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SYARAT DAN KETENTUAN
PROGRAM PROMO AQUA EDISI KEMURNIAN
Program Promo AQUA Edisi Kemurnian ini diselenggarakan oleh PT Tirta Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan,
selaku produsen air minum dalam kemasan merek AQUA dan pemegang sah merek AQUA ( AQUA ).
Program Promo AQUA Edisi Liburan ( Program ) ini adalah program untuk konsumen akhir AQUA yang membeli
AQUA 600ml berlabel khusus Edisi Kemurnian, dimana konsumen berkesempatan memenangkan hadiah liburan
perjalanan ke berbagai sumber air AQUA dan voucher perjalanan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan Program ini.
Konsumen yang berpartisipasi dalam Program ini wajib membaca, memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan
yang diuraikan di bawah ini termasuk perubahannya, jika ada, yang dibuat oleh pihak AQUA dari waktu ke waktu
( Syarat dan Ketentuan ).

Periode Program :
25 Februari 2018, Pukul 00:00 WIB sampai dengan tanggal 21 April 2018 Pukul 23:59 WIB.
Periode Klaim dapat dilakukan hingga 21 Mei 2018 dengan menghubungi no telepon pada stiker yang ditemukan.

Mekanisme Program :
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Persyaratan sebagai peserta Program ( Peserta ) :
(i) Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
(ii) Berusia minimal 17 tahun (harus dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor atau kartu
identitas lain yang masih berlaku). Jika berusia di bawah 17 tahun dan ingin mendaftar sebagai Peserta, maka
harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali yang sah untuk ikut serta dalam Program ini.
Peserta bukan merupakan karyawan dari AQUA, agensi, panitia penyelenggara, distributor, grup perusahaan
Danone, Mitra Bisnis AQUA dalam Program ini dan/atau semua karyawan yang terlibat di dalam perencanaan dan
pelaksanaan Program ini, termasuk anggota keluarga mereka (orang tua, saudara kandung, anak, suami/istri).
Promo sesuai Program ini berlaku untuk AQUA 600ml edisi khusus Kemurnian.
Beli produk AQUA 600ml edisi khusus Kemurnian, dan periksa bagian dalam label.
Temukan stiker pada bagian dalam label – di balik gambar gunung – jika Anda beruntung.
Temukan jenis hadiah pada stiker, lalu hubungi nomor telepon yang tercantum dengan
menyebutkan/memasukan kode unik yang terdapat pada stiker.
Anda berhak memenangkan hadiah sebanyak 2 kali, jika Anda dapat menemukan label dengan stiker berhadiah

Hadiah Program :
1.

Setelah kode unik Anda dikonfirmasi, Anda akan mendapatkan jawaban atas hadiah Anda sebagai berikut
Hadiah I
Perjalanan ke sumber air AQUA di 3 tempat di Hubungi nomer telepon yang
Indonesia, serta Liburan ke Labuan Bajo
terdapat di balik stiker
Hadiah II
Voucher
Perjalanan
Traveloka
senilai Hubungi nomer telepon yang
Rp.5.000.000
terdapat di balik stiker
Hadiah III
Voucher
Perjalanan
Traveloka
senilai Kirim SMS ke nomer yang terdapat di
Rp.200.000
balik stiker

2.

Hadiah I
a.
b.

Waktu keberangkatan antara bulan Juli – Agustus 2018 yang akan dikomunikasikan kemudian
kepada pemenang.
Hadiah sudah termasuk :
i. Tiket pesawat ekonomi pulang-pergi untuk masing-masing Pemenang dan 2 orang teman
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c.

3.

ii. Akomodasi hotel dan transportasi selama trip berlangsung sesuai itinerary yang disiapkan
oleh Penyelenggara dan partner travel agent
iii. Konsumsi sesuai jadwal normal (makan pagi, makan siang, dan makan malam)
Hadiah tidak termasuk setiap keperluan pribadi atau kegiatan tambahan diluar itinerary dari
Penyelenggara dan partner travel agent, dan uang saku peserta.

Hadiah II & III berupa voucher perjalanan Traveloka
a. Kode Voucher bisa didapat dengan cara :
i. Hadiah ke II
Menghubungi nomor telepon yang tercantum pada stiker dengan menyebutkan kode unik serta
identitas yang jelas
ii. Hadiah ke III
Mengirimkan SMS ke nomer telepon yang tercantum pada stiker dengan format AQUA[spas]kode
unik
b. Voucher Traveloka bisa langsung dipergunakan pada website www.traveloka.com atau aplikasi
Traveloka pada perangkat mobile Anda
c. Ketentuan penggunaan voucher Traveloka
i. Transaksi minimal, senilai voucher yang dimenangkan
ii. Hanya berlaku untuk satu kali penggunaan pada periode yang ditentukan
iii. Berlaku untuk semua jenis pembayaran
iv. Reservasi yang menggunakan voucher, tidak berhak untuk mendapatkan Traveloka Points
v. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya
vi. Periode Booking hingga 31 Agustus 2018

Ketentuan Umum Program :
1.

2.

3.
4.

5.

