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WIRTGEN GROUP
SmartSynergies kits

Você gostaria de visitar o estande do WIRTGEN GROUP na Bauma Munique 2019?
Tire uma fotografia que mostre uma ou mais máquinas WIRTGEN GROUP em funcionamento e
envie-a para online@wirtgen-group.com.
A foto deve mostrar as máquinas do WIRTGEN GROUP e/ou as máquinas John Deere
trabalhando em uma obra, somente fotos mostrando equipamentos do WIRTGEN GROUP,
equipamentos dos parceiros do sistema WIRTGEN GROUP (Streumaster) ou John Deere irão
atender aos critérios. Quaisquer fotos mostrando máquinas de outras marcas não serão
elegíveis.
Para participar do sorteio, cada participante deve enviar uma foto e as seguintes informações
por e-mail para o seguinte endereço: online@wirtgen-group.com:

> Nome completo;
> Endereço de E-mail;

> Endereço completo;
> Local onde a foto foi feita.

Tenha em mente que a imagem deve estar de acordo com os termos e condições do concurso
SmartSynergies está presente quando as máquinas do WIRTGEN GROUP operam em conjunto
num local de trabalho, mas também quando os clientes podem otimizar o seu desempenho
trabalhando com qualquer equipamento das nossas marcas de produtos (WIRTGEN, VÖGELE,
HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN e CIBER). As SmartSynergies também são visíveis quando
as máquinas do WIRTGEN GROUP trabalham em conjunto com as máquinas John Deere.
Termos e Condições detalhadas em: https://www.wirtgen-group.com/bauma/en/sweepstake/

Termos e condições do Sweepstake:
WIRTGEN GROUP Sweepstake para Bauma 2019

Condições de participação:
A WIRTGEN GmbH (sede em Windhagen, listada na corte local de Montabaur sob o número HRB 14080),
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, D-53578 Windhagen, Alemanha (a seguir denominada "WIRTGEN") está a
organizar a participação numa campanha através de várias plataformas online.
Este programa decorrerá até 05 de Março de 2019 às 23:59:59 hora da Europa Central (CET).
Fica expressamente entendido e acordado que sem a prévia aceitação e confirmação destes termos e
condições nenhuma pessoa será autorizada a participar na campanha.

Termos e Condições:
A WIRTGEN realizará a campanha através do site especial da WIRTGEN GROUP Bauma em
www.wirtgen-group.com/bauma
Todas as pessoas com mais de 18 anos podem participar nesta campanha. Não serão concedidos
prémios a menores de idade que participem na violação destes termos e condições. As pessoas
envolvidas no desenho conceitual e na implementação desta campanha não podem participar.
Para participar da campanha, cada participante deve enviar uma foto por e-mail para o seguinte
endereço de e-mail: online@wirtgen-group.com.
Na foto acima mencionada deve aparecer preferencialmente uma ou mais máquinas do WIRTGEN
GROUP que trabalhem no campo. Só serão tidas em consideração as imagens que reflictam
equipamentos do WIRTGEN GROUP ou em que apareçam equipamentos do WIRTGEN GROUP. Além
disso, só serão aceites fotografias que reflictam equipamento do WIRTGEN GROUP, dos parceiros do
sistema do WIRTGEN GROUP e da John Deere. Não serão aceites fotografias de máquinas de outras
marcas.
Cada participante garante expressamente que é o proprietário da fotografia apresentada e que obteve o
consentimento legal necessário de qualquer pessoa que apareça na fotografia. Além disso, o
participante será responsabilizado no caso de tal consentimento não ser coletado, bem como em relação
a qualquer reclamação relacionada a tal não-cobrança.
A transmissão da imagem ao WIRTGEN GROUP será considerada como aceitação expressa por parte do
participante das disposições dos presentes Termos e Condições, bem como da confirmação da
participação do participante nesta campanha.
Nem todas as fotos enviadas serão publicadas no site especial da WIRTGEN GROUP Bauma. Para serem
publicadas, as imagens devem preencher os requisitos indicados abaixo e ter sido previamente
aprovadas por um comitê de campanha da Wirtgen designado para este fim.
Por favor, note que cada participante está autorizado a enviar apenas uma única foto para esta
campanha. Portanto, no caso de o participante ter múltiplas fotos elegíveis, ele deve selecionar sua foto
favorita para o envio.
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Todos os participantes que tiverem uma foto aprovada pelo comitê de campanha WIRTGEN e
posteriormente publicada no site especial WIRTGEN GROUP Bauma terão a oportunidade de ganhar um
dos 10 prêmios descritos abaixo:

