Syarat dan Ketentuan :
1. Promo berlaku untuk periode pembelian 21 Mei – 30 Juni 2018
2. Promo ini hanya berlaku untuk produk HP tertentu yaitu notebook HP dan All in One
PC HP dengan prosesor AMD A10, A12, Pavilion, ENVY, Spectre, OMEN serta semua
jenis printer Ink Tank HP yang terdapat pada halamanwww.hpshoppping.id/hpmudik
3. End User berhak mendapatkan Traveloka coupon untuk setiap pembelian produk HP
sesuai dengan ketentuan di atas, berlaku untuk pembelian di toko-toko retail
bertanda khusus, di website resmi HP www.hpshopping.id serta di HP Online Official
Store di partner online yang bekerjasama dengan HP (JD.id, Lazada, Tokopedia, Blibli,
dan Dinomarket).
4. End user dapat melakukan klaim dengan cara berikut:
a. Kirimkan email dengan subjek Libur Lebaran HP ke alamat email:
claim@hpshopping.id
b. Sertakan di email data-data berikut pada konten email (wajib):
Nama End User
Serial Number Produk yang dibeli (terdapat di dus produk)
No Handphone
c. Lampirkan copy dari invoice pembelian dan copy identitas (KTP)
5. End user hanya dapat melakukan klaim sebanyak maksimal 2 (dua) item selama
periode promosi baik itu untuk produk Notebook, PC, ataupun Printer.
6. Serial Number yang sama tidak dapat diklaim lebih dari 1 (satu) kali.
7. Batas maksimal klaim adalah 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal yang tercantum
pada invoice.
8. HP akan melakukan verifikasi kepada klaim selama maksimal 2 x 24 jam terkecuali di
tanggal 15-17 Juni 2018 sehubungan dengan libur lebaran nasional.
9. Tanggal terakhir untuk melakukan claim adalah 7 Juli 2018.
10. Hadiah tidak dapat dialihkan, ditukar dengan barang lain, atau diganti dengan uang
11. HP memiliki hak untuk sewaktu-waktu mengubah syarat dan ketentuan dimana
perubahan tersebut akan diberitahukan.
12. HP dapat menolak klaim jika data klaim tidak dapat diverifikasi, tidak memenuhi
syarat dan ketentuan atau terbukti tidak valid, keputusan HP adalah mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat.
13. HP dapat membatalkan program ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
14. Promo selama persediaan masih ada dan tidak dapat digabungkan dengan promo
lainnya.
15. Masa berlaku coupon Traveloka hingga November 2018.

