
 

1. Arrangør, anvendelsesområde og accept af betingelserne for deltagelse 

1.1. Konkurrencen er arrangeret af Valtra Inc., Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti, Finland ("AGCO"). 
Meddelelser til AGCO sendes via e-mail til følgende e-mailadresse: 
valtra.communications@agcocorp.com. 

1.2. Disse betingelser for deltagelse gælder for konkurrencer arrangeret af AGCO. 

1. 1.3. AGCO forbeholder sig retten til at stille særlige betingelser for deltagelse til individuelle 
konkurrencer. Disse vil blive gjort tilgængelige på den relevante konkurrenceside på AGCOs 
hjemmeside. 
 

2. Berettigelse til at deltage og vinde 

2.1. Kun virksomheder og forbrugere er berettiget til at deltage og vinde. For alle fysiske personer er 
minimumsalderen 18 år. Ansatte i AGCO og i virksomheder tilknyttet AGCO, agenturer engageret 
af AGCO og de pårørende til de respektive medarbejdere er udelukket fra deltagelse. 

2.2. Hver deltager må kun deltage i konkurrencen én gang og kun under eget navn. 
 

3. 3. Vilkår og betingelser, procedure og særlige adgangskrav til konkurrencen 

3.1. Konkurrencen gælder for alle kvalificerende nyhedsbrevstilmeldinger modtaget via 
tilmeldingssiden Valtra.dk/vind-en-rejse.html modtaget inden den 5. december 2022. 

3.2. Vinderen udvælges ved en tilfældig lodtrækning, som finder sted den 6. december 2022. 

3.3. Vilkår for anvendelsen af præmien, en rejse for to til Finland, kan findes på konkurrencesiden på 
valtra.dk. 

3.4. Deltageren er eneansvarlig for rettidig adgang til AGCO og nøjagtigheden af personlige data. 
Konkurrencebidrag modtaget efter tilmeldingsfristen vil ikke blive taget i betragtning. 

 

4. Muligheder for deltagelse 

4.1. Deltagelse i konkurrencen er underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår af den relevante 
meddelelse og/eller på hjemmesiden. 



5. Præmier 

5.1. For ikke-kontante præmier er en kontant betaling af præmiens værdi eller ombytning af præmien 
udelukket. Præmien kan ikke overdrages. 

5.2. Præmien, der kan præsenteres visuelt, tekstuelt eller mundtligt i AGCOs konkurrencetilbud, er ikke 
nødvendigvis den samme som den genstand, der skal vindes. AGCO forbeholder sig retten til at erstatte 
præmien med en præmie af samme værdi. 

5.3. Opfølgningsomkostninger, udgifter og andre omkostninger udløst af en gevinst skal afholdes af den 
respektive vinder. 

6. Vinder meddelelse 

AGCO vil underrette vinderne ved at sende dem en e-mail, der inviterer dem til at kontakte AGCO. Hvis den 
valgte person i lodtrækningen ikke besvarer denne e-mail inden for en periode på 7 dage, vil en anden 
lodtrækning finde sted.  

 

7. Udelukkelse af deltagere 

7.1. AGCO forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen. Det gælder især 
overtrædelser af betingelserne for deltagelse, falske personoplysninger eller manipulation eller 
formodet manipulation. 

7.2. AGCO kan også udelukke deltagere, der med rimelighed er mistænkt for at bruge AGCOs tjenester 
eller begivenheder på en kriminel, diskriminerende, stødende, ærekrænkende eller uoverordnet måde. 

 

8. Udelukkelse fra uddeling af præmier 

Hvis AGCO efterfølgende konstaterer, at deltageren har skabt en grund, der fører til udelukkelse i 
henhold til paragraf 7 eller faktisk ikke var berettiget til at deltage i henhold til paragraf 2, kan AGCO 
udelukke deltageren fra uddelingen eller overdragelsen af præmierne eller tilbagekræve evt. præmier 
allerede overrakt. 
 

