Undian Acer "Win a trip to IEM Korea"
Syarat dan Ketentuan
27 Oktober 2016
TIDAK PERLU MEMBELI PRODUK UNTUK MENGIKUTI ATAU MENINGKATKAN
PELUANG ANDA UNTUK MENANG DALAM UNDIAN INI
SYARAT UMUM:
Ini adalah aturan resmi yang mengatur bagaimana undian Acer "Win a trip to IEM
Korea" akan berlangsung. Selanjutnya akan disebut sebagai "Undian" di dalam
aturan ini.
Dalam aturan ini, "Sponsor", "kami", dan "kita" merujuk kepada Acer Incorporated di
8F, ada 88, Sec 1 Xintai 5 Rd, Xizhi, New Taipei City, Taiwan, selaku sponsor dari
Undian ini. "Anda" mengacu pada peserta Undian yang memenuhi syarat. Untuk
menghindari keragu-raguan, anak perusahaan dari Sponsor dan / atau Acer, Inc.
dalam hal ini sebatas berperan mensosialisasikan Undian ini di negaranya
masing-masing dan bukan sebagai penyelenggara atau Sponsor Undian.
HUKUM APA YANG MENGATUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI UNDIAN INI?
Undian ini diatur oleh Hukum Negara Taiwan R.O.C., dan Anda setuju untuk tunduk
pada yurisdiksi dan domisili eksklusif di pengadilan Taiwan R.O.C. untuk sengketa
apapun yang timbul dari Undian ini.
KAPAN DIMULAINYA PENDAFTARAN UNDIAN?
Undian ini dimulai pada pukul 12:01 UTC + 8 tanggal 11 November 2016 dan berakhir
pada pukul 23:59 UTC + 8 tanggal 18 Desember 2016 ("Periode Entri"). Silakan lihat
www.worldtimeserver.com untuk waktu lokal Anda. Undian akan dibagi ke dalam
tahapan berikut. Dibatasi satu (1) entri per orang /alamat email untuk total dua (2)
tahap selama Periode Entri:
Tahap

Waktu Mulai

Akhir Waktu

1

11 Nov 2016 pukul 12:01 UTC + 8

20 Nov 2016 pukul 23:59 UTC + 8

2

11 Nov 2016 pukul 12:01 UTC + 8

18 Des 2016 pukul 23:59 UTC + 8

Periode
Entri

BISAKAH SAYA IKUT?

Anda berhak mengikuti Undian ini jika Anda memenuhi persyaratan sebagai berikut
pada saat pendaftaran:
Anda telah berusia 18 tahun atau lebih pada saat mendaftar;
Anda BUKAN karyawan Sponsor, atau karyawan dari induk perusahaan, anak
perusahaan dan agennya;
Anda BUKAN karyawan dari Acer Inc. karyawan dari induk perusahaan, anak
perusahaan dan agennya;
Anda TIDAK terlibat dalam setiap bagian dari pengurusan dan pelaksanaan Undian
ini;
Anda BUKAN keluarga dekat (orang tua, saudara, pasangan, anak) atau anggota
rumah tangga karyawan dari Sponsor; atau Acer Inc, dan
Semua pendaftar yang memenuhi syarat akan disebut di sini sebagai "Peserta".
Promosi ini tidak berlaku di Negara Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan dan Suriah dan
Negara di mana dilarang oleh hukum. Seluruh hukum dan peraturan federal, negara
bagian, dan setempat berlaku.
Kontes ini terbuka hanya untuk warga dan penduduk tetap Negara Filipina, Indonesia,
Korea dan Jepang.
CARA MENDAFTAR / KRITERIA PENDAFTARAN
Masuklah melalui situs khusus undian di
http://www.acer.com/ac/en/ID/content/intel-extreme-master-season, dan ikuti
tautan (link) serta petunjuk untuk melakukan Entri. Untuk masuk pengguna harus
berhasil menjawab tantangan /pertanyaan yang diajukan.
Dibatasi satu entri per orang selama Periode Entri. Semua hadiah akan diberikan
dalam waktu 30 hari dari akhir Periode Entri.
Anda tidak boleh membuat beberapa akun menggunakan beberapa identitas untuk
mendapatkan lebih dari batas entri. Dengan mengirimkan Entri, Anda menyetujui
aturan ini dan mengkonfirmasi Entri Anda sesuai dengan persyaratan Entri.
Kami tidak bertanggung jawab atas Entri yang tidak kami terima dengan alasan
apapun, atau Entri yang kami terima tetapi tidak bisa dipahami dengan alasan
apapun. Kami akan, atas kebijakan kami sendiri mendiskualifikasi Entri yang diterima
melebihi batas Entri (1 entri selama Periode Entri) dan setiap Entri yang tidak
memenuhi kriteria Entri.

