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»Izžrebaj svoj HP popust« Izžrebajte 5,10, 15, 30 ali 50 % popusta na HP 

prenosnike. 

PRAVILA PROMOCIJSKE PONUDBE  

Splošno: »Izžrebaj svoj HP popust« velja za vse potrošnike ob nakupu HP 

prenosnikov. Popust se obračuna ob nakupu in velja za izdelke iz zaloge v fizičnih 

trgovinah. V vseh Harvey Norman trgovinah, velja promocija pod enakimi pogoji od 

02.03.2023 do 15.03.2023 oziroma do razprodaje zalog HP prenosnikov.  

Veljavnost: V vseh Harvey Norman trgovinah velja promocija pod enakimi pogoji od 

02.03.2023 do 15.03.2023 oziroma do razprodaje zalog HP prenosnikov. 

Oglaševanje: »Izžrebaj svoj HP popust« je oglaševana v Harvey Norman katalogu z 

datumom veljavnosti od 02. 03. 2023 in na spletni strani www.harveynorman.si ter 

preko socialnih omrežij v celotnem obdobju trajanja promocije. 

Način sodelovanja: V promocija lahko sodelujejo potrošniki, ki v obdobju od 

02.03.2023 do 15.03.2023 v katerikoli Harvey Norman trgovini, kupijo HP prenosnik. 

Vsak nakup HP prenosnika se v času trajanja promocije pospremi z  5 %, 10 % , 15 

%, 30 % in 50 % popusta. Možni popusti so 5%,10 %, 15 %, 30 % in 50 % maloprodajne 

vrednosti izbranega izdelka. Kuponi so glede višine popusta razdeljeni sledeče: - 

0,5 % vseh kuponov prinese 50 % popusta, - 1,5 % vseh kuponov prinese 30 % 

popusta, - 3 % vseh kuponov prinese 15 % popusta, - 15 % vseh kuponov prinesejo 10 

% popusta in -80% vseh kuponov prinesejo 5%. To pomeni, da je za VSAK kupon 

zagotovljen najmanj 5 % popust! Število kuponov je omejeno. Popusti se med seboj 

ne seštevajo in niso prenosljivi. Ob enkratnem nakupu v fizični trgovini je potrošnik 

upravičen do enega kupona, ki ga ob navzočnosti prodajalca izžreba iz škatle. Na 

kuponu potrošnik podrgne premaz, pod katerim je zapisan odstotek popusta pri 

enkratnem nakupu. Prodajno osebje potrošniku popust obračuna takoj pri nakupu, 

ne glede na način plačila. Ob nakupu več izdelkov v okviru enkratnega nakupa se 

popust obračuna samo na HP prenosnike. Izžrebani popust se potrošniku prizna za 

izdelek, ki ga je izbral pred žrebom in ne velja za kasneje izbran izdelek. Za 

kasneje izbran izdelek potrošnik izžreba nov kupon s popustom, ki se obračuna pri 

novem nakupu. Popust se obračuna samo ob nakupu HP prenosnika iz zaloge.  V 

primeru poškodovane zaščitne plasti je kupon neveljaven.  

Izdelki, ki so IZKLJUČENI iz promocije: Popusti se med seboj ne seštevajo in niso 

prenosljivi, veljajo izključno za HP prenosnike. Možen je nakup v količinah, 

primernih za gospodinjstva. Ob nakupu več izdelkov v okviru enkratnega nakupa se 

popust obračuna samo na HP prenosnik iz zaloge. Promocija ne velja za izdelke po 

naročilu.     

Promocija velja v vseh trgovinah Harvey Norman od 02.03.2023 do 15.03.2023 

oziroma do prodaje zalog. Število kuponov je omejeno. Več na harveynorman.si.  

V Ljubljani, dne 1.03.2023 


