
 

 

 
 

Digital News Service Activities 
 

SÄÄNNÖT JA EHDOT 
 
 
 
"Ajettavien ruohonleikkurien huoltotietovisa" (jäljempänä "aktiviteetti") on osa John Deere Digital News 
Service -palvelua, ja sen järjestää John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, 
Saksa (jäljempänä "John Deere"). 
 
 
 
Aktiviteetin tarkoitus 
 
Aktiviteetti antaa kaikille osallistujille tietoja John Deeren ajettavista ruohonleikkureista (RLE) ja 
korostetaan ajettavien ruohonleikkurien elinkaariratkaisuja. Osallistujat ovat ottaa osaa tietovisaan ja 
voivat voittaa seuraavia palkintoja 
1. palkinto:: Ajettavan ruohonleikkurin talvihuolto ja terin vaihto valtuutetun John Deere -jälleenmyyjän 
huollossa 
2. palkinto: Ajettavan ruohonleikkurin huoltosarja ja terät 
3. palkinto: Ajettavan ruohonleikkurin teräsarjan 
 

Aktiviteetin kesto 
 
Aktiviteetti alkaa 29. elokuuta 2022 ja päättyy 9. lokakuuta 2022. Vierailijat voivat tänä aikana osallistua 
tietovisaan. Maat,  joissa tietovisa järjestetään: Saksa,  UK, Ranska , Puola, Portugali, Espanja, 
Sveitsi, Itävalta, Belgia, Luxemburg, Tanska, Alankomaat, Viro, Suomi, Slovenia ja Ruotsi. Vastaukset 
tarkastetaan joka tietovisan päätteeksi, ja jokaisesta osallistuvasta maasta valitaan kaikista vain oikein 
vastanneista kolme voittajaa, jotka saavat jonkin kolmesta palkinnosta. 
 
 
Jos yhtään tietovisaa ei ole vastattu täysin oikein, voittaja valitaan kaikista kaksi oikeaa vastausta antaneista 
osallistujista. John Deeren nimeämä tuomaristo valitsee voittajat. Aktiviteetin voittajat ilmoitetaan 
viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua ajettavien ruohonleikkurien huoltovisan päättymisestä. Jos voittaja 
ei ota yhteyttä John Deereen eMarketingR2@JohnDeere.com seitsemän päivän kuluessa ilmoituksesta, 
oikeus palkintoon perutaan ja uusi voittaja arvotaan. Mikäli ilmoitusta ei voida toimittaan saajalla, John 
Deerellä ei ole velvollisuutta lisäselvityksiin. välityksellä 
John Deere pidättää oikeuden keskeyttää tai päättää John Deere -aktiviteetti hyvästä syystä erityisesti, jos 
aktiviteetin asianmukaista suorittamista ei voida enää taata teknisistä tai oikeudellisista syistä. Tällaisia 
syitä voivat olla tekniset ongelmat (laitteiston ja/tai ohjelmiston virheet, tietokonejärjestelmän virukset, 
manipulointi jne.), käyttöehtojen muutokset tai muut päätökset. Osallistujat eivät voi esittää vaateita edellä 
mainituista syistä johtuvan ennenaikaisen päättämisen vuoksi. Edellä mainitun lisäksi John Deere 
huomauttaa täten osallistujille, että aktiviteetin saatavuutta ja toimivuutta ei voida taata. 
 
 
 
 
Osallistuminen 
 
Aktiviteettiin osallistuvien on rekisteröidyttävä, hyväksyttävä tietosuojailmoitus sekä säännöt ja ehdot, ja 
vastattava kolmeen John Deeren ajettavien ruohonleikkurien huoltoa koskevaan kysymykseen. Jokaisen 
kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Osallistujien on valittava mielestään oikea vastaus. Kun 
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vastaukset on lähetetty, osallistujien on vahvistettava sähköpostisoitteensa napsauttamalla erityistä linkkiä, 
joka lähetetään sähköpostina. 
Jos osallistuja ei vahvista sähköpostiaan, osallistuminen ei ole voimassa, osallistujaa ei rekisteröidä eikä 
hänellä ole mahdollisuutta voittaa. Osallistujat ovat vastuussa antamiensa yhteystietojen 
paikkansapitävyydestä, minkä vuoksi henkilötiedot on annettava oikein ja kokonaisuudessaan 
rekisteröitymisen yhteydessä. Osallistujien on annettava meille pyydetyt tiedot (etunimi, sukunimi, 
sähköpostiosoite) sekä hyväksyttävä nämä säännöt ja ehdot. 
 
Aktiviteettiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Osallistuminen on ilmaista lukuun ottamatta 
osallistujan matkapuhelinkustannuksia tai Internet-palveluntarjoajan maksuja. 
 
Selvyyden vuoksi mainitsemme vielä, että aktiviteettiin osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai 
palvelun ostoa tai liity millään lailla siihen. 
 
 
 
Palkinnot 
 
1. palkinto:: Ajettavan ruohonleikkurin talvihuolto ja terin vaihto valtuutetun John Deere -jälleenmyyjän 
huollossa 
2. palkinto: Ajettavan ruohonleikkurin huoltosarja ja terät 
3. palkinto: Ajettavan ruohonleikkurin teräsarjan 
 
 
 
 
 
John Deere tai paikallinen jälleenmyyjä ilmoittavat palkintojen voittajille sähköpostitse. Voittajien etu- ja 
sukunimi sekä maa ilmoitetaan John Deeren verkkosivustossa sekä John Deeren sosiaalisen median 
kanavilla viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua ajettavien ruohonleikkurien huoltovisan päättymisestä. 
Valtuutettu John Deere -jälleenmyyjä tekee talvihuollon ja vaihtaa terät. John Deere -jälleenmyyjä 
luovuttaa myös 2. ja 3. palkinnot. 
 
Osallistujat ovat vastuussa antamiensa yhteystietojen paikkansapitävyydestä. Henkilötiedot on siksi 
annettava oikein ja kokonaisuudessaan rekisteröitymisen yhteydessä. 
 
 
 
Kelpoisuus; poissulkeminen 
 
Kaikki vähintään 14-vuotiaat luonnolliset henkilöt voivat osallistua aktiviteettiin, ellei osallistumista ole 
nimenomaisesti suljettu pois. Etua ei anneta alle 14-vuotiaille henkilöille. Jos osallistuja ei ole täyttänyt 18 
vuotta (UK: 21 vuotta) tai hän ei ole jostain syystä täysin päätösvaltainen, aktiviteettiin osallistumiseen 
vaaditaan vanhempien (tai muun laillisen edustajan) lupa. Jokainen henkilö voi osallistua aktiviteettiin 
kerran. Osallistuminen kolmansien osapuolien automatisoitujen massaosallistumismenettelyiden kautta ei 
ole sallittua. 
 

John Deere & Companyn, mukaan luettuna kaikki sidos- ja tytäryhtiöt, kuten AktG:n osassa 15 ja sitä 
seuraavissa kohdissa on tarkoitettu, työntekijät ja heidän suorat sukulaisensa, edustajien työntekijät ja 
aktiviteetin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat henkilöt eivät saa osallistua. 
 
John Deerellä on oikeus estää yksittäisten henkilöiden osallistuminen hyvästä syystä, kuten näiden ehtojen 
ja sääntöjen mahdollinen rikkominen tai täyttämättä jättäminen, manipulointi(yritys) jne., ja se pidättää 
oikeuden oikeudellisiin toimiin. Jos poissulkemisen vaatimukset täyttyvät, palkinnot voidaan myös evätä 
tai periä takaisin myöhemmin. Hyvään syyhyn perustuva poissulkeminen ei anna poissuljetulle 
osallistujalle oikeutta mihinkään vaateisiin John Deereä kohtaan. 



 

 

 
Vastuu 
 
John Deeren, sen laillisten edustajien, työntekijöiden ja sitä edustavien toimijoiden aktiviteetista johtuva tai 
siihen liittyvä vastuu, oikeusperustasta riippumatta, on rajoitettu tarkoitukselliseen tai törkeään 
huolimattomuuteen. 
 