Semua Entri yang diterima, termasuk, namun tidak terbatas pada, email, pesan
instan, foto, dan video, menjadi milik Sponsor dan dapat digunakan dalam materi
promosi oleh Sponsor, tanpa pembayaran atau kompensasi kepada Anda, kecuali jika
dilarang oleh hukum. Sponsor setiap saat berhak untuk menolak entri yang dianggap
tidak layak untuk Undian.

PENENTUAN PEMENANG DAN HADIAH
Selama Periode Entri tahap 1 dan 2, jika Anda telah memainkan permainan " Win a
trip to IEM Korea " dan berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan, Anda akan
masuk ke dalam penarikan hadiah undian berikut ini tetapi hanya pendaftar dari
Periode Entri di tahap 1 yang memenuhi syarat untuk penarikan Hadiah undian
utama:
1.


Hadiah Utama (1 pemenang): Perjalanan ke 2016 IEM Gyeonggi untuk 2 orang:
Tiket premium 2016 IEM Gyeonggi: 2 orang
Tanggal: 16-18 Desember 2016
Lokasi: 1601, Jungang-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do South-Korea
Tiket Pesawat: 2 orang, kelas ekonomi, dari bandara internasional utama
terdekat dengan tempat tinggal pemenang.



Hotel: 3 malam, (di hotel yang akan ditentukan oleh Sponsor) dengan satu
kamar dua orang.
Tanggal keberangkatan ke Korea: 15 Desember, kembali dari Korea: 18
Desember

2.

Hadiah Kedua (1 pemenang): Predator 15 gaming laptop x 1 unit

3.

Hadiah Ketiga (5 pemenang): Predator Headphone x 1 unit

4.

Hadiah Keempat (5 pemenang): Predator Backpack x 1 unit

5.

Hadiah Kelima (10 pemenang): Predator mouse x 1 unit

Tiket pesawat, hotel dan kunjungan tergantung pada ketersediaan. Penerbangan
adalah kelas ekonomi, tunduk pada tanggal non-promosi (blackout dates) dan / atau
pembatasan musiman pada penerbangan.

