
Splošni pogoji promocijskih kod

Splošni pogoji promocijskih kod urejajo definicijo, trajanje, uporabo, omejitve ipd. promocijskih 
kod, ki jih izdaja Lifedrop d. o. o. za uporabo v spletni trgovini www.hempatia.si in na prodajnem 
mestu na Industrijski cesti 11d, Izola.

Promocijska koda ali darilni bon ali koda za popust (v nadaljevanju PK) je beseda ali kombinacija 
besed in številk, ki pri vnosu v polje ob naročilu na spletni strani ali drugačni predaji na prodajnem 
mestu, omogoči imetniku določeno ugodnost pri nakupu. Ugodnost, ki jo PK omogoča, je običajno 
popust izražen v odstotku, znesku ali drugi vrednosti.

PK je vedno pogojena s časovno omejitvijo, kar pomeni, da je ugodnost možno prejeti v jasno 
izraženem časovnem obdobju. Izven določenega časovnega obdobja PK praviloma ni možno 
koristiti. 

Koriščenje PK na spletni strani se izvede v drugi in/ali tretji fazi nakupnega procesa v košarici tako,
da se v okence pod napisom »koda za popust« vpiše PK ter klikne gumb »potrdi«. Pojavi se 
obvestilo o uporabi PK. Koriščenje PK na prodajnem mestu na Industrijski cesti 11d, Izola, se 
izvede s predajo informacije o kodi. 

PK je lahko univerzalna, kar pomeni, da jo lahko koristi vsak uporabnik, je dostopna vsem in je 
oglaševana. PK je lahko unikatna, tj. PK, ki je namenjena uporabnikom, ki izpolnjujejo v naprej 
določene pogoje, je namenjena omejenemu krogu uporabnikov. 

PK lahko koristijo različne skupine kupcev, kar je navedeno v splošnih pogojih posamezne kode. 
Le-te so lahko: končni kupci, prijavljeni končni kupci, veleprodaja. Nekatere PK je možno koristiti 
večkrat, večino kod, pa je možno koristiti le enkrat.

Ugodnost PK velja za posamične izdelke, ki niso v akciji. Ugodnost ne velja za izdelke, ki so 
sestavljeni iz več posamičnih izdelkov (npr. seti, kiti, palete, kjer je v ceno že vračunan popust), ter 
za izdelke, kjer je izrecno navedeno, da ugodnosti ne veljajo. Ugodnosti PK se ne aplicirajo pri 
akciji »Izenačimo ceno«.

Ugodnosti in popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo, pridržujemo si pravico do spremembe 
pogojev, možne so napake v tekstu.
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