
VERLOTING:  

EXCLUSIVE FENDT 700 VARIO GEN7 LAUNCH 

EXPERIENCE 

 
 

1. Door deel te nemen aan de actie bevestigt de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en dat 
hij ermee instemt hieraan gebonden te zijn.  
 

2. De organisator van deze verloting is AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf, Duitsland 
(“AGCO”). Voor meer informatie over AGCO kunt u terecht op https://fendt.com/impressum. Mededelingen aan 
AGCO dienen te geschieden per e-mail aan het volgende e-mailadres: info.fendt@agcocorp.com. 
 

3. Alle permanente inwoners van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Polen en 
Tsjechië die een deelnameformulier invullen, kunnen deelnemen aan de verloting. Alleen ondernemers en 
consumenten hebben het recht deel te nemen en te winnen. Voor alle natuurlijke personen is de minimumleeftijd 18 
jaar en moeten zij volledig handelingsbekwaam zijn. Uitgesloten van de deelname zijn medewerkers van AGCO en bij 
AGCO aangesloten bedrijven volgens §§ 15 e.v. AktG, hun familieleden, vertegenwoordigers en derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van de verloting. Elke deelnemer mag slechts één keer en alleen op zijn eigen naam deelnemen 
aan de verloting. De deelname is onderworpen aan de aanvaarding van de deelnemingsvoorwaarden. 
 

4. De actie begint om 0:07 uur op 08 augustus 2022 en eindigt om 12:00 uur op 16 augustus 2022 (“sluitingsdatum”). 
Inzendingen die vóór of na de sluitingsdatum worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze actie. 
 

5. Om aan de actie deel te nemen, moet de deelnemer een deelnameformulier invullen dat op onze website 

fendt.com/nextgen700 ter beschikking wordt gesteld. 

 
6. Voor alle deelnemende markten (zie artikel 3 hierboven) worden in totaal 5 exclusieve 700 Launch pakketten met 

overnachting en deelname aan het lanceringsevenement van de Fendt Vario 700 Gen7 voor twee personen verloot.  
Het verlotingspakket in detail:  
- 25-08 Aankomst en check-in in het hotel “Zur Schwane in Volkach” 
- Shuttle naar het evenemententerrein, ontvangst, diner, live vertoning van de Vario 700 Gen7 
- Shuttle terug naar het hotel 
- 26-08 Ontbijt in het hotel 
- Shuttle naar Würzburg en rondleiding door het UNESCO-werelderfgoed Residentie van Würzburg 
- Vertrek 
 

7. De prijs of prijzen van deze actie is/zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en kan/ kunnen niet worden ingewisseld 
voor contant geld. De prijs die visueel, tekstueel of mondeling kan worden gepresenteerd in de prijsspelaanbieding 
van AGCO is niet noodzakelijkerwijs identiek aan het te winnen object. AGCO behoudt zich het recht voor om de prijs 
te vervangen door een prijs van gelijke waarde. Latere kosten, uitgaven en andere kosten die voortvloeien uit het 
winnen van een prijs zijn voor rekening van de respectievelijke winnaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door 
AGCO. 
 

8. Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum zal er onder de gegeven voorwaarden een loting plaatsvinden om de 
winnaar(s) van de actie aan te wijzen. De winnaar(s) wordt/worden bepaald door getuigen en met behulp van een 
toevalsgenerator. 
 

9. De winnaar wordt door AGCO op de hoogte gebracht en dient binnen 48 uur contact op te nemen met AGCO. Indien 
de winnaar niet reageert, zal de prijs worden verbeurd of opnieuw worden vastgesteld naar goeddunken van AGCO. 

https://fendt.com/nextgen700


 
10. Door deel te nemen aan deze verloting gaan alle deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden. AGCO 

behoudt zich het recht voor om toegang tot of toekenning van een prijs te weigeren aan een persoon die deze 
voorwaarden en bepalingen overtreedt. 
 

Indien AGCO later vaststelt dat de deelnemer een reden voor uitsluiting heeft in de zin van dit artikel 10 of niet in 
aanmerking kwam voor deelname in de zin van artikel 3, kan AGCO de deelnemer uitsluiten van de verdeling of 
terugbetaling van de prijs of een reeds overhandigde prijs terugvorderen. 
 

Dit geldt met name in geval van overtreding van de deelnemingsvoorwaarden, onjuiste persoonsgegevens of in geval 
van manipulatie of een vermoeden van manipulatie. ACGO kan ook deelnemers uitsluiten die verdacht worden van 
het maken van criminele, discriminerende, beledigende, lasterlijke of opruiende opmerkingen tijdens aanbiedingen of 
evenementen van AGCO. 
 

11. AGCO behoudt zich het recht voor om de actie te stoppen, nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te 
wijzigen indien nodig. 
 

12. AGCO aanvaardt geen enkele garantie voor materiële gebreken en/of eigendomsgebreken van de respectievelijke 
prijzen.   

AGCO is zonder enige beperking aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 
Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid. AGCO is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid indien wezenlijke 
verplichtingen worden geschonden die voortvloeien uit de aard van de wedstrijd en die van bijzonder belang zijn voor 
het bereiken van het doel van het prijsspel. In geval van niet-nakoming van dergelijke verplichtingen, verzuim en 
onmogelijkheid zal de aansprakelijkheid van AGCO beperkt blijven tot de schade die normaliter in het kader van de 
mededinging kan worden verwacht.  

AGCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de deelnemer veroorzaakte schade en wordt door de deelnemer 
gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 

Hetzelfde geldt in elk geval voor AGCO-vertegenwoordigers en distributeurs. 

 
13. AGCO zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken en bewaren in overeenstemming met haar privacybeleid 

dat beschikbaar is op https://www.fendt.com/de/datenschutz.html en de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de verloting stemt u in met het verzamelen, opslaan, gebruiken en 
openbaar maken van uw persoonsgegevens voor de verwerking van en het contact met u in verband met uw 
deelname aan de verloting.  De winnaars kunnen redelijkerwijs door AGCO worden verzocht om deel te nemen aan 
public relations in verband met de verloting. Dit kan de publicatie van hun naam en foto in de media omvatten. 
 

14. Prijzen kunnen belastingplichtig zijn en winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met die prijs. 
 

15. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten, tenzij dwingende voorschriften dit verhinderen. De verloting is onderworpen 
aan het Duitse recht en de deelnemers zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Duitse rechtbanken, tenzij 
dwingende voorschriften dit verhinderen. 

https://www.fendt.com/de/datenschutz.html