Sponsor berhak untuk tidak memberikan jumlah tertentu dari hadiah dalam hal
ketidakcukupan jumlah entri selama Periode Pendaftaran.
Semua hadiah tidak bisa dipindahtangankan dan tidak dapat dikembalikan.
Jika pemenang Hadiah Utama (dan pendampingnya) tidak dapat melakukan
perjalanan sesuai dengan batasan di atas, maka pemenang dianggap telah
melepaskan hadiahnya (hangus).
Pemesanan penerbangan harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu dari penarikan
undian hadiah utama atau dapat mengakibatkan pembatalan hadiah.
Paspor, Visa dan asuransi perjalanan adalah tanggung jawab dan menjadi beban
biaya dari pemenang hadiah. Sponsor tidak bertanggung jawab jika pemenang
hadiah atau salah satu pihak yang bepergian gagal untuk mendapatkan dokumentasi
perjalanan yang diperlukan.
Tidak ada uang tunai atau alternatif kredit yang akan ditawarkan.
Pemenang harus membuat pengaturan perjalanan mereka sendiri ke dan dari
bandara keberangkatan di negara asal pemenang.
Kecuali seperti yang ditetapkan dalam persyaratan ini, uang belanja, makanan,
minuman, paspor, kegiatan opsional, persenan, transportasi ke dan dari titik
keberangkatan dan semua biaya tambahan lainnya adalah tanggung jawab
pemenang.
Hadiah tidak dapat digunakan bersamaan dengan diskon pihak ketiga lainnya atau
penawaran khusus.
Sponsor tidak bertanggung jawab atas setiap perbedaan dalam nilai hadiah. Hadiah,
atau bagian yang tidak terpakai dari hadiah, tidak bisa dipindahtangankan atau
ditukar dengan barang atau jasa lainnya dan tidak dapat diambil secara tunai.
Dalam hal perang, terorisme, keadaan darurat, bencana atau keadaan lain di luar
kendali Sponsor, Sponsor berhak untuk, baik memberikan tujuan wisata alternatif
dengan nilai yang sama dengan hadiah semula atau, tunduk pada berlaku hukum
atau arahan tertulis yang dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk

membatalkan, mengakhiri, mengubah atau menangguhkan promosi.
Sponsor tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang
diderita (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian tidak langsung atau
konsekuensial) atau untuk cedera pribadi yang diderita atau berkelanjutan
sehubungan dengan hadiah kecuali untuk kewajiban, yang tidak dapat dikecualikan
oleh undang-undang (dalam hal kewajiban tersebut terbatas pada batas maksimum
yang diperbolehkan oleh hukum). Sponsor tidak akan bertanggung jawab atas
informasi yang salah, tidak akurat atau tidak lengkap dikomunikasikan dalam atau
sehubungan dengan promosi ini jika kekurangan tersebut disebabkan oleh sebab
apapun di luar kendali yang wajar dari Sponsor termasuk tanpa batasan pada
kesalahan atau kegagalan teknis. implikasi pajak mungkin timbul dari penerimaan
atau penggunaan hadiah. konsultasi keuangan independen disarankan.
Sponsor berhak untuk tidak memberikan jumlah tertentu dari hadiah dalam hal
terdapat ketidakcukupan jumlah entri untuk setiap penarikan selama Periode Entri.
Pemberitahuan
Pemenang hadiah utama akan diberitahukan melalui email berdasarkan rincian
kontak yang diajukan dalam waktu 15 hari dari akhir Periode Entri tahap 1. Adapun
untuk Pemenang Kedua, Ketiga,Keempat dan Kelima akan diberitahukan melalui
email berdasarkan rincian kontak yang diajukan dalam waktu 15 hari dari akhir
Periode Entri tahap 2. Jika email kembali/tertolak karena tidak dapat dikirim atau jika
tidak ada respon yang diterima (bila respon diperlukan) dalam waktu 7 hari Sponsor
berhak untuk memberikan hadiah bersangkutan ke Peserta lainnya menggunakan
kriteria yang sama dengan yang digunakan untuk memilih pemenang awal (penarikan
undian secara acak).
Pengiriman hadiah
Semua pemenang akan diminta untuk memberikan nama lengkap, alamat pos,
alamat email dan nomor telepon agar hadiah dapat dikirim kepada pemenang.
Sponsor tidak bertanggung jawab atas setiap hadiah hilang atau tertunda di pos.
Jika ada perselisihan mengenai siapa yang menjadi pemenang, kami akan
mempertimbangkan pemenang adalah pemegang akun yang sah dari akun email
yang digunakan untuk mengikuti Undian.

