
 

 

 
 

Dejavnosti v storitvah digitalnih novic 
 

POGOJI IN DOLOČILA 
 
 
 
»Kviz o vzdrževanju vrtnih traktorjev« (v nadaljnjem besedilu»dejavnost«) je del storitve digitalnih novic 
družbe John Deere, ki ga organizora podjetje John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 
Walldorf, Nemčija (v nadaljnjem besedili »John Deere«). 
 
 
 
Namen akcije 
 
S to dejavnostjo želimo vse sodelujoče seznaniti z vrtnimi traktorji John Deere in  j im preds tav i t i  rešitve za 
izboljšanje življenjskega cikla vrtnih traktorjev. Sodelujoči lahko sodelujejo v kvizu in se potegujejo za 
naslednje nagrade: 
 
1. nagrada: zimski pregled in zamenjava rezil vrtnega traktorja, ki ga izvede pooblaščeni zastopnik John 
Deere 
2. nagrada: komplet za vzdrževanje in rezila za vrtni traktor 
3. nagrada: komplet rezil za vrtni traktor 
 
 
 
Trajanje akcije 
 
Dejavnost se bo začela 29. 2022 in končala 9. oktobra 2022. V tem času bodo obiskovalci lahko 
sodelovali v kvizu. Sodelujoče države so: Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Poljska, Portugalska, 
Španija, Švica, Avstrija, Belgija, Luksemburg, Danska, Nizozemska, Estonija, Finska, Slovenija in Švedska. 
Na koncu vsakega kviza bomo pregledali odgovore in med vsemi sodelujočimi, ki so pravilno odgovorili 
na vsa vprašanja, izbrali tri nagrajence iz vsake sodelujoče države za tri nagrade. 
 
 
Če noben od sodelujočih ne bo pravilno odgovoril na vsa vprašanja v nobenem kvizu, bodo zmagovalci 
izbrani med vsemi sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na dve vprašanji. Zmagovalce bo izbrala 
žirija, ki jo bo imenovala družba John Deere. Zmagovalci dejavnosti bodo objavljeni najpozneje tri (3) 
tedne po zaključku kviza o vzdrževanju vrtnih traktorjev. Če zmagovalec v sedmih dneh po prejemu 
obvestila ne vzpostavi stika z družbo John Deere prek naslova eMarketingR2@JohnDeere.com, bo izgubil 
pravico do nagrade in izžreban bo nadomestni zmagovalec. Družbi John Deere v primeru nedostavljenega 
obvestila ni treba izvajati nadaljnjih poizvedovanj. 
 
Družba John Deere si pridržuje pravico, da iz utemeljenega razloga začasno ali trajno prekine dejavnost 
John Deere, zlasti če iz tehničnih ali pravnih razlogov ni več mogoče zagotoviti pravilnega izvajanja 
dejavnosti. Med takšne razloge lahko spadajo tehnične težave (napake v strojni in/ali programski opremi, 
virusi v računalniškem sistemu, potvarjanje itd.), spremembe pogojev uporabe ali druge odločitve. 
Sodelujoči niso upravičeni do nobenih zahtevkov zaradi predčasne prekinitve na podlagi zgoraj omenjenih 
razlogov. John Deere poleg zgoraj navedenega sodelujoče opozarja, da razpoložljivosti in delovanja 
dejavnosti ni mogoče zagotoviti. 
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Sodelovanje 
 
Sodelujoči se morajo za sodelovanje v dejavnosti registrirati, sprejeti obvestilo o zasebnosti ter te pogoje in 
določila ter odgovoriti na tri vprašanja, povezana z vzdrževanjem vrtnih traktorjev John Deere. Vsako 
vprašanje ima samo en pravilen odgovor. Sodelujoči morajo izbrati odgovor, ki je po njihovem mnenju 
pravilen. Ko sodelujoči pošljejo svoje odgovore, morajo potrditi svoj e-poštni naslov s klikom posebne 
povezave, ki jo bodo prejeli po e-pošti. 
 
