
 

 

 
 

Digital nyhetstjänst Aktiviteter 
 

REGLER OCH VILLKOR 
 
 
 
JDLink-uppgraderingsaktiviteten “ANSLUT DIN JOHN DEERE” (fortsättningsvis kallad "aktivitet") är en 
del av John Deers digitala nyhetstjänst och organiseras av John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, 
Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Deutschland (fortsättningsvias kallad "John Deere"). 
 
 
 
Kampanjens syfte 
 
Syftet med denna aktivitet är att informera alla deltagare om John Deere Riding Lawn Equipment 
(RLE) och att lyfta fram livscykellösningarna för RLE:er. Deltagarna kan delta i en frågesport och har 
chansen att vinna följande priser: 
1:a pris: Vinterinspektion och byte av knivar mot en RLE, utförd av en auktoriserad John Deere-
återförsäljare 
2:a pris: Underhållssats och knivar för en RLE 
3:e pris: Knivset för en RLE 
 

Kampanjens varaktighet 
 
Aktiviteten startar den 29 augusti 2022 och avslutas den 9 oktober 2022. Under den här tiden kommer 
besökarna att kunna delta i frågesporten. Deltagande länder är: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Polen, 
Portugal, Spanien, Schweiz, Österrike, Belgien, Luxemburg, Danmark, Nederländerna, Estland, Finland, 
Slovenien och Sverige. I slutet av varje frågesport kommer svaren att granskas och 3 vinnare per 
deltagande land för de 3 priserna kommer att väljas bland alla deltagare som endast lämnat korrekta svar. 
 
 
Om ingen av frågesporterna är fullständigt besvarade korrekt, kommer vinnarna att utses bland alla 
deltagare som har gett 2 rätta svar. Vinnarna väljs ut av en jury som utsetts av John Deere till det här syftet. 
Vinnarna av aktiviteten tillkännages senast tre (3) veckor efter slutet av RLE Maintenance Quiz. Om 
vinnaren inte kontaktar John Deere via eMarketingR2@JohnDeere.com inom 7 dagar efter meddelandet 
kommer anspråket på priset att förverkas och en ersättningsvinnare dras. I händelse av ett meddelande som 
inte kan levereras är John Deere inte skyldigt att göra ytterligare förfrågningar. 
John Deere förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta John Deere Aktiviteten av goda skäl, i synnerhet 
om det inte längre kan garanteras att Aktiviteten fungerar korrekt av tekniska eller juridiska skäl. Sådana 
skäl kan inkludera tekniska problem (fel på hårdvara och/eller programvara, virus i datorsystemet, 
manipulation, osv.), ändringar av användarvillkoren eller andra beslut. Deltagarna har inte rätt till några 
anspråk på grund av avbrott i förtid baserat på de tidigare nämnda skälen. Utöver ovanstående gör John 
Deere härmed deltagarna medvetna om att aktivitetens tillgänglighet och funktion inte kan garanteras. 
 
 
 
 
Deltagande 
 
För att delta i aktiviteten måste deltagarna registrera sig, acceptera integritetsmeddelandet och dessa villkor 
och svara på 3 frågor relaterade till John Deere RLE-underhåll. Varje fråga kommer bara att ha ett korrekt 

mailto:eMarketingR2@JohnDeere.com
mailto:eMarketingR2@JohnDeere.com
mailto:eMarketingR2@JohnDeere.com


 

 

svar. Deltagarna ska välja det svar som de anser vara rätt. Efter att ha skickat sina svar måste deltagarna 
bekräfta sin e-postadress genom att klicka på en dedikerad länk som de kommer att få via e-post. 
Om deltagarna inte bekräftar sin e-post kommer deltagandet inte att vara effektivt, deras data kommer inte 
att registreras och de kommer inte att vara kvalificerade att vinna. Deltagare ansvarar själva för att 
uppgivna kontaktuppgifter stämmer. Därför är det viktigt att fullständiga och korrekta uppgifter lämnas vid 
registreringen. Deltagarna måste förse oss med de uppgifter om kön, förnamn, efternamn, e-postadress som 
efterfrågas och acceptera dessa villkor. 
 
Deltagande i aktiviteten är helt frivilligt. Deltagandet är gratis frånsett överföringskostnader från 
deltagarens mobiltelefon eller internetleverantörsavgifter. 
 
För tydlighetens skull anges det uttryckligen att deltagande i aktiviteten inte är föremål för eller på något 
sätt kopplat till köp av några varor eller tjänster. 
 
 
 
Priser 
 
1:a pris: vinterbesiktning och byte av knivar mot en RLE, utförd av en auktoriserad John Deere-
återförsäljare 
2:a pris: Underhållssats och knivar för en RLE 
3:e pris: Knivset för en RLE 
 
 
 
 
 
Vinnarna av priserna meddelas via e-post av John Deere eller de lokala återförsäljarna. Vinnarnas för- och 
efternamn, tillsammans med det land vinnarna tillhör, kommer att tillkännages på John Deere-webbplatsen 
och John Deeres sociala mediakanaler senast tre (3) veckor efter slutet av RLE Maintenance Quiz. 
Vinterinspektionen och bytet av knivar kommer att göras av en auktoriserad lokal John Deere-
återförsäljare. Och även överlämning av 2:a och 3:e priser kommer att hanteras av den lokala John 
Deere-återförsäljaren. 
 
