
 

 

 
 

Serviço de Notícias Digitais sobre Atividades 
 

TERMOS E CONDIÇÕES 
 
 
 
O "Questionário de Manutenção de RLE" (doravante denominado “Atividade”) faz parte do Serviço de 
Notícias Digitais da John Deere, sendo organizado pela John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 
3, 69190 Walldorf, Alemanha (doravante denominada "John Deere"). 
 
 
 
Objetivo da Campanha 
 
O objetivo desta atividade é informar todos os participantes sobre os Cortadores de relva com 
assento (RLE) da John Deere e destacar as soluções para o ciclo de vida de RLEs. Os participantes 
podem participar num Questionário e têm a  opo r tun idade  de  ganhar  os  segu in te s  p rémios: 
1.º prémio: revisão de inverno e troca de lâminas de um RLE, realizadas por um Concessionário John 
Deere autorizado 
2.º prémio: kit de manutenção e lâminas para um RLE 
3.º prémio: conjunto de lâminas para um RLE 
 

Duração da campanha 
 
A atividade terá lugar de 29 de agosto de 2022 a 9 de outubro de 2022. Durante este período, os 
visitantes poderão participar no questionário. Os países participantes são: Alemanha, Reino Unido, França, 
Polónia, Portugal, Espanha, Suíça, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Estónia, Finlândia, 
Eslovénia e Suécia. No final de cada Questionário, as respostas serão revistas e serão selecionados 3 
vencedores por país participante para os 3 prémios entre todos os participantes que deram apenas 
respostas corretas. 

 
 
Se nenhum dos questionários for totalmente respondido corretamente, os vencedores serão selecionados 
entre todos os participantes que deram 2 respostas corretas. Os vencedores serão selecionados por um júri 
nomeado pela John Deere. Os vencedores da Atividade serão anunciados, o mais tardar, três (3) semanas 
após o fim do Questionário de Manutenção de RLE. Se o vencedor não contactar a John Deere v ia  
eMarketingR2@JohnDeere.com no prazo de 7 dias após a notificação, a reivindicação do prémio será 
perdida e será sorteado um vencedor substituto. No caso de uma notificação impossível de entregar, a John 
Deere não é obrigada a efetuar mais consultas. 
 
A John Deere reserva-se o direito de suspender ou pôr termo à Atividade John Deere por justa causa, em 
particular se a condução adequada da Atividade deixar de poder estar garantida por razões técnicas ou 
legais. Tais razões podem ter a ver com problemas técnicos (falhas no hardware e/ou erros de software, 
infeção de vírus no sistema informático, manipulação etc.), alterações nos termos de uso ou outras decisões. 
Os participantes não poderão reclamar com base numa eventual suspensão antecipada que remeta para os 
motivos supramencionados. Além do exposto, a John Deere pretende ainda informar os participantes que a 
disponibilidade e o funcionamento da Atividade não podem ser garantidos. 
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Participação 
 
Para participarem na atividade, os participantes têm de se registar, aceitar o Aviso de Privacidade e os 
presentes Termos e Condições, e responder a 3 perguntas relacionadas com a Manutenção de RLE da John 
Deere. Cada pergunta terá apenas uma resposta correta. Os participantes têm de selecionar a resposta que 
consideram ser a correta. Depois de enviarem as suas respostas, os participantes terão de confirmar o seu 
endereço de e-mail, clicando num link específico que irão receber por e-mail. 
Caso os participantes não confirmem o seu e-mail, a participação não será efetivada, os seus dados não 
serão registados e não serão elegíveis para ganhar. Os participantes são responsáveis pela exatidão dos 
detalhes de contacto fornecidos; dessa forma, os detalhes pessoais devem ser introduzidos na totalidade e 
corretamente durante o processo de registo. Os participantes têm de disponibilizar à John Deere os dados 
solicitados, como o nome, apelido, endereço de correio eletrónico, bem como aceitar os presentes Termos e 
Condições. 
 
A participação na Atividade é realizada de forma completamente voluntária. A participação é gratuita, à 
exceção dos custos de chamadas de telemóvel ou das tarifas do operador de Internet do participante. 
 
Para melhor compreensão, vimos explicitamente declarar que a participação na Atividade não está sujeita 
nem de alguma forma relacionada com a compra de quaisquer bens ou serviços. 
 
 
 
Prémios 
 
1.º prémio: revisão de inverno e troca de lâminas de um RLE, realizadas por um Concessionário John 
Deere autorizado 
2.º prémio: kit de manutenção e lâminas para um RLE 
3.º prémio: conjunto de lâminas para um RLE 
 
 
 
 
 
Os vencedores dos prémios serão notificados pela John Deere ou pelos concessionários locais por e-mail. 
O nome e o apelido dos vencedores, juntamente com o país ao qual pertencem, serão anunciados no 
Website da John Deere e nos canais das redes sociais da John Deere o mais tardar três (3) semanas após o 
fim do Questionário de Manutenção de RLE. A revisão de inverno e a troca de lâminas serão realizadas por 
um concessionário John Deere local autorizado. A entrega do 2.º e 3.º prémios será tratada pelo 
concessionário John Deere local. 
 
Os participantes são responsáveis pela exatidão dos detalhes de contacto fornecidos. Dessa forma, os 
detalhes pessoais devem ser introduzidos corretamente e na totalidade durante o processo de registo. 
 