Jika Anda dikonfirmasi sebagai pemenang Undian ini:
Anda menerima bahwa hadiah mungkin tidak persis seperti yang ditampilkan atau
diiklankan;
Anda tidak boleh menukar hadiah Anda dengan uang atau barang atau jasa lainnya;
Namun, jika karena alasan apapun hadiah yang diiklankan tidak tersedia, kami berhak
untuk mengganti hadiah dengan nilai yang sama atau lebih besar;
Anda tidak boleh menunjuk orang lain sebagai pemenang. Jika Anda tidak bisa atau
tidak mau menerima hadiah Anda, kami akan memberikannya kepada calon
pemenang alternatif; dan
Jika Anda menerima hadiah, Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk semua
pajak yang berlaku terkait dengan penerimaan hadiah.
BAGAIMANA PELUANG ANDA UNTUK MENANG?
Peluang untuk menang tergantung dari jumlah entri yang memenuhi syarat yang
diterima.
KONDISI APAKAH BAHWA ANDA SETUJU UNTUK DENGAN MENGIKUTI UNDIAN INI?
Dengan memasukkan Undian ini Anda setuju:
Untuk mematuhi Aturan Resmi ini;
Untuk melepaskan dan membebaskan Sponsor, serta induk perusahaan, anak
perusahaan, afiliasi, karyawan dan agennya dari setiap dan semua kewajiban atau
cedera, kerugian atau kerusakan apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan
Undian ini atau hadiah yang dimenangkan;
Untuk melepaskan dan membebaskan Acer Inc dari setiap dan semua kewajiban atau
cedera, kerugian atau kerusakan apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan
Undian ini atau hadiah yang dimenangkan.
Keputusan Sponsor adalah final dan mengikat terhadap semua hal yang berkaitan
dengan Undian ini;
Dengan mengikuti Undian ini, Peserta setuju bahwa Sponsor atau kontraktornya
dapat menghubungi mereka untuk pengurusan Undian melalui email; dan
Bahwa dengan mengikuti Undian ini dan / atau menerima hadiah, Sponsor dapat
menggunakan Entri Anda, rupa dan nama Anda yang sebenarnya dan daerah tempat
tinggal Anda melalui media online dan cetak, atau media lainnya sehubungan dengan
Undian ini, tanpa pembayaran atau kompensasi kepada Anda, kecuali dilarang oleh

hukum.
BAGAIMANA JIKA SESUATU TAK TERDUGA TERJADI DAN UNDIAN TIDAK BISA
BERJALAN SESUAI RENCANA?
Jika teradapat kecurangan, virus, gangguan (bug), peristiwa bencana, atau kejadian
tak terduga atau tak diharapkan lainnya yang tidak dapat diantisipasi atau
dikendalikan secara wajar, (juga disebut sebagai force majeure) mempengaruhi
kejujuran dan / atau integritas Undian ini, kami berhak untuk membatalkan,
mengubah atau menangguhkan Undian ini. Hak ini dilindungi terlepas apakah
kejadian ini karena kesalahan manusia atau teknis. Jika solusi tidak ditemukan untuk
mengembalikan integritas Undian, kami berhak untuk secara acak memilih
pemenang di antara semua Entri yang memenuhi syarat yang diterima sebelum kami
harus membatalkan, mengubah atau menangguhkan Undian.
Jika Anda mencoba untuk membahayakan integritas atau operasi yang sah dari
Undian ini dengan cara meretas (hacking) atau dengan melakuan kecurangan atau
penipuan dengan cara apapun, kami dapat meminta ganti rugi dari Anda sejauh
diperkenankan oleh hukum dan kami dapat melarang Anda untuk berpartisipasi
dalam berbagai promosi kami di masa mendatang.
BAHASA YANG DIGUNAKAN
Aturan resmi ini menggunakan Bahasa Inggris dan dimungkinkan untuk
diterjemahkan ke bahasa lainnya sebagaimana diperlukan. Apabila terdapat
perbedaan atau pertentangan dalam terjemahannya, maka Bahasa Inggris yang akan
berlaku.
Sponsor / Acer Inc berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan ini dari waktu ke
waktu.

