
Voorwaarden voor de HOG Leden Promotie 

  

• Deze promotie geeft Harley-Davidson Owners Group (HOG) leden met een geldige Harley 
Davidson Owners Group lidmaatschapskaart en een geldig rijbewijs de mogelijkheid om 
geselecteerde Harley-Davidson producten tegen een gereduceerde prijs te kopen. 

• Deze promotie kan alleen worden ingewisseld bij deelnemende dealers in geselecteerde 
gebieden tussen 15 maart 2019 en 30 juni 2019 (de "Promotieperiode"). 

• HOG-leden krijgen de mogelijkheid om geselecteerde Harley-Davidson-producten te kopen 
tegen een gereduceerde prijs (het "Kortingsproduct"). De kortingsprijs is beschikbaar op 
geselecteerde producten in drie Harley-Davidson-gamma's - het Sportsters-assortiment, het 
Softail-assortiment en het Touringassortiment. 

• De volgende kortingen zijn beschikbaar voor HOG-leden op geselecteerde producten: 
- Een korting van € 1.050 op de volledige verkoopprijs van de geselecteerde Sportster-

modellen. 
- Een korting van € 1.550 is beschikbaar op de volledige verkoopprijs van de geselecteerde 

Softail-modellen. 
- Een korting van € 2.200 is beschikbaar op de volledige verkoopprijs van de geselecteerde 

Touring-modellen. 

• Er is een gelimiteerd aantal kortingsproducten beschikbaar voor HOG leden tijdens de 
Promotieperiode. 

• Harley-Davidson kan niet garanderen dat elk HOG-lid een product met korting kan kopen. 

• De beschikbaarheid van de kortingproducten varieert per dealer, neem contact op met uw 
lokale dealer voor een volledige lijst van kortingproducten die in deze actie zijn opgenomen. 

• Deze promotie is beschikbaar in de volgende gebieden in geautoriseerde Harley-Davidson 
dealerships: Andorra, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, 
Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

• Deze promotie is niet beschikbaar in andere gebieden die hierboven niet zijn vermeld, in 
niet-erkende dealers of online. 

• Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om het gebruik van de actie te weigeren in 
geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden. 

• Deze actie mag niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen van Harley-
Davidson. 

• Deze actie is alleen toegankelijk voor leden van de Harley-Davdison Owners Group en kan 
alleen worden ingewisseld op vertoon van een geldige Harley Davidson Owners Group 
lidmaatschapskaart en een geldig rijbewijs. 

• Promotor: Harley-Davidson Europe Ltd., 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ. 

• Harley, Harley-Davidson en het Bar & Shield logo behoren tot de handelsmerken van H-D 
U.S.A. LLC, een gelieerd bedrijf aan Promoter. 

  

 


