Terms & Conditions
Penawaran bundel HP PS GeForce RTX Marvel’s
Guardians of the Galaxy
*

Syarat & ketentuan berlaku. Setiap Peserta harus membeli sebuah Produk yang diikutsertakan untuk penggunaan
pribadi yang bersangkutan di Wilayah Partisipasi tempat peserta tersebut tinggal dan tidak untuk diperjualbelikan.
Penyelenggara dapat sewaktu
sewaktu--waktu mengubah ketentuan atau memperpanjang ketentuan promosi ini di mana
perubahan yang dilakukan akan diberitahukan melalui channel Penyelenggara.
1. Definisi:
The ““Periode Promosi””” untuk “BUNDEL HP PS GEFORCE RTX MARVEL
MARVEL’’S GUARDIANS OF THE GALAXY
GALAXY”” di Indonesia
dimulai tanggal 5 Oktober 2021 dan berakhir tanggal 23 November 2021. Batas akhir penukaran ditetapkan pada
tanggal 20 Januari 2022.
“Wilayah Partisipasi
Partisipasi”” - Indonesia, tempat Promosi berlangsung dan Peserta membeli Produk yang diikutsertakan;
“Mitra yang Berpartisipasi”” adalah reseller yang menjual Produk yang diikutsertakan di Wilayah Partisipasi;
“Produk yang diikutsertakan”” berarti salah satu dari model notebook HP dan desktop yang terjual melalui partner
yang berpartisipasi kepada pengguna akhir: Klik di sini untuk melihat produk yang diikutsertakan:
“Peserta”” berarti penduduk (atau lembaga bisnis) di Wilayah Partisipasi, yang membeli Produk yang diikutsertakan dari
Mitra yang Berpartisipasi di Wilayah Partisipasi yang sama selama Periode Promosi dan merupakan pengguna akhir dari
Produk yang diikutsertakan tersebut, menggunakannya untuk pemakaian pribadi Peserta tersebut (dan bukan untuk
dijual kembali, dipasok kembali, atau diekspor). Penyelenggara, afiliasinya, reseller dari produk
produk--produk HP, dan agen apa
pun yang terhubung dengan Promosi ini, karyawan mereka dan keluarga dari karyawan tersebut tidak memenuhi syarat
untuk berpartisipasi dalam Promosi ini;

Wilayah Partisipasi

Penyelenggara

Indonesia

PT Hewlett
Hewlett--Packard Indonesia Gedung Perkantoran
Prudential Center Kota Kasablanka Lt. 9 Jl. Casablanca
Kav.88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota
Administrasi Jakarta Selatan 12810

“Promosi”” berarti " PENAWARAN bundel HP PS GeForce RTX Marvel
Marvel’’s Guardians of the Galaxy
Galaxy”” yang dilaksanakan oleh
Penyelenggara selama Periode Promosi di Wilayah Partisipasi masing
masing--masing dari Penyelenggara tersebut;
“Hadiah”” berarti “Marvel
Marvel’’s Guardians of the Galaxy Game (senilai US$59,99)
US$59,99)””
Informasi tentang cara mengikuti Promosi tersebut, detail penukaran, dan formulir entri Promosi yang harus dilengkapi
untuk mengklaim Hadiah (kunjungi: www.hp.com/go/hpgamebundle
www.hp.com/go/hpgamebundle)) merupakan bagian dari syarat dan ketentuan ini.
Dalam syarat dan ketentuan ini, tunggal mencakup jamak dan sebaliknya, dan satu jenis kelamin mewakili jenis kelamin
1/4

