Kampanjen ”Mer komfort rätt pris”
John Deere Ag –EU28+

VILLKOR
John Deere är fast beslutna att ge våra kunder produkter som levererar produktivitet, drifttid, låga
dagliga driftskostnader och hög komfortnivå till rätt pris. Därför har John Deere Walldorf GmbH & Co.
KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Tyskland (”John Deere”) valt olika maskinmodeller och annonserar
dem för att skapa ytterligare kundmedvetenhet om de överkomliga priserna på John Deere-utrustning
(främst traktorer).
Kampanjens varaktighet:
”Mer komfort rätt pris”-kampanjen inleds den 1 november 2018 och avslutas den 31 oktober 2019.
Denna kampanj är begränsad till John Deere-utrustningen och alternativen som finns på webbplatsen
”Mer komfort rätt pris” (https://www.deere.se/sv/campaigns/ag-turf/mer-komfort-raett-pris/). John
Deere förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, modifiera, ändra, avbryta eller
avsluta kampanjen ”Mer komfort rätt pris”.
Syftet med kampanjen
Syftet med denna kampanj är att belysa de överkomliga priserna på John Deere-utrustning (främst
traktorer). Kunden får valet mellan utvalda utrustningsmodeller med en viss fast konfiguration som
annonseras till ett specialpris. Dessutom kan kunden få ytterligare 10 % rabatt på de utvalda
alternativen som föreslås tillsammans med modellerna.
Så kan du dra nytta av kampanjen
Följ bara stegen för att dra nytta av specialpriset. Först måste du välja utrustningsmodellen du är
intresserad av. Sedan lägger du till de alternativ du är intresserad av.
Om du vill delta i denna kampanj och dra nytta av den ytterligare rabatten på 10 % på de alternativ du
valde måste du välja mellan följande alternativ:
1.

Du kan antingen skriva ut kupongen, besöka en John Deere-återförsäljare och få rabatt på
10 % på de alternativ du valt
2. Eller så ger du oss de begärda uppgifterna* (förnamn, efternamn, e-postadress eller
telefonnummer, postnummer), väljer en John Deere-återförsäljare inom det val som
erbjuds dig och accepterar dessa villkor. Din valda modell, de valda alternativen samt dina
kontaktuppgifter skickas till en John Deere-återförsäljare. En John Deere-återförsäljare
kommer att kontakta dig för ytterligare steg.

Villkor gäller, kontakta din John Deere-återförsäljare för mer information. Bilder och text är endast
avsedda för illustrationsändamål. Funktioner som visas på bilder ingår inte nödvändigtvis i det
annonserade priset. Endast tillämpligt för deltagande återförsäljare.
Om jag inte vill delta i kampanjen
Anmälan till kampanjen ”Mer komfort rätt pris” är helt frivillig. John Deere bestämmer allt berättigande
till kampanjen och andra beslut efter eget gottfinnande.

*Deltagarna ansvarar själva för att uppgivna kontaktuppgifter är riktiga. Därför är det viktigt att
fullständiga och riktiga uppgifter uppges vid registreringen.