10 prêmios exclusivos:
Primeiro vencedor:
Um dia na Bauma para visitar o stand do WIRTGEN GROUP e um kit SmartSynergies. Este prémio inclui
transporte aéreo de ida e volta em classe económica entre um grande aeroporto perto da casa do
vencedor do prémio e Munique e uma estadia de duas noites entre sexta-feira, 12 de Abril de 2019 e
domingo, 14 de Abril de 2019 num hotel (quarto individual para apenas uma pessoa). O custo total de
cada viagem dependerá da localização winner´s com um preço máximo de EUR 5000,00 (um vencedor).
Segundo a 10º vencedor:
Kit SmartSynergies contendo 4 modelos em escala de equipamentos da marca WIRTGEN GROUP (1 x
WIRTGEN, 1 x VÖGELE, 1 x HAMM, 1 x KLEEMANN). Custo total de cada kit: 219,00 EUR (9 vencedores)
Os vencedores serão seleccionados por um comité de campanha designado pela WIRTGEN. A seleção
será feita aleatoriamente (entre as fotos aprovadas e publicadas). Haverá uma ronda de selecção.
Os 10 vencedores selecionados serão anunciados pouco depois de 05 de Março de 2019.
A seleção dos vencedores será feita de forma objetiva. Após cada período de competição, cada vencedor
será notificado por e-mail e solicitado a fornecer todos os dados pessoais indicados abaixo. Se após dois
dias úteis o vencedor não responder, uma nova tentativa será feita, também com um prazo de dois dias
úteis para a resposta. Depois disso, no caso de não haver resposta, o vencedor será eliminado do
concurso. Todos os vencedores seleccionados são responsáveis pela exactidão dos dados de contacto
que fornecem, pelo que os dados pessoais devem ser introduzidos correctamente.
> Primeiro e último nome;
> Endereço de e-mail;
> Localização: informação detalhada do endereço pessoal (rua, número, cidade, país);
> Imagem propriamente dita (imagem da máquina, não imagem da pessoa que a submeteu);
> Lugar onde a foto foi tirada.
Por razões de clareza, prevê-se explicitamente que a participação nesta campanha não está sujeita à
compra de quaisquer bens ou serviços.

