Campania Mai mult confort la prețul corect
John Deere Ag –EU28+

TERMENI ȘI CONDIȚII
John Deere se angajează să ofere clienților săi produse care asigură productivitate, timp de funcționare,
costuri de exploatare zilnică reduse, împreună cu un nivel excelent de confort la un preț corect. Din
acest motiv, John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germania („John
Deere”) a selectat diferite modele de utilaje și le promovează pentru a sensibiliza clienții cu privire la
accesibilitatea echipamentelor John Deere (în principal tractoare).
Durata campaniei:
Campania „Mai mult confort la prețul corect” va începe la 1 noiembrie 2018 și se va încheia la
31 octombrie 2019. Această campanie este limitată la echipamentele și opțiunile John Deere afișate pe
site-ul „Mai mult confort la prețul corect” (https://www.deere.com/international/en/campaigns/agturf/confort-sporit-pre-accesibil/). John Deere își rezervă dreptul de a modifica, anula sau încheia
campania „Mai mult confort la prețul corect” în orice moment, la discreția sa.
Scopul campaniei
Scopul acestei campanii este evidențierea accesibilității echipamentelor John Deere (în principal
tractoare). Clientului i se dă posibilitatea de a alege dintre modelele de echipamente selectate cu
o anumită configurație fixă care sunt promovate cu un preț special. În plus, clientul poate beneficia de
o reducere suplimentară de 10% pentru opțiunile selectate, care sunt propuse împreună cu modelele.
Cum puteți beneficia de această campanie
Urmați pașii pentru a beneficia de oferta specială de preț. În primul rând, trebuie să alegeți modelul de
echipament care vă interesează. Apoi, adăugați opțiunile care vă interesează.
Dacă doriți să participați la această campanie și să beneficiați de reducerea suplimentară de 10% pentru
opțiunile selectate, trebuie să alegeți una dintre următoarele opțiuni:
1.

Imprimați voucherul, mergeți la un distribuitor John Deere și obțineți o reducere
suplimentară de 10% pentru opțiunile pe care le-ați selectat
2. Sau ne furnizați datele solicitate* (numele, prenumele, adresa de e-mail sau numărul de
telefon, codul poștal), selectați un distribuitor John Deere în cadrul opțiunii oferite dvs. și
acceptați acești Termeni și condiții. Modelul selectat de dvs., opțiunile pe care le-ați
selectat, precum și detaliile de contact vor fi transmise unui distribuitor John Deere. Un
distribuitor John Deere vă va contacta ulterior pentru pașii suplimentari.

Se aplică termenii și condițiile, contactați distribuitorul John Deere pentru detalii. Imaginile și textul
sunt folosite doar în scop ilustrativ. Caracteristicile prezentate în imagini nu sunt neapărat incluse în
prețul promovat. Se aplică numai pentru distribuitorii care participă.
Ce se întâmplă în cazul în care nu doresc să particip la această campanie
Înscrierea în campania „Mai mult confort la prețul corect”este 100% voluntară. John Deere va stabili
eligibilitatea pentru campanie și va face alte constatări la discreția sa.

*Participanții sunt responsabili pentru corectitudinea detaliilor de contact furnizate de participanți, prin
urmare datele cu caracter personal trebuie introduse corect și în întregime în timpul procesului de
înregistrare.

