
Drive SMART 2023 — Bezpłatny pokrowiec na fotel — Regulamin —  
Kopia dla klienta

1. Każdy oryginalny fotel operatora AGCO Parts wymieniony poniżej, który zostanie zamówiony 
przez dealera AGCO w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku włącznie, będzie 
kwalifikować się do otrzymania bezpłatnego pokrowca ochronnego na fotel.

2. Oferta promocyjna dostępna jest wyłącznie na zamówienia złożone we Francji, Niemczech, 
Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

3. Pokrowiec na fotel zostanie wysłany do dealera po otrzymaniu zamówienia dealerskiego na 
kwalifikujący się fotel.

4. Obowiązkiem dealera jest zapewnienie, że pokrowiec zostanie zamontowany na nowym 
fotelu i przekazany klientowi.

5. Pokrowce na fotele nie podlegają wymianie, przeniesieniu ani zamianie przez AGCO na 
ekwiwalent gotówkowy.

 ● Pokrowiec na fotel, który może być zaprezentowany wizualnie, tekstowo lub ustnie 
w ofercie promocyjnej AGCO, nie musi być tożsamy z towarem, który zostanie 
faktycznie dostarczony. AGCO zastrzega sobie prawo do zamiany pokrowca na fotel 
na pokrowiec o równoważnej wartości.

 ● Koszty następcze, wydatki i inne koszty związane z bezpłatnym pokrowcem na fotel 
są ponoszone przez klienta.

6. Jeśli fotel wymagany przez klienta nie jest oferowany w ramach promocji i klient chce 
zamówić na niego pokrowiec, powinien skontaktować się z dealerem i zapoznać z ofertą 
oryginalnych pokrowców na fotele AGCO.

7. Całkowita odpowiedzialność AGCO w związku z tą promocją jest ograniczona do wartości 
pojedynczego pokrowca na fotel dostępnego w promocji.   Spółka AGCO nie odpowiada 
za jakiekolwiek szkody spowodowane przez montaż lub eksploatację tego promocyjnego 
pokrowca na fotel i zostaje zwolniona przez uczestnika promocji z wszelkich roszczeń 
stron trzecich.

8. AGCO zastrzega sobie prawo do wstrzymania, unieważnienia, odwołania, zawieszenia lub 
zmiany warunków promocji w dowolnym momencie. Dotyczy to w szczególności przypadku 
wystąpienia siły wyższej lub sytuacji, w której promocja nie może być przeprowadzona lub 
kontynuowana z innych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub prawnych. W takim 
przypadku uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec AGCO.

9. Ochrona danych
 ● Praktyki ochrony danych spółki AGCO są zgodne z obowiązującymi wymogami 

dotyczącymi ochrony danych. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce 
ochrony prywatności.

https://www.agcocorp.com/privacy-EU-EEA-PL.html



10. Forma pisemna, klauzula rozdzielności, powództwo
 ● Odstępstwa od tych warunków uczestnictwa wymagają dla swej skuteczności 

formy pisemnej. Odstąpienie od wymogu formy pisemnej również jest dopuszczalne 
wyłącznie w formie pisemnej.

 ● Jeżeli co najmniej jedna z powyższych klauzul będzie lub stanie się nieważna, 
nieskuteczna lub niewykonalna w całości lub w części, pozostałe postanowienia 
i warunki pozostają w mocy. Klauzulę nieważną, nieskuteczną lub niedającą się 
zastosować zastępuje się ważną klauzulą odpowiadającą celowi gospodarczemu 
klauzuli nieważnej, nieskutecznej lub niedającej się zastosować. To samo dotyczy 
sytuacji, w której istnieje luka w przepisach.

 ● Wyklucza się możliwość składania roszczeń regresowych.
 ● Niniejszy Regulamin podlega prawu Szwajcarii, a uczestnicy promocji poddają 

się jurysdykcji sądów w Szwajcarii.

