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Syarat	dan	Ketentuan	Kegiatan	Frozen	Wonderland	di	Changi		
	
Enchanted	Forest	

Taklukkan	keempat	element!		

Petualangan	menanti	Anda	di	 Enchanted	 Forest.	 Saatnya	 taklukkan	empat	element	untuk	
mendapatkan	kejutan	ajaib.	Cukup	dengan	belanja	minimum	S$50	dalam	 satu	hari	 dalam	
struk	yang	sama	untuk	mengikuti	satu	tantangan	yang	diberikan.	

Klik	 link	 berikut	 https://playpass.changiairport.com	 untuk	 mendaftarkan	 diri	 dan	
berpartisipasi	dalam	aktivitas	di	Enchanted	Forest	pada	21	November	2019	-	5	Januari	2020,	
pukul	10.00	-	22.00	SGT	(Sesi	terakhir	pukul	21.45	(SGT).	Pendaftaran	akan	ditutup	saat	sesi	
terakhir	penuh)		yang	diadakan	di	Terminal	3	(di	seberang	pintu	check-in	kedatangan,	baris	
11)	

Persyaratan:	

• Tinggi	minimal	100	cm	

• Peserta	disarankan	mengikuti	kegiatan	ini	dua	jam	setelah	makan	

• Tidak	disarankan	bagi	yang	memiliki	masalah	punggung	dan	tulang	belakang.	

	

Syarat	 dan	 ketentuan	 untuk	 partisipasi	 Anda,	 anak	 Anda/pengawas	 anak	 Anda	 dalam	
kegiatan	Enchanted	Forest		Frozen	II	Bandara	Changi	("Acara")																	

1. Dengan	 berpartisipasi	 dalam	 dan/atau	 mengizinkan	 anak/pengawas	 anak	 Anda						
untuk	 berpartisipasi	 dalam	 Acara	 ini,	 Anda	 setuju	 untuk	 terikat	 oleh	 Syarat	 dan	
Ketentuan	 ini	 ("Ketentuan")	 dan	 Kebijakan	 Privasi	 kami	 (tersedia	 di	
https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi),	 yang	 merupakan	 perjanjian	 yang	
mengikat	antara	Anda	dan	Changi	Airport	Group	(Singapore)	Pte.	Ltd.	 (“CAG”),	yang	
mengatur	partisipasi	Anda	dan/atau	anak	Anda/	pengawas	dalam	Acara	ini.	

	
2. Dalam	Ketentuan	ini,	rujukan	ke	'kami',	'kami'	dan	'kami'	adalah	Changi	Airport	Group	

(Singapura)	 Pte	 Ltd,	 Alive	 Brand	 Experience	 Pte.	 Limited,	 Q's	 Advertising	 Pte.	 Ltd.,	
yang	 dapat	 diwakilkan	 masing-masing	 karyawan,	 agen,	 tamu,	 atau	 kontraktor	
independen	sesuai	konteksnya.	

	
3. Anda	 harus	 menunjukkan	 bukti	 belanja	 pada	 satu	 hari	 yang	 sama	 yang	 berlaku	 di	

Bandara	 Changi	 atau	 outlet	 Jewel	 Changi	 Airport	 (kecuali	 penukaran	 uang,	 klinik	
medis,	mesin	isi	ulang,	layanan	pos,	outlet	telekomunikasi	termasuk	starhub,	lounge	
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Airlines	 termasuk	 satu	 kali	 bayar	 untuk	 masuk	 lounge	 Airlines,	 Changi,	 Outlet	 dan	
konter	 servis	 rekomendasi	 Changi,	 Mindchamps	 Preschool,	 Apple	 Store,	 Changi	
Lounge,	YOTELAir,	Crowne	Plaza	Hotel	dan	semua	outlet	F&B	di	lokasi	hotel)	dengan	
jumlah	 pembelanjaan	 bersih	 minimal	 S$50	 (yaitu,	 setelah	 semua	 voucher/kartu	
hadiah	 dikurangkan)	 untuk	 memungkinkan	 anak/Anda	 untuk	 berpartisipasi	 dalam	
satu	aktivitas	di	Acara	ini.	Bukti	Transaksi	gabungan	tidak	diperbolehkan.	

	
4. Semua	 penukaran	 akan	 dilayani	 berdasarkan	 urutan	 kedatangan	 dan	 tergantung	

ketersediaan.	
	

5. Terbatas	untuk	satu	(1)	penukaran	per	bukti	transaksi	dengan	minimal	pembelanjaan	
sebesar	S$50.	

	
6. Semua	bukti	transaksi	yang	memenuhi	syarat	harus	ditunjukkan	di	redemption	booth	

untuk	tujuan	verifikasi.	
	

7. Semua	 penukaran	 tidak	 dapat	 dipindahtangankan	 dan	 semua	 hadiah	 tidak	 dapat	
dinegosiasikan	dan	tidak	dapat	ditukar	dengan	uang	tunai.	

