
1. Järjestäjä, sovellusala ja osallistumisen ehtojen hyväksyminen 

1.1. Kilpailun järjestäjä on Valtra Oy Ab, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Valmetinkatu 2, 

44200 Suolahti ("AGCO"). Viestit AGCO:lle lähetetään sähköpostiosoitteeseen: 

valtra.communications@agcocorp.com. 

1.2. Nämä osallistumisehdot koskevat AGCO:n järjestämiä kilpailuja. 

1.3. AGCO pidättää oikeuden erityisehtojen soveltamiseen yksittäisiin kilpailuihin osallistumisessa. 

Nämä julkaistaan AGCO:n verkkosivuilla kyseistä kilpailua koskevalla sivulla. 

2. Osallistumisen ja voittamisen ehdot 

2.1. Vain yritykset ja kuluttajat voivat osallistua kilpailuun ja voittaa. Luonnollisten henkilöiden on 

oltava yli 18-vuotiaita.  AGCO:n ja siihen sidoksissa olevien yhtiöiden työntekijät, AGCO:n 

alihankkijat ja kyseisten henkilöiden sukulaiset eivät saa osallistua kilpailuun. 

2.2. Kilpailuun saa osallistua vain kerran ja vain omalla nimellä. 

3. Kilpailun ehdot, menettely ja erityiset kelpoisuusvaatimukset osallistumiselle 

• Ennakkoon ilmoittautuneiden palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki, ketkä ovat rekisteröityneet 

Release the Beast Q-sarjan virtuaaliseen julkaisutilaisuuteen 29.6.2022 kello 00:00 CET - 15.7.2022 

kello 23:59 CET.  

• Pääpalkinnon arvontaan osallistuvat kaikki, ketkä ovat rekisteröityneet Release the Beast Q-sarjan 

virtuaaliseen julkaisutilaisuuteen 29.6.2022 kello 00:00 CET - 28.8.2022 kello 23:59 CET.   

• Voittajat valitaan satunnaisella arvonnalla, joka tapahtuu perjantaina 2.9.2022. 

• Tehdasvierailun ehdot lähetetään voittajalle sen jälkeen, kun voittaja on ilmoitettu. 

Osallistuja on yksin vastuussa osallistumisen oikea-aikaisuudesta ja henkilötietojen 

paikkaansapitävyydestä. Aikarajan jälkeen jätettyjä osallistumishakemuksia ei oteta vastaan. 

4. Osallistumismahdollisuudet 

Kilpailuun osallistumiseen sovelletaan sitä koskevassa ilmoituksessa ja/tai verkkosivuilla esitettyjä ehtoja. 

5. Palkinnot 

5.1. Muissa kuin käteispalkinnoissa palkinnon arvoa ei voida antaa rahana eikä palkintoa voi vaihtaa. 

Palkinto ei ole siirrettävissä. 

5.2. Palkinto, joka esitetään visuaalisesti, kirjallisesti tai suullisesti AGCO:n kilpailutarjouksessa, ei ole 

välttämättä sama kuin voitettava kohde. AGCO pidättää oikeuden korvata palkinnon 

samanarvoisella palkinolla. 

5.3. Jatkokustannukset, kulut ja muut voiton aiheuttamat kustannukset tulevat voittajan 

maksettaviksi. 

6. Voittoilmoitus 

AGCO ilmoittaa voittajille sähköpostitse pyytäen heitä ottamaan yhteyttä AGCO:hon. Jos arvonnan 

voittanut henkilö ei vastaa sähköpostiin 7 päivän kuluessa, arvonta suoritetaan uudelleen. 

7. Osallistujien poistaminen kilpailusta 

7.1. AGCO pidättää oikeuden poistaa osallistujia kilpailusta. Tämä koskee erityisesti 
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osallistumisehtojen rikkomista, vääriä henkilötietoja tai henkilötietojen epäiltyä tai todistettua 

vääristelyä. 

7.2. AGCO voi poistaa myös osallistujia, joita voidaan kohtuullisesti epäillä käyttävän AGCO:n palveluja 

tai tapahtumia syrjivällä, loukkaavalla, halventavalla tai sääntöjen vastaisella tavalla. 