Terms & Conditions
lainnya. Dengan mengirim entri untuk Promosi tersebut (dalam hal ini klaim Hadiah), Peserta menyetujui syarat dan
ketentuan ini.
2. Entri untuk Promosi ini hanya terbuka untuk para Peserta. Klaim hadiah harus diajukan oleh Peserta. Penyelenggara
berhak memverifikasi validitas dari setiap klaim Hadiah, termasuk apakah yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai
Peserta.
3. Setiap Peserta dapat mengajukan klaim Hadiah selama Periode Promosi berkaitan dengan maksimal tiga (3) Produk
yang diikutsertakan yang dibeli oleh Peserta tersebut. Hanya satu klaim yang akan diterima sehubungan dengan tiap
Produk yang diikutsertakan yang dijual ke tiap Peserta. Penyelenggara dapat melakukan panggilan audit kepada para
Peserta untuk memverifikasi bahwa Produk yang diikutsertakan tersebut dibeli selama Periode Promosi dan tidak
dikembalikan. Jika dikembalikan, Penyelenggara berhak membatalkan Hadiah apa pun yang disediakan sesuai dengan
pembelian Produk yang diikutsertakan yang terkait.
4. Untuk mengikuti Promosi tersebut dan mengajukan klaim Hadiah, Peserta harus menyelesaikan langkah
langkah--langkah
berikut:
a. selama Periode Promosi, Peserta harus membeli Produk yang diikutsertakan dari Mitra yang Berpartisipasi dalam
satu transaksi tunggal, dan menjadi pengguna akhir dari Produk yang diikutsertakan tersebut;
b. Peserta harus sepenuhnya mengajukan klaim Hadiah secara tepat di www.hp.com/go/hpgamebundle dan
memberikan informasi berikut secara akurat dan lengkap dalam formulir entri Promosi online: nama depan
Peserta, nama belakang Peserta, alamat email Peserta, nomor Produk yang diikutsertakan tersebut, nomor seri
Produk yang diikutsertakan, dan foto/salinan pindaian kwitansi yang sesuai untuk penjualan Produk yang
diikutsertakan yang relevan tersebut tertanggal atau sebelum 23 November 2021 (N.B.: faktur pajak dan map
pengiriman, baik tulisan tangan atau lainnya, tidak akan diterima) paling lambat tanggal 20 Januari 2022;
c. Kwitansi sesuai yang diserahkan (sebagaimana dimaksud dalam Klausul 4(b) di atas) harus berisi informasi berikut
(kecuali dinyatakan lain bersifat opsional di bawah ini):
i. Nama lengkap Peserta (opsional);
ii. Nomor kontak Peserta (opsional);
iii. Nama perusahaan Mitra yang Berpartisipasi;
iv. Nomor registrasi perusahaan Mitra yang Berpartisipasi;
v. Produk yang diikutsertakan yang dijual;
vi. tanggal pembelian Produk yang diikutsertakan yang relevan; dan
vii. nomor kwitansi.
Semua klaim Hadiah harus diajukan secara online paling lambat 23 November 2021. Klaim apa pun yang diajukan
tanpa bukti dokumen pembelian wajib yang dimaksud di atas (dalam hal ini faktur pajak dari Produk yang
diikutsertakan yang relevan akan ditolak. Semua dokumen harus diserahkan dan diterima oleh Penyelenggara
paling lambat tanggal 23 November 2021. Dokumen apa pun yang diterima setelah tanggal tersebut akan
diabaikan dan klaim Hadiah terkait akan ditolak. Jika klaim Hadiah memenuhi syarat dan ketentuan Promosi,
Peserta akan menerima email persetujuan klaim di alamat email yang diberikan oleh Peserta tersebut kepada
Penyelenggara sesuai dengan Klausul 4(b). Email persetujuan klaim tersebut akan berisi sebuah kode yang
memungkinkan Peserta tersebut menukarkan dan memperoleh Hadiahnya. Klik di sini untuk petunjuk penukaran
Hadiah.
5. Karena keterbatasan jumlah Hadiah yang tersedia bagi Penyelenggara, MAKA AKAN DIUTAMAKAN YANG LEBIH
DAHULU MENGAJUKAN KLAIM HADIAH, SELAMA STOK TERSEDIA.
6. Keputusan Penyelenggara tentang semua hal yang berkaitan dengan Promosi akan bersifat final dan mengikat,
dan tak ada korespondensi yang akan menyertai kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam syarat dan
2/4