Če sodelujoči ne potrdijo svojega e-poštnega naslova, sodelovanje ne bo veljavno, njihovi podatki ne bodo 
registrirani in ne bodo izpolnjevali pogojev za zmago. Sodelujoči so odgovorni za točnost posredovanih 
podatkov za stik, zato morajo osebne podatke med postopkom prijave vnesti v celoti in pravilno. 
Sodelujoči nam morajo posredovati zahtevane podatke, in sicer ime, priimek in e-poštni naslov, ter sprejeti 
te pogoje in določila. 
 
Sodelovanje v dejavnosti je popolnoma prostovoljno. Sodelovanje je brezplačno, razen stroškov prenosa, 
določenih s tarifo ponudnika mobilne telefonije ali internetnih storitev sodelujočega. 
 
Zaradi jasnosti je izrecno navedeno, da sodelovanje v dejavnosti ni pogojeno ali kakor koli povezano z 
nakupom kakršnega koli blaga ali storitev. 
 
 
Nagrade 
 
1. nagrada: zimski pregled in zamenjava rezil vrtnega traktorja, ki ga izvede pooblaščeni zastopnik John 
Deere 
2. nagrada: komplet za vzdrževanje in rezila za vrtni traktor 
3. nagrada: komplet rezil za vrtni traktor 
 
John Deere ali lokalni zastopniki bodo nagrajence obvestili po e-pošti. Ime in priimek zmagovalcev ter 
država, iz katere prihajajo, bodo objavljeni na spletnem mestu družbe John Deere in v kanalih družbenih 
omrežij družbe John Deere najpozneje tri (3) tedne po zaključku kviza o vzdrževanju vrtnih traktorjev. 
Zimski pregled in zamenjavo rezil vrtnega traktorja bo izvedel pooblaščeni zastopnik John Deere. Tudi 
predajo 2. in 3. nagrade bo izvedel lokalni zastopnik John Deere. 
 
Sodelujoči so odgovorni za točnost posredovanih podatkov za stik, zato morajo osebne podatke med 
postopkom prijave vnesti pravilno in v celoti. 
 
 
Upravičenost in izključitev 
 
V dejavnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe, stare najmanj 14 let, razen če je sodelovanje izrecno 
izključeno. Osebam, mlajšim od 14 let, ne bo razdeljen noben dobiček. Če udeleženec ni dopolnil 18 let 
(21 let v Združenem kraljestvu) ali iz kakšnega drugega razloga ni ali ni popolnoma sposoben, je za 
sodelovanje v dejavnosti potrebno dovoljenje staršev (ali drugih zakonitih zastopnikov). Vsaka oseba se 
lahko za dejavnost prijavi samo enkrat. Sodelovanje prek avtomatiziranih postopkov množičnega 
sodelovanja tretjih oseb ni dovoljeno. 
 

Zaposleni v družbi Deere & Company, vključno z vsemi povezanimi in hčerinskimi družbami v smislu 
oddelka 15 in naslednjih oddlekov zakona AktG, in njihovi neposredni sorodniki, zaposleni v agenciji ter 
vse osebe, ki sodelujejo pri zasnovi in izvedbi dejavnosti, so izključeni iz sodelovanja. 
 
John Deere lahko posamezne osebe izključi iz sodelovanja iz utemeljenih razlogov, npr. zaradi kršitve ali 
neizpolnjevanja teh pogojev in določil, (poskusa) potvarjanja itd., in si pridržuje pravico do sprožitve 
pravnega postopka. Če so izpolnjeni pogoji za izključitev, lahko zavrnemo nagrade ali pozneje zahtevamo 



 

 

vračilo nagrade. Izključitev na podlagi utemeljenega razloga izključenemu sodelujočemu ne daje nobene 
pravice do vložitve zahtevka proti družbi John Deere. 
 
 
 
Odgovornost 
 
Odgovornost družbe John Deere, njenih zakonitih zastopnikov, zaposlenih in posredniških zastopnikov, ki 
izhaja iz dejavnosti ali je z njo povezana, je ne glede na pravno podlago omejena na namero ali hudo 
malomarnost. 
 