Informações legais:
O Prêmio é intransmissível e não é permitido qualquer resgate em dinheiro ou substituição de prêmios,
excepto se o patrocinador assim o entender. Se o prémio, ou qualquer parte do mesmo, não puder ser
atribuído por qualquer razão, o patrocinador reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de substituir
um componente do prémio por outro de valor igual ou superior. Todos os custos e despesas associados
à aceitação e uso do prêmio não especificamente fornecidos neste documento são de responsabilidade
do vencedor. Patrocinador e partes sorteios não fazem, nem de qualquer forma são responsáveis ou
responsáveis por, qualquer garantia, representação ou garantia, expressa ou implícita, de fato ou em
lei, relativa ao prêmio, incluindo mas não limitado à sua qualidade, adequação para fins ou condição
mecânica, exceto para as garantias padrão do fabricante que vêm com o prêmio. Os detalhes da
entrega do prêmio serão fornecidos no momento da notificação do vencedor.
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A WIRTGEN tem o direito de excluir qualquer utilizador de participar na campanha a seu exclusivo
critério, por qualquer razão descrita nestes Termos e Condições, por exemplo, qualquer violação ou não
cumprimento dos presentes Termos e Condições, manipulação, etc., e reserva-se o direito de tomar
medidas legais em tal caso. Se os requisitos para a exclusão forem cumpridos, os prêmios também
podem ser negados ou reclamados mais tarde. A exclusão baseada nas razões acima descritas não dará
direito a quaisquer reclamações por parte dos participantes excluídos contra a WIRTGEN.
Além disso, no caso de imagens que reflictam conteúdo proibido e inadmissível, a WIRTGEN terá o
direito, a seu exclusivo e absoluto critério, de apagar e relatar essas imagens.
Para efeitos de clareza, "conteúdo proibido e inadmissível" significa imagens
>(i) descrever ou encorajar a discriminação contra pessoas com base em atributos pessoais como raça,
etnia, cor, nacionalidade, religião, idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, status familiar,
deficiência, condição médica ou genética, etc;
>(ii) refletindo nudez, representações de pessoas em posições explícitas ou sugestivas, ou atividades
que sejam excessivamente sugestivas ou sexualmente provocativas;
>(iii) promoção ou representação do uso de drogas ou outras substâncias ilegais;
>(iv) promover ou anunciar produtos ou serviços, que não sejam os oferecidos pelo WIRTGEN GROUP
ou seus parceiros de sistema; ou (v) que de outra forma sejam considerados inadmissíveis pela
WIRTGEN em sua única e absoluta discrição baseada em conteúdo profano, controverso ou ofensivo.
As imagens com conteúdo proibido e inadmissível serão imediatamente eliminadas.
A WIRTGEN terá igualmente o direito de eliminar as imagens que não estejam em conformidade com as
regras de segurança do WIRTGEN GROUP, ou seja, máquinas operadas por crianças ou pessoas não
formadas, condução da máquina sem o cinto de segurança necessário ou qualquer outro
comportamento que possa resultar em acidentes ou lesões.
O participante confirma que é o único e legítimo proprietário dos direitos de autor da imagem
carregada, o que significa que a respectiva imagem é feita de forma pessoal e independente pelo
utilizador que a carrega, livre de quaisquer direitos de terceiros. O utilizador reconhece o seu
consentimento irrevogável com a utilização, ou seja, a publicação e divulgação da imagem em
conformidade com o § 22 KuG, pela WIRTGEN e suas filiais.
No que diz respeito às leis de direitos de autor aplicáveis, o participante que faz o upload concede
irrevogavelmente à WIRTGEN, bem como às suas filiais, o direito não exclusivo e sublicenciável de
utilizar a respectiva imagem para fins de marketing e publicidade sem restrições de tempo, geografia e
conteúdo. Isto inclui o direito de copiar, divulgar, mostrar, disponibilizar publicamente, editar e
modificar a respectiva imagem em qualquer mídia, por exemplo, em formato eletrônico ou impresso.
Isto inclui publicações online através dos vários canais online utilizados pela WIRTGEN.
A cedência e cessão de direitos é feita tendo em conta a elegibilidade para os prémios.
A WIRTGEN garante que cada uma das imagens não seleccionadas e publicadas será imediatamente
eliminada e não será mais utilizada.
A WIRTGEN reserva-se o direito de suspender ou cessar a utilização das plataformas a qualquer
momento.
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O participante reconhece e concorda que a sua participação nesta actividade é puramente voluntária.
Todas as questões decorrentes ou relacionadas a estes Termos e Condições serão regidas e
interpretadas de acordo com as leis substantivas da República da Alemanha, com exclusão de suas
regras de conflito de leis ou regras. Qualquer reivindicação ou causa de ação decorrente destes Termos
e Condições deve ser apresentada apenas nos tribunais localizados na Alemanha, e as partes concordam
com a jurisdição exclusiva de tais tribunais.
Ao participar nesta campanha, você concorda com a utilização dos seus dados pessoais de acordo com a
política de privacidade.
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