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REGULAMIN
Celem firmy John Deere jest zapewnianie naszym klientom produktów wspierających produktywność,
dostępność operacyjną, niskie codzienne koszty obsługi oraz wysoki poziom komfortu w dobrej cenie.
Z tego powodu firma John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Niemcy
(„John Deere”) wybrała różne modele maszyn i reklamuje je, by uświadomić klientom atrakcyjną cenę
sprzętów John Deere (głównie ciągników).
Czas trwania kampanii:
Kampania „Więcej komfortu w lepszej cenie” rozpocznie się 1 listopada 2018 r. i potrwa do
31 października 2019 r. Kampania jest ograniczona do sprzętu i opcji John Deere wymienionych
w witrynie
internetowej
„Więcej
komfortu
w
lepszej
cenie”
(https://www.deere.pl/pl/campaigns/ag-turf/więcej-komfortu-w-lepszej-cenie/).
John
Deere
zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany, unieważnienia lub zakończenia kampanii „Więcej
komfortu w lepszej cenie” w dowolnym momencie, wedle własnego uznania.
Cel kampanii
Celem kampanii jest podkreślenie atrakcyjnej ceny sprzętu John Deere (głównie ciągników). Klient ma
do wyboru wyselekcjonowane modele sprzętu z określoną konfiguracją, sprzedawane po specjalnej
cenie. Ponadto klient otrzyma dodatkowe 10% zniżki na wybrane opcje oferowane wraz z tymi
modelami.
Jak skorzystać z tej kampanii
Wystarczy postąpić zgodnie z instrukcjami, by skorzystać ze specjalnej oferty cenowej. Najpierw klient
musi wybrać model sprzętu, który go interesuje, a następnie dodać interesujące go opcje.
Jeśli chce uczestniczyć w kampanii i skorzystać z dodatkowej zniżki w wysokości 10% na wybrane opcje,
musi wybrać jedną z następujących opcji:
1.

Wydrukować kupon i udać się do dealera John Deere, by zaoszczędzić dodatkowe 10% na
wybrane opcje, lub
2. Podać nam żądane dane* (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, kod pocztowy),
wybrać dostępnego dealera John Deere i zaakceptować niniejszy Regulamin. Wybrany
model i wybrane opcje oraz dane kontaktowe klienta zostaną przekazane dealerowi
John Deere. Dealer John Deere skontaktuje się z klientem i przeprowadzi go przez dalsze
etapy procesu.

Zastosowanie ma regulamin. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze swoim
dealerem John Deere. Zdjęcia i tekst mają wyłącznie charakter poglądowy. Opcje zaprezentowane na
zdjęciach nie muszą być wliczone w cenę reklamowanych produktów. Warunki mają zastosowanie tylko
w przypadku dealerów uczestniczących w kampanii.
Co w sytuacji, gdy nie chcę brać udziału w kampanii?
Udział w kampanii „Więcej komfortu w lepszej cenie” jest całkowicie dobrowolny. Firma John Deere
wedle własnego uznania decyduje o tym, kto kwalifikuje się do udziału w kampanii, a także o innych
kwestiach.

* Uczestnicy odpowiadają za prawidłowość podanych danych kontaktowych, dlatego podczas procesu
rejestracji dane osobowe należy podać poprawnie i w całości.

