
Умови АКЦІЇ! 
 

Замовляйте візуальну перевірку стану техніки або будь-яку нескладну або складну 
сервісну перевірку, що проводиться відповідно до рекомендацій виробника техніки щодо її 
обслуговування. Ця перевірка повинна виконуватися вашим дилером AGCO. Правила 
стосовно перевірки, що відповідає умовам акції, можуть відрізнятись у різних дилерів, тому 
спочатку зверніться до свого дилера. Перевірка, що відповідає умовам акції, не включає 
перевірок, які проводяться на техніці, що має договір обслуговування AGCO або подовжену 
гарантію. 

 
Після перевірки наш представник надає вам унікальний номер, учасники вводять його 

на сайті www.agcoprizedraw.com (перевірка введених унікальних номерів здійснюється 
AGCO автоматично, за допомогою спеціальної програми), а також назву свого дилера, свої 
контактні дані та вподобання стосовно головного призу. 

 
5 % унікальних кодів буде випадковим чином вибрано як виграшні. Учасники матимуть 

1 шанс із 20 виграти миттєвий приз. Передбачено такі миттєві призи: 30 нагнітачів 
консистентного мастила Sparex Premium, 75 товарних ваучерів вартістю 

25 євро, а решта миттєвих призів — бейсболки. 
 
Учасники, які виграли миттєвий приз, отримають повідомлення про це під час введення 

коду на веб-порталі. Миттєві призи вам надішле зазначений вами дилер після дати 
закінчення розіграшу призів. 

 
Крім миттєвих призів, будуть доступні два головні призи: 
a. Ваучер на обслуговування вартістю 5000 євро чи подовжену гарантію, який можна 

використати у зазначеного переможцем дилера для проведення будь-якої перевірки, 
обслуговування, ремонту, наявної чи придбання подовженої гарантії* або її пролонгації 
(*розширена гарантія доступна тільки для машин до 5 років). Ваучер дійсний до 31 грудня 
2020 р. 

b. Субметрова навігаційна система Auto-Guide або VarioGuide вартістю до 5000 євро, 
залежить від моделі техніки, наявності підготовки до автонавігації Auto-Guide та специфікації 
ProfiPlus або PowerPlus**. Переможець може вибрати встановлення субметрової 
навігаційної системи Auto-Guide або VarioGuide на одну відповідну одиницю техніки AGCO 
до 31 грудня 2020 р. 

 
Розігруватись буде по одному головному призу. Учасники можуть зазначити, якому 

призу вони віддали би перевагу, на етапі введення даних на веб-порталі, однак остаточне 
рішення про приз вони отримають від AGCO Limited. 

За першої практичної можливості після дати закінчення відбудуться два розіграші, які 
будуть проводитися для визначення переможців – отримувачів двох головних призів 
(наприклад, буде проведено розіграш для випадкового вибору одного переможця з усіх 
учасників, які вказали, що вони віддають перевагу ваучеру на обслуговування  чи подовжену 
гарантію, і ще один розіграш для випадкового вибору одного переможця з усіх учасників, які 
вказали, що вони віддають перевагу субметровій навігаційній системі Auto-Guide або 
VarioGuide). Обидва переможці будуть випадково вибрані програмним забезпеченням, 
наданим RandomPicker.com. 

При отриманні будь-якого з призів, що розігруються, може знадобитися підтвердження 
замовлення перевірки техніки. 

Усі призи не підлягають обміну, передачі, їх готівкова заміна не пропонується. 
AGCO Limited залишає за собою право замінити приз альтернативним призом такої 

самої або вищої вартості, якщо обставини поза межами контролю AGCO Limited роблять це 
необхідним. 

Рішення AGCO Limited щодо будь-якого аспекту розіграшу призів є остаточним та 
обов'язковим, і будь-яке листування з цього приводу виключається. 



З початку участі в акції вважається, що її учасники прийняли ці умови та положення і 
погодилися їх дотримуватись. Компанія AGCO Limited залишає за собою право відмовити в 
участі в розіграші або в наданні призу будь-якому учаснику, який порушує ці умови і 
положення. 

Компанія AGCO Limited залишає за собою право припинити, анулювати, скасовувати, 
призупинити або змінити акцію, якщо виникне така необхідність. 

Наскільки це дозволено законодавством, AGCO Limited, агенти або дистриб'ютори 
компанії за жодних обставин не нестимуть відповідальності й не будуть зобов'язані 
виплачувати компенсацію переможцям або не нестимуть відповідальності за будь-які збитки, 
втрати, травми або смерть, що виникли внаслідок отримання призу, за винятком випадків, 
коли це викликано недбальством AGCO Limited, її агентів, дистриб'юторів або працівників. 
Ваші законні права зберігають чинність. 

Компанія AGCO Limited буде використовувати та обробляти будь-яку персональну 
інформацію, яку ви надасте їй, як описано в нашій політиці конфіденційності, доступній тут, і 
відповідно до законодавства про захист даних. Беручи участь у розіграші призів, ви надаєте 
згоду на збирання, зберігання, використання та розповсюдження ваших персональних 
даних, щоб обробляти ваші дані та зв'язуватися з вами з приводу вашої участі у розіграші 
призів. Компанія AGCO Limited може вимагати від переможців брати 

участь у будь-яких публічних заходах, які вона організовує, пов'язаних із розіграшем 
призів, що може включати публікацію їх імен та фотографій у будь-яких засобах масової 
інформації, і переможець повинен брати участь у таких заходах за розумним запитом 
компанії AGCO Limited. 

Вартість призів може бути об'єктом оподаткування, і переможці несуть відповідальність 
за сплату податків. 

Розіграш призів буде регулюватися англійським правом, а учасники розіграшу призів 
підпадають під юрисдикцію англійських судів. 
 