9. Offentliggørelse af navne 

9.1. Deltageren accepterer, at i tilfælde af at vinde konkurrencen, vil vedkommendes navn blive 
offentliggjort i annoncer, kampagner eller på relevante hjemmesider. 

9.2. Vinderen forpligter sig til at stille sig gratis til rådighed inden for rimelige grænser for audio-, foto, 
billed- og/eller tekstpromovering via radio, internet, tv eller trykte medier og accepterer 
offentliggørelse og brug til reklameformål af AGCO og af virksomheder tilknyttet AGCO. 
 

10. Aflysning af konkurrencen 

AGCO forbeholder sig retten til at annullere eller afslutte konkurrencen til enhver tid. Dette gælder især 
i tilfælde af force majeure, eller hvis konkurrencen af andre organisatoriske, tekniske eller juridiske 
årsager ikke kan gennemføres eller fortsættes. I et sådant tilfælde er deltagerne ikke berettiget til krav 
mod AGCO. 

11. Ansvar 

11.1. AGCO påtager sig ingen garanti for materielle defekter og/eller mangler i titlen på nogen 



præmier. 

11.2. AGCO har ubegrænset ansvar for skader som følge af skader på liv, krop eller helbred. Det samme 
gælder forsæt og groft uagtsomhed. AGCO er kun ansvarlig for mindre uagtsomhed, hvis 
væsentlige forpligtelser misligholdes, som udspringer af konkurrencens karakter, og som er af 
særlig betydning for at opnå formålet med konkurrencen. I tilfælde af misligholdelse af sådanne 
forpligtelser, forsinkelse og praktiske udfordringer er AGCO's ansvar begrænset til sådanne skader, 
som typisk kan forventes at opstå i forbindelse med konkurrencen. 

11.3. 11.3. AGCO er ikke ansvarlig for skader forårsaget af deltageren og skal af deltageren holdes 
skadesløs for alle krav fra tredjeparter. 
 
 

12. Sammenhæng mellem mundtlig information/skriftlige betingelser for deltagelse 

12.1. Såfremt mundtlig information i tilbud indholdsmæssigt afviger fra betingelserne for deltagelse 
eller fra den enkelte konkurrences udbud, gælder de skriftlige bestemmelser udelukkende. 

13. Ændring af betingelserne for deltagelse 

13.1. AGCO forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for deltagelse til enhver tid. Ændringer 
gælder ikke for konkurrencer, der allerede er startet. 
 

14. Databeskyttelse 

14.1. AGCOs databeskyttelsespraksis overholder de gældende databeskyttelseskrav. Se 
privatlivspolitikken for flere detaljer. 
https://www.agcocorp.com/content/dam/agcocorp/Privacy/2019-03-27-agco-privacy-policy-
english-eu- en.pdf  
 

15. Skriftlig form, adskillelsesklausul, søgsmål 

15.1. Afvigelser fra disse betingelser for deltagelse skal ske skriftligt for at være effektive. En 
fravigelse af kravet om skriftlig form er også kun tilladt i skriftlig form. 

15.2. Skulle en eller flere af ovenstående klausuler være eller blive ugyldige, ineffektive eller 
umulige helt eller delvist, forbliver de resterende vilkår og betingelser gældende. Den ugyldige, 
ineffektive eller upraktiske klausul skal erstattes af en gyldig klausul, der svarer til det økonomiske 
formål med den ugyldige, ineffektive eller upraktiske klausul. Det samme gælder, hvis der er et 
lovgivningsmæssigt hul. 

15.3. Retsret er udelukket. 

15.4. Disse vilkår og betingelser er underlagt engelsk lov, og konkurrencedeltagere er underlagt 
de engelske domstoles jurisdiktion. 

16. Konkurrenceudbyder 

Valtra Inc., Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti, Finland valtra.communications@agcocorp.com. 

Aktuel fra juli 2020 