Edellä mainittu vastuunrajoitus koskee erityisesti vahinkoja, jotka aiheutuvat lähettämisessä tapahtuvista 
virheistä, viiveistä tai häiriöistä, erityisesti aktiviteetin sivuston käytettävyyteen liittyen, teknisten laitteiden 
ja palvelimen toimintahäiriöiden tapauksessa, virheellisestä sisällöstä, tietojen häviämisestä tai 
tuhoutumisesta tai viruksista. Edellä mainittu vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat hengen, 
ruumiin tai terveyden vaarantamisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden (kardinaalivelvoitteet) 
rikkomisesta. 
 
Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat niitä, jotka sopimuksen on annettava osallistujalle sen merkityksen ja 
tarkoituksen mukaisesti tai joiden täyttäminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen 
ylipäänsä ja joiden noudattamiseen osallistuja voi aina luottaa. Olennaisten sopimusvelvoitteiden lievän 
tuottamuksellisen rikkomisen tapauksessa John Deere vastaa vain vahingoista, jotka ovat olleet 
ennustettavissa sopimuksen solmimishetkellä ja jotka ovat tyypillisiä tämän tyyppiselle sopimukselle, paitsi 
jos vahingonkorvausvaateet perustuvat hengen, ruumiin ja terveyden vaarantamiseen. 
 
 
 
 
Tietosuoja 
 
Tietojenkäsittelystä vastaa John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Kun osallistuja osallistuu aktiviteettiin, hänen henkilötietonsa (voittajan osoitetiedot) kerätään, niitä 
käsitellään ja niitä käytetään aktiviteetin laajuuden puitteissa. Nämä tiedot kerätään, niitä käsitellään ja 
niitä käytetään ainoastaan aktiviteetin suorittamisen tarkoitusta varten ja siten myös John Deeren ja 
paikallisten John Deere -jälleenmyyjien sopimuksen täyttämiseksi. 
 
 
Jos osallistuja on alle 16-vuotias, hänen vanhempiensa (tai muun laillisen edustajan) on annettava 
suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 
 
Osallistujat hyväksyvät, että voittajien etu- ja sukunimi sekä maa ilmoitetaan osana aktiviteettia John 
Deeren verkkosivustossa sekä John Deeren sosiaalisen median kanavilla. 
 
Osallistujan antamat tiedot poistetaan pysyvästi heti aktiviteetin päättymisen jälkeen, ellei osallistuja ole 
antanut suostumusta jatkokäsittelyyn tai ellei tietojen säilyttämiseen ole oikeudellista velvoitetta. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa tietojen muuta käsittelyä rajoitetaan. Tiedot annetaan kolmansille osapuolille vain, 
jos se on tarpeen aktiviteetin suorittamisen vuoksi (esim. palkinnon lähettämiseksi), ellei osallistuja ole 
antanut suostumustaan jatkokäsittelyyn. 
 
Koska tämä aktiviteetti on osa Digital News Service -palvelua, osallistuja antaa erillisen suostumuksen 
henkilötietojensa käsittelyyn Digital News Service -palvelun tuottamisen tarkoitusta varten. Jos haluat 
lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tämän aktiviteetin toteuttamisen yhteydessä sekä henkilötietojen 
käsittelystä Digital News Service -palvelun tuottamista varten, katso: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_fi_FI.pdf 
 
 
 



 

 

 
Muut ehdot ja määräykset 
 
Jos jokin näiden osallistumisen sääntöjen ja ehtojen edellä mainituista säännöksistä on pätemätön tai 
sisältää porsaanreiän, tämä ei vaikuta muiden säännösten voimassaoloon. Virheelliset tai puutteelliset 
säännökset säilytetään kelvollisella sisällöllä, joka vastaa niin läheisesti kuin mahdollista virheellisen 
sisällön tarkoitusta. 
 
Turvautuminen tuomioistuimiin ei ole sallittua. 
 
Aktiviteettiin ja osallistumisen sääntöihin ja ehtoihin sovelletaan Saksan lainsäädäntöä. 