Zgornja omejitev odgovornosti velja zlasti za škodo, nastalo zaradi napak, zamud ali prekinitev prenosa, 
zlasti dostopnosti spletnega mesta dejavnosti, v primeru okvar tehnične opreme in strežnika, napačne 
vsebine, izgube ali izbrisa podatkov ali virusov. Zgoraj navedena omejitev odgovornosti ne velja za škodo, 
ki nastane zaradi poškodbe, ki lahko ogrozijo življenje, telo ali zdravje, ali zaradi kršitve bistvenih 
pogodbenih obveznosti (temeljne obveznosti). 
 
Bistvene pogodbene obveznosti so tiste, ki jih mora pogodba zagotoviti sodelujočemu v skladu s svojim 
pomenom in namenom ali katerih izpolnitev sploh omogoča pravilno izvajanje pogodbe in na katerih 
izpolnjevanje se lahko sodelujoči redno zanaša. Družba John Deere je v primeru rahlo malomarne kršitve 
bistvenih pogodbenih obveznosti odgovorna samo za škodo, ki jo je bilo mogoče predvideti ob sklenitvi 
pogodbe in je značilna za to vrsto pogodbe, razen če odškodninski zahtevki temeljijo na poškodbi, ki lahko 
ogrozi življenje, telo ali zdravje. 
 
 
 
Varstvo podatkov 
 
Za obdelavo podatkov je odgovorno podjetje John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
V primeru sodelovanja v dejavnosti bodo osebni podatki sodelujočih zbrani, obdelani in uporabljeni v 
okviru dejavnosti (npr. podatki o naslovu zmagovalca). Ti podatki so zbrani, obdelani in uporabljeni 
izključno za namen izvajanja dejavnosti ter s tem tudi za izpolnjevanje pogodbe s strani družbe John Deere 
in lokalnih zastopnikov John Deere. 
 
Če sodelujoči še ni dopolnil 16 let, morajo z obdelavo osebnih podatkov soglašati starši (ali drugi zakoniti 
zastopniki). 
 
Sodelujoči potrjuje, da bosta njegovo ime in država, ki ji pripada, v primeru zmage objavljena na spletnem 
mestu družbe John Deere in v kanalih družbenih omrežij družbe John Deere kot del dejavnosti. 
 
Podatki, ki jih je posredoval sodelujoči, bodo izbrisani takoj po zaključku dejavnosti, razen če je sodelujoči 
dal svoje soglasje za nadaljnjo obdelavo ali če obstaja zakonska obveznost glede hrambe podatkov. Podatki 
bodo v slednjem primeru omejeni za kakršno koli drugo obdelavo. Podatki bodo tretjim osebam 
posredovani samo, če je to potrebno za izvedbo dejavnosti (npr. za pošiljanje nagrade), razen če je 
sodelujoči dal soglasje za nadaljnjo obdelavo. 
 
Ta dejavnost je del storitve digitalnih novic, zato sodelujoči potrjuje, da se ločeno strinja z obdelavo svojih 
osebnih podatkov za namen zagotavljanja storitve digitalnih novic. Dodatne informacije o obdelavi osebnih 
podatkov za izvajanje te dejavnosti ter o obdelavi osebnih podatkov za zagotavljanje storitve digitalnih 
novic so na voljo na naslednji spletni strani: https://www.deere.com/assets/pdfs/region-
2/legal/marketing-consent/marketing-consent_sl_SL.pdf 



 

 

Razno 
 
Če so zgoraj navedene določbe teh pogojev in določil sodelovanja neveljavne ali vsebujejo vrzel, to ne 
vpliva na preostale določbe. Neveljavne ali nepopolne določbe so ohranjene z veljavno vsebino, ki čim 
bolj odraža smisel neveljavne vsebine. 
 
Pritožbe na sodiščih niso dovoljene. 
 
Dejavnost ter pogoje in določila sodelovanja ureja pravo Nemčije. 


