil on 
võimalus võita järgmised auhinnad: 
1. koht: talvine ülevaatus ja terade vahetus murutraktori lisaseadmetele, teostab John Deere'i volitatud 
edasimüüja 
2. koht: murutraktori lisadeadmete hoolduskomplekt ja terad 
3. koht: terade komplekt murutraktori lisaseadmete jaoks 
 

Kampaania kestus 
 
Tegevusega alustatakse 29. augustil 2022 ja see lõpeb 9. oktoobril 2022. Selle aja jooksul saavad 
külastajad viktoriinis osaleda. Osalevad riigid on: Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Poola, 
Portugal, Hispaania, Šveits, Austria, Belgia, Luksemburg, Taani, Holland, Eesti, Soome, Sloveenia ja 
Rootsi. Iga viktoriini lõpus vaadatakse vastused üle ja valitakse 3 võitjat igast osalevast riigist kolmele 
auhinnale osalejate seast kes on andnud kõik õiged vastused.  
 
 
Kui ükski osaleja ei ole täielikult õigesti vastatud, valitakse võitjad kõigi 2 õiget vastust andnud osalejate 
vahel. Võitjad valib välja John Deere'i poolt määratud žürii. Tegevuse võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 
kolm (3) nädalat pärast MLS hooldusviktoriini lõppu. Kui võitja ei võta John Deere'iga ühendust 
eMarketingR2@JohnDeere.com 7 päeva jooksul pärast võidu teatamist kaotatakse auhinnanõue ja 
loositakse välja asendusvõitja. Edastamatu teatise korral ei ole John Deere kohustatud täiendavaid 
päringuid tegema. kaudu 
John Deere’l on õigus antud John Deere’i tegevus põhjendatult peatada või lõpetada, näiteks kui tegevuse 
õiget korraldamist ei ole tehnilistel või õiguslikel põhjustel võimalik garanteerida. Sellisteks põhjusteks 
võivad muu hulgas olla tehnilised probleemid (riistvara ja/või tarkvara vead, arvutiviirused, 
manipuleerimine jne), kasutajatingimuste muudatused või muud otsused. Osalejatel ei teki üleval 
nimetatud varajasel lõpetamisel mistahes nõudeõigust. Peale ülevaltoodu teavitab John Deere kasutajaid, et 
tegevuse saadavus ja toimivus ei ole garanteeritud. 
 
 
 
 
Osalemine 
 
Tegevuses osalemiseks peavad osalejad registreeruma, nõustuma privaatsusteatise ja käesolevate 
tingimustega ning vastama kolmele küsimusele, mis on seotud John Deere MLS hooldusega. Igal 
küsimusel on ainult üks õige vastus. Osalejad peavad valima vastuse, mida nad peavad õigeks. Pärast 
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vastuste saatmist peavad osalejad kinnitama oma e-posti aadressi, klõpsates spetsiaalsel lingil, mille nad 
saavad e-posti teel. 
Kui osalejad oma e-maili ei kinnita, siis osalemine ei kehti, nende andmeid ei registreerita ja nad ei ole 
õigustatud võitma. Osalejad vastutavad esitatud kontaktandmete õigsuse eest, seetõttu tuleb registreerimisel 
sisestada isikuandmed täielikult ja õigesti. Osalejad peavad esitama küsitud andmed (sugu, eesnimi, 
perekonnanimi, meiliaadress, postiaadress) ja nõustuma nende tingimustega. 
 
Tegevuses osalemine on täiesti vabatahtlik. Osalemine on tasuta, välja arvatud osaleja mobiiltelefoni või 
internetiteenuse pakkuja teenustasud. 
 
Selguse huvides on sõnaselgelt märgitud, et tegevuses osalemine ei ole seotud kaupade või teenuste 
ostmisega. 
 
 
 
Auhinnad 
 
1. koht: talvine ülevaatus ja terade vahetus murutraktori lisaseadmetel, teostab volitatud John Deere'i 
edasimüüja 
2. koht: murutraktori lisadeadmete hoolduskomplekt ja terad 
3. koht: terade komplekt murutraktori lisaseadmete jaoks 
 
 
 
 
 
Auhindade võitjaid teavitab John Deere või kohalikud edasimüüjad e-posti teel. Võitjate ees- ja 
perekonnanimi koos riigiga, kuhu võitjad kuuluvad, avalikustatakse John Deere'i veebisaidil ja John Deere'i 
sotsiaalmeedia kanalites hiljemalt kolm (3) nädalat pärast MLS hooldusviktoriini lõppu. Talvise ülevaatuse 
ja terade vahetamise teeb volitatud kohalik John Deere'i edasimüüja. Samuti korraldab 2. ja 3. auhinna 
üleandmise kohalik John Deere'i edasimüüja. 
 
Osalejad vastutavad esitatud kontaktandmete õigsuse eest. Seetõttu tuleb registreerimisprotsessi käigus 
sisestada isikuandmed korrektselt ja täielikult. 
 
