
Lowrance HDS – Ultimate Fishing System Kampanja 2023 

Kampanja-aika 1.3.2023 – 30.4.2023 

Osta kampanja-aikana yksi tai useampi Lowrance HDS Live / HDS Pro laite, sekä yksi tai useampi 

kampanjaan kuuluva Lowrance lisätarvike, saat 100€ - 500€ (max. 800€) rahapalautuksen tilillesi!  

Tee kampanjahakemus ostoksen jälkeen osoitteessa: https://offers.lowrance.com/ 

Hakemusta tehdessäsi tarvitset laitteen sekä lisätarvikkeen ostokuitin sekä tuotteiden sarjanumerot! 

Kampanjaehdot 

1. Tämä tarjous on saatavana vain kuluttajille, jotka ostavat kampanjaan kuuluvia tuotteita virallisilta jälleenmyyjältä / jälleenmyyjiltä Suomen 

sisältä. Muilla alueilla tehdyt ostot eivät ole oikeutettuja saamaan tätä tarjousta, vaikka loppukäyttäjä olisi Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa 

asuva 

2. Kampanja aika on 1. maaliskuuta 2023 - 30.  huhtikuuta 2023 - kaikki hyvityshakemukset on toimitettava  

viimeistään 14. toukokuuta 2023  

3. Hakemuksen voi tehdä heti oston jälkeen ja hakemus on oltava Navicolla viimeistään 14. toukokuuta 2023 

4. Kampanjatarjous on saatavana vain ostamalla uusi kelvollinen tuote. Käytetyt, uudelleenvalmistetut / kunnostetut  

tuotteet tai tuote, jotka on ostettu online-huutokauppasivustojen kautta, eivät ole oikeutettuja tähän tarjoukseen  

5. Kampanjatarjous on saatavana vain kelpuutetuille tuotteille, jotka ovat osa tätä tarjousta, eikä sitä voida vaatia yksittäisiä tuotteita vastaan, jotka 

ovat osa tuotepakkauksia, -kimppuja tai jotka on asennettu vakiona äskettäin ostettuihin aluksiin.  

6. Kampanjatarjous on saatavana vain nämä ehdot täyttäville osanumeroille / SKU: ille, jotka ovat osa tätä tarjousta (sivu 2)  

7. Tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin Navicon tarjouksiin  

8. Asiakas hyväksyy, että osallistumisesi tähän tarjoukseen ei aseta Navicolle muuta vastuuta kuin hyvittää mainittu määrä asiakkaalle. Erityisesti 

Navico ei ole vastuussa mahdollisista välillisistä vahingoista.  

9. Jotta kuluttaja voi saada kampanjapalautuksen, on hänen toimitettava Navicolle seuraavat:  

 Ostotodistus, josta ilmenee:  

 Ostettu HDS-Live tai HDS Pro -laite  

 Ostettu lisätarvike / lisätarvikkeet  

 Ostettujen HDS laitteiden sarjanumerot  

 Ostettujen lisätarvikkeiden sarjanumerot  

 Asiakkaan nimi, osoite ja pankkitilin tiedot  

1. Pyrimme käsittelemään hakemukset viimeistään 4 viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta  

2. Vaatimalla hyvitystä, kuluttajien katsotaan lukeneen ja hyväksynyt nämä ehdot  

3. Veneveistämöiltä, jakelijoilta, vuokrayhtiöiltä ja Navicon henkilökunnalta ei hyväksytä hakemuksia  

4. Navico pidättää oikeuden hylätä hakemukset, jotka eivät täytä käyttöehtojamme  

5. Kaikkien vaatimusten on oltava kuluttajien tekemiä, eikä niitä saa tehdä asiakkaiden, edustajien tai kolmansien  

osapuolten välityksellä  

6. Navico pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen milloin tahansa  

7. Aikaisemmista tarjouksista jo vaadittua tuotetta ei voida hyvittää uudestaan  

8. Kaikkien hyvityshakemuksien on oltava perillä viimeistään 14. toukokuuta 2023, tämän päivämäärän jälkeen esitettyjä hakemuksia, riippumatta 

siitä, ovatko ne päteviä tai ei, ei hyväksytä.  



Kampanjaan kuuluvat Lowrance HDS -laitteet:  

Tuotekoodi  Tuotekuvaus 

000-14424-001  HDS LIVE 9” ilman anturia 

000-14430-001  HDS LIVE 12” ilman anturia 

000-14436-001  HDS LIVE 16” ilman anturia 

000-14425-001  HDS LIVE 9” 3in1 anturin kanssa 

000-14431-001  HDS LIVE 12” 3in1 anturin kanssa 

000-14437-001  HDS LIVE 16” 3in1 anturin kanssa 

000-15997-001  HDS PRO 9” ilman anturia 

000-16000-001  HDS PRO 10” ilman anturia 

000-16003-001  HDS PRO 12” ilman anturia 

000-16006-001  HDS PRO 16” ilman anturia 

000-15982-001  HDS PRO 9” AI HD 3in1 anturin kanssa  

000-15985-001  HDS PRO 10” AI HD 3in1 anturin kanssa 

000-15988-001  HDS PRO 12” AI HD 3in1 anturin kanssa 

000-15991-001  HDS PRO 16” AI HD 3in1 anturin kanssa 

 

Kampanjaan kuuluvat Lowrance lisälaitteet ja niiden hyvityssummat 

Tuotekoodi  Tuotekuvaus   Hyvitys 

000-14900-001  Active Imaging 3in1 nosecone  € 100 

000-15959-001  Active Target 2 system  € 200 

000-15918-001  S3100 kaikuluotainmoduli  € 200 

M-EN-Y326-MS  C-map Reveal Y326 karttakortti  € 200 

000-15952-001  Autopilotti hydrauliohjaukseen  € 200 

000-11749-001  Autopilotti kaapeliohjaukseen  € 200 

000-15951-001  Drive autopilotti hyydrauliohjauskeen € 200 

000-13250-001  Nac 3 autopilotin tietokone  € 300 

000-14541-001  HALO-20 tutka   € 400 

000-14542-001  HALO-20 plus tutka  € 400 

000-14543-001  HALO-24 tutka   € 400 

000-15480-001  GHOST-60 keulasähkömoottori  € 500 

000-14938-001  GHOST-52 keulasähkömoottori  € 500 

000-14937-001  GHOST-47 keulasähkömoottori  € 500 