Deltagarna ansvarar för att de kontaktuppgifter som tillhandahålls är korrekta. Därför måste 
personuppgifter anges korrekt och i sin helhet under registreringsprocessen. 
 
 
 
Behörighet; uteslutande 
 
Alla fysiska personer som är minst 14 år har rätt att delta i aktiviteten, såvida inte deltagandet uttryckligen 
utesluts. Inga vinster kommer att delas ut till personer under 14 år. Om deltagaren inte har fyllt 18 år (21 år 
i fallet Storbritannien) eller av någon annan anledning inte är eller inte är helt behörig, är föräldrarnas (eller 
andra juridiska representanter) tillåtelse nödvändigt för att delta i aktiviteten. Varje person får bara delta i 
aktiviteten en gång. Deltagande via automatiska massdeltagandeförfaranden från tredje part är inte tillåtet. 
 

Anställda i Deere & Company inklusive alla anslutna företag och dotterbolag i den mening som avses i 15 
§ ff. AktG och deras släktingar, byråns anställda och alla personer som är involverade i tillblivelse och drift 
av aktiviteten är uteslutna från deltagande. 
 
John Deere har rätt att utesluta enskilda personer från att delta av goda skäl, t.ex. varje överträdelse av eller 
avvikelse från dessa villkor, (försökt) manipulation osv. och förbehåller sig rätten att vidta rättsliga 
åtgärder. Om kraven för uteslutning är uppfyllda, kan utmärkelser/vinster också nekas eller återkrävas 
senare. Uteslutning baserad på goda skäl kommer inte att ge den uteslutna deltagaren rätt att kräva att ställa 
krav på ersättning från John Deere. 



 

 

 
Ansvar 
 
Ansvaret för John Deere, dess juridiska representanter, anställda och ställföreträdare som härrörande från 
eller i samband med aktiviteten, oavsett rättslig grund, är begränsad till uppsåt eller grov vårdslöshet. 
 
Ovanstående ansvarsbegränsning gäller särskilt skador orsakade av fel, förseningar eller avbrott i 
överföringen, särskilt tillgängligheten på aktivitetssidan, i händelse av funktionsfel på den tekniska 
utrustningen och servern, felaktigt innehåll, förlust eller radering av data eller virus. Ansvarsbegränsningen 
som nämns ovan gäller inte skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa eller till följd av brott mot 
väsentliga avtalsenliga förpliktelser (avtalsförpliktelser). 
 
Väsentliga avtalsenliga förpliktelser är sådana som kontraktet måste bevilja deltagaren enligt dess mening 
och syfte eller vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet över huvud taget och på vars 
efterlevnad deltagaren regelbundet kan förlita sig. I händelse av en lätt försumlig överträdelse av väsentliga 
avtalsenliga förpliktelser är John Deere endast ansvarig för skador som var förutsägbara vid tidpunkten då 
avtalet ingicks och är typiska för denna typ av kontrakt, såvida inte skadeståndskraven är baserade på skada 
av liv, lem eller hälsa. 
 
 
 
 
Dataskydd 
 
Ansvarig för databehandling är John Deere Walldorf GmbH & Co. KG. 
 
Genom att delta i Aktiviteten samlas personuppgifter från deltagarna in, behandlas och används inom 
ramen för aktiviteten (dvs. vinnarens kön, förnamn, efternamn, e-postadress). Dessa uppgifter samlas in, 
bearbetas och används uteslutande i syfte att utföra aktiviteten och därmed även för fullgörandet av avtalet 
av John Deere och lokala John Deere-återförsäljare. 
 
 
Om deltagaren inte har fyllt 16 år måste föräldrarna (eller andra juridiska representanter) godkänna 
behandlingen av personuppgifter. 
 
Deltagaren bekräftar att i händelse av en vinst kommer hans eller hennes namn tillsammans med det land 
vinnarna tillhör att publiceras på John Deeres webbplats och John Deere Social Media-kanaler som en del 
av aktiviteten. 
 
Uppgifterna från deltagaren kommer att raderas omedelbart efter aktivitetens slut, såvida inte deltagaren 
har gett sitt samtycke för vidare behandling eller om det finns en rättslig skyldighet att bevara uppgifterna. 
I det senare fallet kommer informationen att begränsas för all annan behandling. Uppgifter kommer endast 
att vidarebefordras till tredje part om detta är nödvändigt för genomförandet av aktiviteten (exempelvis för 
att skicka priset) om inte deltagaren har gett sitt samtycke för ytterligare bearbetning. 
 
Eftersom denna Aktivitet är en del av den digitala nyhetstjänsten, ger Deltagaren sitt separata samtycke till 
att behandla vederbörandes personuppgifter i syfte att tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten. För 
ytterligare information om behandlingen av personuppgifter för att utföra denna aktivitet samt om 
behandlingen av personuppgifter för att tillhandahålla den digitala nyhetstjänsten, se: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_sv_SE.pdf 
 
 
 
 



 

 

 
Diverse 
 
Om ovannämnda bestämmelser i dessa villkor för deltagande är ogiltiga eller innehåller ett kryphål förblir 
resten av bestämmelserna opåverkade. Ogiltiga eller ofullständiga bestämmelser behålls med giltigt 
innehåll som så nära som möjligt representerar känslan av ogiltigt innehåll. 
 
Rättslig prövning medges ej. 
 
Aktiviteten och villkoren för deltagande regleras av tysk lagstiftning. 