8. Osallistujan poistaminen palkintojenjaosta 

Jos AGCO toteaa jälkeenpäin, että osallistuja on antanut syytä lausekkeen 7 mukaiselle kilpailusta 

poistamiselle tai että osallistuja ei ollut oikeutettu osallistumaan kilpailuun lausekkeen 2 mukaisella tavalla, 

AGCO voi poistaa osallistujan palkintojen jako- tai luovutusvaiheessa tai vaatia takaisin jo luovutetut 

palkinnot. 

9. Nimien julkistaminen 

9.1. Osallistuja hyväksyy, että jos hän voittaa kilpailun, hänen nimensä julkaistaan mainoksissa, 

tarjouksissa tai kilpailua koskevilla verkkosivuilla. 

9.2. Voittaja sitoutuu osallistumaan veloituksetta ääni-, kuva- ja/tai kirjalliseen mainontaan radiossa, 

internetissä, televisiossa ja painetussa mediassa ja hyväksyy voiton julkaisun ja käytön AGCO:n ja 

AGCO:n sidosyritysten markkinointitarkoituksiin.  

10. Kilpailun peruuttaminen 

AGCO pidättää oikeuden peruuttaa tai päättää kilpailun milloin tahansa. Tämä koskee erityisesti force 

majeure -tilannetta tai tilannetta, jossa kilpailua ei voida suorittaa tai jatkaa organisatoristen, teknisten tai 

oikeudellisten syiden vuoksi. Tällaisessa tapauksessa osallistujilla ei ole oikeuksia vahingonkorvauksiin 

AGCO:lta. 

11. Vastuuvelvollisuus 

11.1. AGCO ei ole vastuussa minkään palkinnon materiaali- tai tuotevioista. 

11.2. AGCO:lla on rajoittamaton vastuu vahingonkorvauksista, jotka koskevat ihmishenkeä, ruumista 

tai terveyttä koskevaa vahinkoa. Sama koskee tuottamuksellisuutta ja törkeää huolimattomuutta. 

AGCO on vastuussa lievästä vahingosta vain silloin, jos rikkomus koskee kilpailun luonteesta 

johtuvia olennaisia velvollisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä kilpailun tavoitteen 

saavuttamiseksi. Jos tällaisia velvollisuuksia rikotaan tai niiden suorittamisessa on viivettä tai 

epäkäytännöllisyyttä, AGCO:n vastuu rajoittuu vahingonkorvauksiin, joiden voidaan tyypillisesti 

odottaa johtuvan kilpailusta. 

11.3. AGCO ei ole vastuussa osallistujan aiheuttamasta vahingosta ja osallistujan on korvattava 

kolmansien osapuolten vaatimuksista johtuvat korvaukset. 

12. Osallistumista koskevien suullisten tietojen ja kirjallisten ehtojen välinen vastaavuus 

Jos tarjousten suullinen tieto eroaa osallistumisehdoista tai yksittäisen kilpailun tarjouksesta, sovelletaan 

yksinomaan kirjallisia ehtoja. 

13. Osallistumisehtojen muutokset 

AGCO pidättää oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin vain. Muutokset eivät koske kilpailuja, jotka 

ovat jo alkaneet. 

14. Tietosuoja 

AGCO:n tietosuojakäytännöt ovat sovellettavien tietosuojavaatimusten mukaisia. Lue lisätietoja 

tietosuojakäytännöstä. 
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15. Kirjallinen muoto, erotettavuuslauseke, oikeustoimet 

15.1. Näiden osallistumisehtojen poikkeusten on oltava kirjallisia ollakseen voimassa. Myös 

erivapaus kirjallisesta muodosta vaaditaan kirjallisena. 

15.2. Jos jokin edellisistä lausekkeista on mitätön, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton tai 

siitä tulee sellainen kokonaan tai osittain, muut ehdot pysyvät voimassa. Mitätön, pätemätön tai 

täytäntöönpanokelvoton lauseke korvataan pätevällä lausekkeella, joka vastaa mitättömän, 

pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman lausekkeen taloudellista tarkoitusta. Sama koskee 

tapauksia, joissa on olemassa puute lainsäädännössä. 

15.3. Oikeussuojakeinoja ei ole.  

15.4. Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lakia ja kilpailun osallistujat ovat Englannin 

tuomiistuinten tuomiovallan alaisia. 

16. Kilpailun tarjoaja 

Valtra Oy Ab, Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti  

valtra.communications@agcocorp.com. 

Voimassa heinäkuusta 2020 alkaen 
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