 
 
Elegibilidade; Exclusão 
 
Todas as pessoas singulares com pelo menos 14 anos de idade têm direito a participar na Atividade, a 
menos que a sua participação seja expressamente excluída. Não serão atribuídos prémios a pessoas com 
menos de 14 anos de idade. Caso o participante não tenha ainda completado 18 anos (21 anos no caso do 
Reino Unido), ou quando por uma ou outra razão o participante não preencha total ou parcialmente os 
requisitos decorrentes, é necessária a apresentação de uma autorização dos pais (ou de outros representantes 
legais) para participar da Atividade. Cada pessoa pode participar apenas uma vez na Atividade. Não é 
permitida a participação mediante procedimentos de massa automatizados por terceiros. 
 



 

 

Empregados da Deere & Company, incluindo todas as empresas afiliadas e subsidiárias, nos termos do 
disposto na Secção 15 e seguintes. Estão excluídas da participação, a AktG e os seus familiares diretos, os 
trabalhadores da agência e todas as pessoas envolvidas na concepção e execução da Atividade. 
 
A John Deere tem o direito de excluir pessoas individuais da participação por justa causa, p.ex. por 
qualquer violação ou incumprimento dos presentes Termos e Condições, manipulação (ou tentativa), etc., e 
reserva-se o direito de intentar ação judicial. Se os critérios de exclusão forem cumpridos, os prémios/as 
distinções também poderão ser recusados/as ou recuperados/as com posterioridade ao ato. A exclusão 
determinada por justa causa não reconhece ao participante excluído qualquer direito de reivindicação contra 
a John Deere. 
 
Responsabilidade 
 
A responsabilidade da John Deere, dos seus representantes legais, colaboradores e assistentes indiretos, 
decorrente ou relacionada com a Atividade, independentemente da base legal, limita-se aos casos de 
premeditação ou negligência grave. 
 
A limitação de responsabilidade acima mencionada aplica-se, em particular, a danos resultantes de erros, 
atrasos ou interrupções na transmissão, nomeadamente no que diz respeito à acessibilidade do site da 
Atividade, em caso de mau funcionamento do equipamento técnico e do servidor, da divulgação de 
conteúdos incorretos, perda ou exclusão de dados, bem como devido a uma infeção do sistema informático 
por um vírus. A limitação de responsabilidade acima mencionada não se aplica aos casos de danos 
resultantes de lesões prejudiciais à vida, lesões físicas ou danos para a saúde, ou a situações de infração de 
obrigações contratuais fundamentais (obrigações cardinais). 
 
Obrigações contratuais fundamentais são aquelas em que o acordo tem de garantir ao participante uma 
execução adequada e em conformidade com o seu significado e finalidade, ou cujo cumprimento viabiliza a 
justa concretização do contrato, e cuja observância pode normalmente ser invocada pelo participante. Em 
caso de uma ligeira violação negligente das obrigações contratuais fundamentais, a John Deere só será 
responsável por danos previsíveis no ato de conclusão do contrato e que sejam típicos para este tipo de 
contrato, a menos que os pedidos de indemnização sejam baseados em lesões prejudiciais à vida, lesões 
físicas ou à saúde. 
 
 
 
 
Proteção dos Dados 
 
A responsável pelo processamento de dados é a John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Ao participar na Atividade, os dados pessoais dos participantes são recolhidos, processados e utilizados no 
âmbito da Atividade (p. ex. os dados da morada do vencedor). Estes dados são recolhidos, processados e 
utilizados exclusivamente para fins de realização da Atividade e, portanto, também para o cumprimento do 
contrato por parte da John Deere e dos Concessionários John Deere locais. 
 
 
Se o Participante não tiver completado ainda 16 anos, os pais (ou outros representantes legais) terão de 
autorizar o processamento dos respetivos dados pessoais. 
 
O participante reconhece que, caso ganhe, o seu nome, juntamente com o país ao qual os vencedores 
pertencem, serão publicados no Website da John Deere e nos canais das redes sociais da John Deere como 
parte da Atividade. 
 



 

 

Os dados disponibilizados pelo participante serão eliminados imediatamente após o encerramento da 
Atividade, a menos que o participante tenha expressado o seu consentimento para processamento adicional, 
ou caso haja uma obrigação legal que justifique a conservação os dados. Neste último caso, os dados 
ficarão sujeitos a restrições com vista a qualquer outro processamento. Os dados apenas serão transmitidos 
a terceiros caso tal seja necessário para a execução da Atividade (p. ex., para envio do prémio), a menos 
que o participante tenha expressado o seu consentimento para processamento adicional. 
 
Como esta Atividade faz parte do Serviço de Notícias Digitais, o Participante expressa o seu consentimento 
adicional com vista ao processamento dos seus dados pessoais para efeitos associados ao Serviço de 
Notícias Digitais. Para mais informações sobre o processamento de dados pessoais no âmbito da presente 
Atividade, bem como ainda sobre o processamento de dados pessoais para o Serviço de Notícias Digitais, 
consulte: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_pt_PT.pdf 
 
 
 
 
Diversos 
 
Se qualquer das disposições supramencionadas nestes termos e condições de participação não for válida, ou 
apresentar omissões, isso não afetará as demais disposições que permanecerão aplicáveis. Disposições 
contratuais não válidas ou incompletas serão preservadas para que surtam efeito com o conteúdo válido que 
mais reflita o significado do conteúdo considerado não válido com a maior exatidão e concordância 
possíveis. 
 
A interposição de recurso por via judicial não é admissível. 
 
A Atividade, bem como os termos e condições de participação, são regidos pela legislação vigente na 
Alemanha. 


