
1. Arrangör, tillämpningsområde och godkännande av villkoren för deltagande 

1.1. Tävlingen arrangeras av Valtra Inc. Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti, Finland ("AGCO"). 

Meddelanden till AGCO ska skickas till följande e-postadress: 

valtra.communications@agcocorp.com. 

1.2. Dessa villkor för deltagande gäller för tävlingar som arrangeras av AGCO. 

1.3. AGCO förbehåller sig rätten att införa särskilda villkor för deltagande i enskilda tävlingar. Dessa 

villkor kommer att finnas tillgängliga på den aktuella tävlingssidan på AGCO:s webbplats. 

2. Behörighet att delta och vinna 

2.1. Endast företag och kunder får delta och ha chansen att vinna. För fysiska personer är minimiåldern 

18 år.  Anställda hos AGCO och hos AGCO:s närstående bolag och deras familj och släkt samt 

byråer som anlitats av AGCO, får inte delta i tävlingen. 

2.2. Varje deltagare får endast delta i tävlingen en gång och endast under sitt eget namn. 

3. Allmänna villkor, rutiner och särskilda behörighetskrav för tävlingen 

• Q-serien lanseras digitalt den 2 september 2022 och alla som anmäler sig mellan midnatt den 29 

juni och klockan 23.59 den 15 juli 2022 har chansen att vinna presentpåsarna från Valtra. 

•  Alla som registrerar sig för den digitala lanseringen av Q-serien mellan midnatt den 29 juni och 

klockan 23.59 den 28 augusti 2022 har chansen att vinna tävlingens huvudpris. 

•   Vinnarna lottas fram och lottningen sker den 2 september 2022. 

 När vi har kontaktat vinnaren meddelar Valtra de villkor som gäller för besöket i fabriken. 

Deltagaren är ensamt ansvarig för att inlämning sker i tid och för riktigheten i personlig information. 

Tävlingsbidrag som inkommer efter att anmälningsfristen gått ut kommer inte att beaktas. 

4. Möjlighet att delta 

Deltagande i tävlingen är föremål för de villkor som anges i meddelanden och/eller på webbplatsen. 

5. Priser 

5.1. Det går inte att ersätta priset med ett annat pris eller kontanter. Priset kan inte överlåtas. 

5.2. Det pris som presenteras (muntligt, skriftligt eller synligt) vid tävlingserbjudandet är inte 

nödvändigtvis detsamma som priset vinnaren vinner. AGCO förbehåller sig rätten att ersätta priset 

med ett pris av samma värde. 

5.3. Följdkostnader, utgifter och andra kostnader som uppstår vid en vinst ska betalas av vinnarna. 

6. Meddelande om vinst 

AGCO kommer att skicka e-post till vinnarna och be dem kontakta AGCO. Om personen som valts ut i 

dragningen inte svarar på detta e-postmeddelande inom sju dagar kommer en andra dragning att äga rum. 

7. Exkludering av deltagare 

7.1. AGCO förbehåller sig rätten att exkludera deltagare från tävlingen. Detta gäller särskilt vid brott 

mot villkoren för deltagande, falska personuppgifter, manipulation eller misstänkt manipulation. 

7.2. AGCO kan också exkludera deltagare som skäligen misstänks ha använt AGCO:s tjänster eller 
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evenemang på ett kriminellt, diskriminerande, kränkande, stötande eller upproriskt sätt. 

8. Exkludering från utdelning av priser 

Om AGCO konstaterar att deltagarens agerande har gett anledning till exkludering i enlighet med paragraf 

7, eller att deltagaren inte hade rätt att delta i enlighet med paragraf 2, kan AGCO välja att inte dela ut 

något pris till deltagaren eller återkräva redan utdelade priser. 

9. Offentliggörande av namn 

9.1. När en deltagare vinner samtycker denne till att dennes namn offentliggörs i annonser, kampanjer 

eller på relevanta webbplatser. 

9.2. Vinnaren åtar sig att göra sig tillgänglig utan kostnad, men inom rimliga gränser, för 

ljudupptagningar, foto, bild och/eller textreklam via radio, Internet, TV eller tryckt media och 

samtycker till AGCO:s och AGCO:s närstående bolags publicering och användning för 

reklamändamål.  

10. Inställda tävlingar 

AGCO förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ställa in en tävling. Detta gäller särskilt i händelse 

av force majeure eller om tävlingen inte kan genomföras eller fortsätta på grund av andra organisatoriska, 

tekniska eller juridiska skäl. Om detta sker har deltagarna inte rätt att framställa några krav gentemot 

AGCO. 

11. Ansvar 

11.1. AGCO lämnar inga garantier för materiella defekter och/eller brister i äganderätten för några 

priser. 

11.2. AGCO har ett obegränsat ansvar för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa. Detsamma 

gäller vid avsiktlig och grov oaktsamhet. Vid lindring oaktsamhet är AGCO endast ansvarigt om 

väsentliga skyldigheter inte uppfylls under tävlingen och dessa skyldigheter är av särskild 

betydelse för att uppfylla tävlingens syfte. Vid överträdelser av sådana skyldigheter, förseningar 

och ogenomförbarhet ska AGCO:s ansvar begränsas till sådana skador som vanligtvis kan förväntas 

uppstå i samband med tävlingen. 

11.3. AGCO är inte ansvarigt för skador orsakade av deltagaren och alla krav från tredje part relaterade 

till sådana skador ska ersättas av deltagaren. 

12. Muntlig information respektive skriftliga villkor för deltagande 

Om muntlig information i erbjudanden skiljer sig från de skriftliga villkoren för deltagande eller från 

erbjudandet om den enskilda tävlingen, är det de skriftliga villkoren som gäller. 

13. Ändring av villkor för deltagande 

AGCO förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för deltagande. Ändringar gäller inte för 

tävlingar som redan har startat. 

14. Dataskydd 

AGCO:s dataskyddsrutiner uppfyller gällande krav för dataskydd. Mer information finns i vår 

integritetspolicy. 

https://www.agcocorp.com/content/dam/agcocorp/Privacy/2019-03-27-agco-privacy-policy-swedish-eu-

sv.pdf 

https://www.agcocorp.com/content/dam/agcocorp/Privacy/2019-03-27-agco-privacy-policy-swedish-eu-sv.pdf
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15. Skriftlig blankett, paragraf om särskiljande, rättsliga åtgärder 

15.1. Avvikelser från dessa villkor för deltagande måste vara skriftliga för att de ska gälla. 

Undantag från kravet på skriftlig form är också endast tillåtet om det är i skriftlig form. 

15.2. Om en eller flera av ovanstående paragrafer är eller blir ogiltiga, verkningslösa eller 

ogenomförbara, helt eller delvis, ska de återstående villkoren fortsätta att vara gällande. Den 

ogiltiga, verkningslösa eller ogenomförbara paragrafen ska ersättas av en giltig paragraf som 

motsvarar det ekonomiska syftet med den ogiltiga, verkningslösa eller ogenomförbara paragrafen. 

Detsamma gäller om det finns luckor i lagstiftningen. 

15.3. Rättsliga prövningar är undantagna.  

15.4. Dessa allmänna villkor ska regleras av engelsk lag och tävlingsdeltagarna är underkastade 

de engelska domstolarnas jurisdiktion. 

16. Tävlingsarrangör 

Valtra Inc. Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti, Finland  

valtra.communications@agcocorp.com. 

Gäller från och med juli 2020 
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