Kampagnen ”Mere komfort, rigtige pris”
John Deere Ag –EU28+

VILKÅR OG BETINGELSER
John Deere er udelukkende interesseret i at forsyne vores kunder med produkter, der kan sikre deres
produktivitet, lang driftstid, lave daglige driftsomkostninger samt glimrende komfort til rigtige pris.
John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Tyskland (”John Deere”) har
derfor udvalgt en række maskiner af forskellige modeller (hovedsageligt traktorer) for at øge
kundernes kendskab til, at udstyr fra John Deere er noget, man har råd til.
Kampagnens varighed:
Kampagnen ”Mere komfort, rigtige pris” løber fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Kampagnen
er begrænset til det udstyr og ekstraudstyr fra John Deere, der fremgår af hjemmesiden for
kampagnen ”Mere komfort, rigtige pris” (https://www.deere.dk/da/campaigns/ag-turf/merekomfort-rigtige-pris/). John Deere forbeholder sig ret til når som helst at beslutte sig for at ændre,
foretage tilføjelser til, annullere eller afbryde John Deeres kampagne ”Mere komfort, rigtige pris”.
Formålet med kampagnen
Formålet med kampagnen er at gøre opmærksom på, at udstyr fra John Deere (hovedsageligt
traktorer) er til at betale. Kunderne vil kunne vælge mellem udvalgte udstyrsmodeller med en
nærmere angivet opsætning, som sælges til specialpris. Kunderne kan derudover opnå en ekstra rabat
på 10 % på udvalgt ekstraudstyr, der foreslås sammen med modellerne.
Hvordan kan jeg få glæde af kampagnen?
Du skal ganske enkelt bare følge vejledningen for at kunne få glæde af de tilbudte specialpriser. Først
skal du udvælge den udstyrsmodel, du er interesseret i. Derefter tilføjer du det ekstraudstyr, du er
interesseret i.
Hvis du gerne vil benytte dig af kampagnen og udnytte den ekstra 10 % rabat på det ekstraudstyr, du
har valgt, skal du vælge en af følgende muligheder:
1.

Enten printer du rabatkuponen ud, henvender dig til en John Deere forhandler og sparer
de 10 % ekstra i rabat på det ekstraudstyr, du har valgt,
2. eller også giver du os de oplysninger*, vi har bedt om (fornavn, efternavn, emailadresse
eller telefonnummer, postnummer), vælger en af de John Deere forhandlere, du kan
vælge imellem, og godkender disse vilkår og betingelser. Den model, du har valgt, det
ekstraudstyr, du har valgt, samt dine kontaktoplysninger vil blive sendt til en John Deere
forhandler. Derefter vil du blive kontaktet af en John Deere forhandler, som du aftaler
videre med.

En række vilkår og betingelser er gældende, kontakt en John Deere-forhandler for yderligere
oplysninger. Billeder og tekst er udelukkende til illustration. Funktioner og udstyr på billederne er ikke
nødvendigvis inkluderet i den opgivne pris. Gælder kun deltagende forhandlere.
Hvad nu, hvis jeg ikke ønsker at benytte mig af kampagnen?
Det er helt frivilligt, om man vil benytte sig af kampagnen ”Mere komfort, rigtige pris”. Det er helt op
til John Deere at afgøre nærmere detaljer vedrørende kampagnen.

*Da deltagerne selv er ansvarlige for, at egne kontaktoplysninger er korrekte, skal
personoplysningerne angives korrekt og i fuldt omfang i forbindelse med tilmeldingen.