 
 
Sobivus ja erandid 
 
Tegevuses võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased füüsilised isikud, kui nende osalemine ei ole selgelt 
välistatud. Teenust ei pakuta alla 14-aastastele. Juhul, kui osaleja ei ole saanud 18-aastaseks 
(Suurbritannias 21-aastaseks) või ei ole mõnel muul põhjusel pädev või ei ole täielikult pädev, on 
Tegevuses osalemiseks vajalik vanemate (või muude seaduslike esindajate) luba. Iga osaleja saab 
Tegevuses saab osaleda vaid ühe korra. Keelatud on osalemine automatiseeritud massilise osalemise 
meetoditega või läbi kolmandate poolte. 
 

Deere & Company töötajad, muu hulgas sidus- ja tütarettevõtete töötajad Akt G jaotise 15 et seq. kontekstis 
ja nende otsesed sugulased, esinduste töötajad ja tegevuse loomisel ning pakkumisel osalevad isikud 
Tegevuses osaleda ei saa. 
 
John Deere võib põhjendatult keelata konkreetsete isikute osalemise, näiteks nende tingimuste rikkumise 
või mittejärgimise, (proovitud) manipuleerimise jne tõttu ning võib rakendada asjakohaseid õiguslikke 
meetmeid. Erandite puhul võidakse kätte andmata jätta või tagasi nõuda võimalikud auhinnad/preemiad. 
Põhjendatud osalemiskeelu rakendamine ei anna ühelegi isikule nõudeõigust John Deere’i vastu. 
 
 



 

 

Vastutus 
 
John Deere’i, ettevõtte esindajate, töötajate ja tegevusest tulenevate või seotud esindajate vastutus, 
sõltumata õiguslikest alustest, on piiratud tahtliku või raske hooletusega. 
 
Üleval nimetatud vastutuse piirang kehtib kahjude suhtes, mille põhjuseks on vead, ülekande viivitused või 
katkestused, muu hulgas tegevuse saidile juurdepääsetavus tehniliste seadmete ja serveri rikete korral, vale 
sisu, andmete kaotamine või kustutamine või viirused. Üleval nimetatud vastutuse piirang ei kata füüsilisi- 
või tervisekahjustusi või oluliste lepinguliste kohustuste rikkumist (aluskohustused). 
 
Olulisted lepingulisted kohustused tekivad lepingu tähenduse ja eesmärgi kohaselt või on vajalikud lepingu 
täitmiseks ja mille täitmisele osaleja tavaliselt toetub. Oluliste kohustuste täitmise kerge hooletuse korral on 
John Deere vastutav ainult kahjude eest, mis olid lepingu sõlmimise hetkel ettenähtavad ja on vastavat 
tüüpi lepingute puhul tüüpilised. Erandiks on kehaline, füüsiline või tervist puudutav kahju. 
 
Andmekaitse 
 
Vastutav andmetöötleja on John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Tegevuses osalemisega kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse Tegevuse raames osalejate isikuandmeid (nt 
võitja aadressiandmed). Neid andmeid koguvad, töötlevad ja kasutavad ainult Tegevuse läbiviimiseks ja 
seega ka lepingu täitmiseks John Deere ja kohalikud John Deere'i edasimüüjad. 
 
 
Kui osaleja ei ole vähemalt 16-aastane, peavad isikuandmete töödlemiseks nõusoleku andma lapsevanemad 
(või muu seaduslik esindaja). 
 
Osaleja kinnitab, et võidu korral avaldatakse tema nimi koos riigiga, kuhu võitjad kuuluvad, John Deere'i 
veebisaidil ja John Deere'i sotsiaalmeedia kanalites Tegevuse raames. 
 
Osaleja esitatud andmed kustutatakse viivitamatult pärast tegevuse lõppu. Erandiks on olukord, kus osaleja 
on andnud nõusoleku andmete täiendavaks töötlemiseks või kui andmete säilitamiseks on seaduslik 
kohustus. Viimasel juhul piiratakse andmete edasist töötlemist. Andmeid edastatakse kolmandatele 
pooltele ainult kui see on tegevuseks vajalik (näiteks auhinna saatmiseks). Erandiks on olukord, kus osaleja 
on andnud nõusoleku andmete täiendavaks töötlemiseks. 
 
Kuna see Tegevus on osa digitaaluudiste teenusest, kinnitab osaleja eraldi nõustumist isikuandmete 
töötlemisega digitaaluudiste teenuse pakkumise eesmärgil. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta 
selle tegevuse läbiviimiseks ja isikuandmete töötlemise kohta digitaalsete uudiste teenuse 
osutamiseks vaadake: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_ee_EE.pdf 
 
 
 
Muu 
 
Kui mõni ülevaltoodud tingimustest osutub kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud punktid kehtima. 
Kehtetud või poolikud sätted asendatakse kehtiva sisuga, mis on kehtetuks tunnistatud sisule võimalikult 
võrdväärse tähendusega. 
 
Lubatud ei ole sätete vaidlustamine kohtus. 
 
Tegevusele ja osalemise tingimustele kohaldatakse Saksamaa seaduseid. 


