Campagne Meer Comfort, Juiste Prijs
John Deere Ag –EU28+

ALGEMENE VOORWAARDEN
John Deere zet zich in om onze klanten producten te bieden die productiviteit, bedrijfstijd, lage
dagelijkse operationele kosten samen met een geweldig niveau van comfort tegen de juiste prijs
leveren. Om deze reden heeft John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf,
Duitsland (“John Deere”) verschillende machinemodellen geselecteerd en adverteert deze om nog meer
bewustzijn van de klant te creëren over de betaalbaarheid van John Deere apparatuur (voornamelijk
trekkers).
Duur van de campagne:
De campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs” begint op 1 november 2018 en eindigt op 31 oktober 2019.
Deze campagne is beperkt tot de John Deere apparatuur en opties als vermeld op de website “Meer
Comfort,
Juiste
Prijs
(https://www.deere.nl/nl/campaigns/ag-turf/kies-een-tractor-enpersonaliseer/). John Deere behoudt zich het recht voor tot aanpassing, wijziging, annulering of
beëindiging van de campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs”, naar eigen goeddunken en op elk gewenst
moment.
Doel van de campagne
Het doel van deze campagne is het benadrukken van de betaalbaarheid van John Deere apparatuur
(voornamelijk trekkers). De klant krijgt de keuze tussen de geselecteerde apparatuurmodellen met een
gegeven vaste configuratie die worden geadverteerd met een speciale prijs. Bovendien kunnen klanten
een extra korting van 10% krijgen op de geselecteerde opties die samen met de modellen worden
voorgesteld.
Hoe kan ik profiteren van deze campagne?
Volg gewoon de stappen om te profiteren van het aanbod met speciale prijs. Eerst moet u het
apparatuurmodel kiezen waarin u geïnteresseerd bent. Vervolgens voegt u de opties toe waarin u
interesse hebt.
Als u wilt deelnemen aan deze campagne en wilt profiteren van de extra korting van 10% op de door u
geselecteerde opties, moet u een keuze maken uit de volgende opties:
1.

Druk de voucher af, ga naar een John Deere dealer en bespaar een extra korting van 10%
op de door u geselecteerde opties
2. Of verstrek ons de gevraagde gegevens* (voornaam, achternaam, e-mailadres of
telefoonnummer, postcode), selecteer een John Deere dealer binnen de aan u geboden
keuze en ga akkoord met deze Algemene voorwaarden. Uw geselecteerde model, de door

u geselecteerde opties alsook uw contactgegevens worden verzonden naar een John
Deere dealer. Een John Deere dealer zal contact met u opnemen voor nadere stappen.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing, neem voor meer informatie contact op met uw John Deere
dealer. Afbeeldingen en tekst zijn alleen ter illustratie. In afbeeldingen getoonde functies zijn niet
noodzakelijkerwijs opgenomen in de geadverteerde prijs. Alleen van toepassing op deelnemende
dealers.
Wat moet ik doen als ik niet wil deelnemen aan deze campagne?
Inschrijving voor deze campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs” is 100% vrijwillig. John Deere regelt de
verkiesbaarheid voor de campagne en andere bepalingen naar eigen goeddunken.

*De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de contactgegevens verstrekt door de
deelnemers; persoonlijke gegevens moeten daarom correct en volledig worden ingevuld tijdens het
registratieproces.