11. Do promocji z bezpłatnymi pokrowcami kwalifikujące się wyłącznie wybrane fotele.  

KWALIFIKUJĄCY SIĘ FOTEL BEZPŁATNY POKROWIEC NA FOTEL

Numer katalogowy 
fotela

MARKA bez przedłużenia 
oparcia

z przedłużeniem 
oparcia

0060052100000 Fendt x

0060058700000 Fendt x

0060104600000 Fendt x

0060120500000 Fendt x

0060410200000 Fendt x

002C086236200 Fendt x

002C086253200 Fendt x

002C086304300 Fendt x

002C091236100 Fendt x

002C091253100 Fendt x

003C082810300 Fendt x

005C092811400 Fendt x

005C098811400 Fendt x

008C082330400 Fendt x

008C082330500 Fendt x

008C082340400 Fendt x

009C097330400 Fendt x

3931093M92 MF x



KWALIFIKUJĄCY SIĘ FOTEL BEZPŁATNY POKROWIEC NA FOTEL

Numer katalogowy 
fotela

MARKA bez przedłużenia 
oparcia

z przedłużeniem 
oparcia

4272514M92 MF x

4352780M97 MF x

4352781M96 MF x

4352782M97 MF x

4376956M93 MF x

4376957M94 MF x

ACV0806130 Valtra x

ACV0806140 Valtra x

ACW025207B MF x

ACW139540B MF x

ACW1527710 Valtra x

ACW1527720 Valtra x

ACX2889700 Valtra x

ACX293947A MF x

ACX3109520 MF x

ACX3109560 MF x

ACX3109590 MF x

V36416800 Valtra x

Obowiązują warunki umowy franczyzowej. Dealerzy nie mogą zamawiać kwalifikujących się foteli dla innych marek.

Drive SMART 2023 — Bezpłatny pokrowiec na fotel — Często zadawane pytania

Co jeśli fotel, który chcę kupić, nie jest objęty promocją, ale chcę mieć pokrowiec na ten fotel? 
Jeśli fotel, który chcesz kupić, nie jest oferowany w ramach promocji i chcesz zamówić na niego 
pokrowiec, skontaktuj się z dealerem, zapoznaj z ofertą oryginalnych pokrowców na fotele AGCO, 
a następnie kup odpowiedni pokrowiec.

Czy jest dostępna alternatywa dla pokrowca, jeśli nie chcę otrzymać pokrowca z fotelem?
Nie, nie ma żadnej alternatywy. Jeśli fotel kwalifikuje się do promocji, wyślemy bezpłatnie 
pokrowiec do dealera.

Kiedy dotrze do mnie pokrowiec na fotel?
Pewna liczba pokrowców została zamówiona i zmagazynowana przed promocją. Pokrowce powinny 
dotrzeć do dealera w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Jeśli wymaganego pokrowca nie 
będzie w magazynie, zostanie wysłany do dealera możliwie najszybciej.



Co jeśli fotel nie zostanie wysłany przez AGCO przed zakończeniem promocji?
Jeśli fotel zostanie zamówiony nie później niż 30 kwietnia 2023 roku, będzie kwalifikować się do 
promocji i otrzymania bezpłatnego pokrowca. 

Zamówiłem(-am) fotel, ale nadal nie mam pokrowca.
Jeśli w przypadku kwalifikującego się zamówienia pokrowiec nie został wysłany do dealera, 
prosimy o kontakt z nim w celu rozwiązania problemu.

Mieszkam na innym rynku, ale widziałem(-am) ofertę i chcę otrzymać darmowy pokrowiec.
Promocja jest dostępna wyłącznie we Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii 
i Wielkiej Brytanii.  Istnieje możliwość dokupienia oryginalnych pokrowców.

Co jeśli wysłany pokrowiec nie pasuje do zamówionego przeze mnie fotela?
Wszystkie pokrowce są dokładnie dopasowane, więc nie powinno być problemów z ich założeniem. 
Być może pokrowiec został dostarczony do innego zamówionego fotela. Jeśli tak nie jest i został 
wysłany nieprawidłowy pokrowiec, należy się skontaktować z dealerem.