Terms & Conditions
ketentuan ini. Sejauh yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, Penyelenggara berhak mengubah,
merevisi, atau mengakhiri Promosi di setiap tahap selama Periode Promosi. Penyelenggara berhak mengecek
keabsahan setiap klaim Hadiah dan, jika klaim Hadiah tidak sah, Penyelenggara berhak menolak atau membatalkan
Hadiah apa pun yang disediakan sebagai bagian dari Promosi sesuai dengan klaim tersebut. Penyelenggara berhak
mendiskualifikasi (i) setiap Peserta atau orang yang merusak, atau bersekongkol dengan orang lain untuk merusak,
proses entri, (ii) setiap peserta yang tidak memenuhi persyaratan, atau (iii) setiap peserta yang tidak mematuhi
syarat dan ketentuan ini.
7. Sejauh yang diperbolehkan menurut hukum, Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas segala
kesalahan yang berkaitan dengan Hadiah.
8. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, atau kesalahan alamat surat atau
email. Lebih lanjut, Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun (termasuk
kehilangan pendapatan atau laba, kehilangan tabungan, kerja sama, biaya penghentian yang diantisipasi,
kehilangan atau kerusakan data atau, biaya atau kerusakan khusus atau penting secara tak langsung meskipun
kehilangan atau kerusakan tersebut cukup dapat diperkirakan atau Penyelenggara telah diingatkan atas
kemungkinan Peserta mengalami hal sama), atau untuk cedera pribadi apa pun yang diderita akibat keikutsertaan
dalam Promosi ini, kecuali untuk kewajiban yang mungkin dicakup oleh hukum yang berlaku. Selanjutnya, sejauh
diizinkan oleh hukum yang berlaku, Penyelenggara mengecualikan kewajiban untuk segala masalah atau malfungsi
teknis jaringan atau saluran telepon apa pun, sistem online komputer, server, atau provider, peralatan komputer,
software, masalah teknis atau kemacetan lalu lintas internet atau situs web apa pun, atau intervensi apa pun yang
tidak sah atau kombinasi apa pun dari padanya (termasuk non
non--pengiriman kepada Penyelenggara atas Klaim
Hadiah apa pun atau kecurangan atas klaim Hadiah apa pun), cedera atau kerusakan pada komputer Peserta atau
komputer orang lain yang berkaitan dengan atau akibat berpartisipasi atau mengunduh materi apa pun yang
berhubungan dengan Promosi ini. Ketentuan ini berlaku baik kewajiban timbul berdasarkan kontrak (termasuk ganti
rugi apa pun), kelalaian, atau kerugian yang lain menurut undang
undang--undang atau sebaliknya.
9. Tidak diperbolehkan menggunakan software entri otomatis apa pun atau alat mekanis ataupun elektronik
lainnya yang memungkinkan Peserta memasukkan informasi berulang
berulang--ulang secara otomatis, dan apabila hal
tersebut dilakukan, semua entri data/klaim Hadiah yang diajukan oleh Peserta tersebut akan dianggap tidak sah.
Jika Penyelenggara tidak melakukan korespondensi dengan Peserta sebelum tanggal 14 Mei 2021, Peserta
bertanggung jawab menghubungi Penyelenggara untuk memastikan klaimnya telah diterima dan/atau diverifikasi
oleh Penyelenggara.
10. Begitu klaim Hadiah telah diterima dan diverifikasi, butuh waktu sembilan puluh (90) hari kerja (dalam hal ini di
luar hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional di Wilayah Partisipasi terkait) sejak klaim disetujui hingga akhirnya
Hadiah diterima via detail Peserta yang diberikan dalam Klausul 4(b).
11. Hadiah hanya dapat digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan, termasuk ketentuan lisensi pihak ketiga
terkait, yang diberikan oleh pengembang Marvel
Marvel’’s Guardians of the Galaxy dan/atau NVIDIA Singapore Pte. Ltd.
Hadiah tersebut hanya dapat digunakan setelah tanggal 26 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB . Penyelenggara tidak
akan bertanggung jawab atas penundaan apa pun dalam pemberian Hadiah oleh Marvel
Marvel’’s Guardians of the Galaxy,
NVIDIA Singapore Pte. Ltd., atau entitas NVIDIA lainnya, atau penolakan kode yang digunakan untuk menukarkan
atau memperoleh Hadiah oleh Marvel
Marvel’’s Guardians of the Galaxy, NVIDIA Singapore Pte. Ltd, atau entitas NVIDIA
lainnya. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, Peserta menjamin bahwa dirinya telah mengetahui
syarat, ketentuan, dan batasan yang berkaitan dengan penggunaan Hadiah tersebut.
12. Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas informasi apa pun yang salah atau menyesatkan yang
diberikan oleh Mitra yang Berpartisipasi perihal Promosi tersebut.
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13. Penyelenggara akan menggunakan informasi yang diberikan oleh Peserta dalam formulir entri Promosi untuk
menghubungi Peserta jika ada pertanyaan terkait klaim Hadiah, dan alamat pengiriman Hadiah.
14. Kewajiban pajak apa pun atas Hadiah yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan Promosi ini akan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta. Dalam hal ini, disarankan agar Peserta menghubungi akuntan atau
penasihat perpajakannya sendiri.
15. PEMBERITAHUAN PRIVASI: Penyelenggara mengumpulkan informasi pribadi untuk mengadakan Promosi dan,
untuk tujuan ini, dapat mengungkapkan informasi tersebut kepada Afiliasinya (dalam hal ini berarti entitas apa pun
yang dikontrol oleh, yang mengontrol, atau yang berada di bawah kendali yang sama dengan Penyelenggara),
penyedia layanan, pemasok, Mitra yang Berpartisipasi, dan lembaga yang membantu Promosi tersebut, yang
mungkin berada di luar Wilayah Partisipasi, dan kepada pihak berwenang seperti yang disyaratkan. Jika informasi
yang diminta tidak diberikan, Peserta tidak dapat berpartisipasi dalam Promosi ini. Penyelenggara bisa saja
menghubungi Peserta sehubungan dengan informasi penawaran khusus, serta produk dan layanan yang mungkin
menarik bagi Peserta dan Peserta menyetujuinya. Peserta dapat menghubungi Penyelenggara untuk mencabut
persetujuannya terhadap kontak tersebut kapan saja, dan dapat juga menghubungi Penyelenggara untuk
mengubah data detailnya yang dipegang oleh Penyelenggara via detail kontak yang tercantum dalam kebijakan
privasi Penyelenggara (pada tautan di bawah ini) atau via kontak berikut ini: apj.promotions@hp.com . Dengan
menyerahkan klaim Hadiah, Anda mengizinkan dan menyetujui ketentuan Pemberitahuan Privasi ini. Informasi
selanjutnya tentang pemberitahuan privasi Penyelenggara dapat diperoleh di
https://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html
16. Syarat dan ketentuan ini akan diatur oleh, dan diuraikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Wilayah
Partisipasi terkait.
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