Peserta yang menjadi Pemenang dinyatakan gugur sebagai Pemenang apabila : (i) tidak melakukan konfirmasi
atau tidak dapat dihubungi oleh Penyelenggara untuk keperluan verifikasi dalam waktu 30 hari sejak dihubungi
Penyelenggara; (ii) tidak dapat memberikan kelengkapan dokumen pendukung pada saat proses verifikasi, seperti
: label AQUA 600ml edisi Kemurnian dengan stiker pemenang, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen
terkait lainnya untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku, dalam waktu 30 hari sejak diminta;
dan/atau (iii) karena alasan apapun tidak dapat mengikuti kegiatan sesuai paket liburan (ie, karena alasan
kesehatan, jadwal tidak sesuai dan lain-lain). Sehubungan dengan hal ini, Peserta dengan ini setuju untuk
melepaskan haknya untuk menerima hadiah sebagai pemenang dan akan membebaskan Penyelenggara dari
klaim dan/atau tuntutan penyerahan hadiah dalam bentuk apapun di masa mendatang.
Penyelenggara berhak melakukan pengecekan serta: (i) mendiskualifikasi Peserta atau Pemenang; dan/atau (ii)
menolak atau membatalkan pemberian hadiah, apabila Peserta atau Pemenang diduga melakukan kecurangan
atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini dalam bentuk apapun.
Hadiah atau promo sesuai Program ini tidak dapat dikembalikan dan/atau diuangkan dan/atau tidak bisa
digabungkan dengan promo lain, dengan cara apapun.
Jadwal keberangkatan atas hadiah berupa tiket perjalanan atau paket perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu
akibat pertimbangan kondisi cuaca, keselamatan, keadaan Force Majeure dan karena alasan-alasan diluar kontrol
Penyelenggara. Penyelenggara akan senantiasa mengkomunikasikan kepada Para Pemenang dalam hal terjadinya
perubahan yang demikian.
Sepanjang relevan dengan Program, Peserta yang berpartisipasi dalam Program ini, dengan ini memberikan
persetujuan kepada AQUA dalam kurun waktu yang tidak terbatas, untuk hal-hal sebagai berikut:
(i) Menyimpan, menggunakan, mempublikasikan atau/atau menampilkan data pribadi Peserta (dan setiap
Pemenang antara lain, informasi nama, foto, nomor telepon) untuk keperluan publikasi dan/atau verifikasi
Pemenang dan/atau menghubungi Peserta melalui direct message, e-mail, telepon dan/atau sms;
(ii) Memiliki, menggunakan dan/atau menggunakan foto, gambar, video, tanggapan/komentar, dan/atau cerita
Peserta yang diikutsertakan dalam Program untuk materi komunikasi/promosi internal dan eksternal AQUA

Halaman 2

Rev by Legal 23022018
dalam format media apapun (elektronik, cetak, dan sebagainya) tanpa kewajiban memberikan kompensasi
dalam bentuk apapun kepada Peserta tanpa batasan waktu;
(iii) Mengirimkan informasi kepada Peserta dengan cara apapun (surat, email, SMS, telepon, dan lainnya)
komunikasi yang berhubungan dengan produk air minum dalam kemasan namun tidak terbatas pada
informasi dan materi pada peluncuran merek, perubahan kemasan, acara, kegiatan pemasaran dan/atau
peraturan produk air minum dalam kemasan sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Republik
Indonesia;
(iv) Memproses data pribadi Peserta dari manapun (termasuk melalui database yang diakses dari jarak
jauh/negara lain); dan/atau
(v) Mengungkapkan informasi pribadi Peserta kepada penyedia layanan AQUA dan/atau afiliasi AQUA untuk
melakukan hal-hal di atas serta kepada pihak yang berwenang (jika disyaratkan oleh hukum yang berlaku di
Negara Republik Indonesia).
6. AQUA ( Penyelenggara ) berhak untuk mengubah tanggal, mekanisme, hadiah dan/atau Syarat dan Ketentuan
atas Program sepanjang konsep dan nilainya kurang lebih sama dengan yang diuraikan saat ini, tanpa
pemberitahuan sebelumnya atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada para peserta dan/atau pihak
manapun. Syarat dan Ketentuan ini, dan perubahan tersebut akan berlaku efektif segera setelah dilakukan
posting pada Facebook Sehat AQUA dan www.SehatAQUA.com
7. Keputusan mengenai Pemenang adalah hak sepenuhnya Penyelenggara yang bersifat final dan tidak dapat
diganggu gugat oleh pihak manapun
8. Untuk berpartisipasi dalam Program ini tidak dikenai biaya dalam bentuk apapun. Apabila terdapat pihak yang
mengatasnamakan Penyelenggara yang mengenakan biaya, imbalan dan/atau sejenisnya kepada konsumen,
maka dapat dipastikan bahwa hal itu tidak benar adanya dan merupakan penipuan.
9. Penyelenggara tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi penipuan dan/atau tindak pidana lainnya yang
mengatasnamakan Program ini. Untuk itu, konsumen diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap modus
penipuan dan/atau tindak pidana lainnya yang mungkin akan mengatasnamakan Program ini serta selalu
memastikan berhubungan dengan pihak penyelenggara yang sah terkait Program.
10. Keterangan lebih lanjut mengenai Program, hubungi AQUA Menyapa di 0800-15-88888 (bebas pulsa).

***
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