	
8. Anda/pendamping	 harus	 menemani	 anak	 Anda	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 ketika	

kembali	ke	area	holding.	
	

9. Kami	 berhak	menolak	 partisipasi	 siapa	 pun	 dalam	 Acara	 ini	 karena	 alasan	 apapun,	
tidak	 terbatas	 pada	 perilaku	 yang	 tidak	 aman	 atau	 sulit	 diatur	 yang	 dapat	
mengakibatkan	 kerugian	 atau	 kerusakan	 pada	 orang	 itu	 atau	 orang	 lain	 dan/atau	
properti.	

	
10. 	Sejauh	 yang	 diizinkan	 oleh	 hukum:	 (i)	 CAG,	 anak	 perusahaan	 dan	 afiliasinya,	 serta	

direktur,	pejabat,	agen,	dan	karyawannya	tidak	akan	bertanggung	jawab	atas	segala	
kerusakan	 atau	 cedera	 pribadi	 kepada	 Anda	 atau	 kepada	 peserta	 dalam	 Acara	 ini,	
dan/atau	 kehilangan	 atau	 kerusakan	 pada	 properti	 apa	 pun	 yang	 dipertahankan	
sebagai	akibat	dari	keikutsertaan	mereka	dalam	Peristiwa	ini,	termasuk	tidak	terbatas	
pada	 semua	 kerugian	 langsung,	 kerugian	 tidak	 langsung	 atau	 konsekuensial,	 biaya	
dan	 pengeluaran,	 atau	 hilangnya	 keuntungan;	 dan	 (ii)	 Dengan	 berpartisipasi	 dan	
mengizinkan	anak/pengawas	Anda	untuk	berpartisipasi	dalam	Acara	ini,	Anda	setuju	
untuk	mengganti	 rugi	CAG,	anak	perusahaan	dan	afiliasinya,	serta	direktur,	pejabat,	
agen,	 dan	 karyawan	 mereka	 terhadap	 semua	 klaim,	 kehilangan,	 kerusakan,	 biaya	
atau	 pengeluaran	 yang	 dapat	 dilakukan	 terhadap	 atau	 diderita	 oleh	 CAG,	 anak	
perusahaan	 dan	 afiliasinya,	 serta	 direktur,	 pejabat,	 agen	 dan	 karyawan	 mereka,	
sehubungan	dengan	cedera	(termasuk	cedera	fatal),	kehilangan	atau	kerusakan	pada	
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properti	 yang	 timbul	 dari	 Anda	 dan	 partisipasi	 anak/pengawas	 anak	 Anda	 dalam	
Acara	ini.						

	
11. Dengan	 berpartisipasi	 dan	 mengizinkan	 anak/pengawas	 anak	 Anda	 untuk	

berpartisipasi	 dalam	Acara	 ini	 dan	memberikan	data	pribadi	Anda	dan	data	pribadi	
anak/pengawas	 anak	 Anda	 kepada	 kami,	 Anda	 menyetujui	 pengumpulan,	
penggunaan	atau	pengungkapan	data	pribadi	Anda	dan	anak	sesuai	dengan	Kebijakan	
Privasi	 kami	 dan	 Undang-Undang	 Perlindungan	 Data	 Pribadi	 2012	 yang	 diperbarui	
dari	waktu	ke	waktu,	untuk	tujuan	bisnis	CAG:	untuk	mengelola	undian	yang	relevan,	
analisis	statistik,	pemasaran,	partisipasi	survei,	untuk	memastikan	kepatuhan	dengan	
dan	 untuk	 memberlakukan	 Ketentuan	 ini,	 untuk	 menjawab	 pertanyaan	 yang	 kami	
terima	 sehubungan	 dengan	 partisipasi	 Anda	 atau	 anak	 Anda	 	 untuk	 melindungi	
keselamatan	 dan	 keamanan	 staf	 dan	 properti	 kami,	 dan/atau	 untuk	 mematuhi	
hukum,	 peraturan,	 dan/atau	 perintah	 yang	 berlaku	 pengadilan	 yang	membutuhkan	
pengungkapan	 data	 pribadi	 Anda	 dan/atau	 anak	 Anda.	 Keputusan	 CAG	 tentang	
semua	hal	yang	berkaitan	dengan	Acara	 ini	dan	Ketentuan	ini	adalah	final,	konklusif	
dan	mengikat	semua	orang.	
	

12. CAG	berhak	untuk	mengubah	Ketentuan	 ini	di	sini	kapan	saja	atas	kebijakan	mutlak	
tanpa	pemberitahuan.	
	

13. Ketentuan	 ini	 diatur	oleh	hukum	Republik	 Singapura.	Anda	dengan	 ini	 setuju	untuk	
tunduk	 pada	 yurisdiksi	 non-eksklusif	 pengadilan	 Singapura	 untuk	 setiap	 sengketa	
yang	 timbul	 dari	 atau	 sehubungan	 dengan	 Ketentuan	 ini	 atau	 partisipasi	
anak/pengawas	Anda	dalam	Acara	ini.	

	

Meet-and-Greet	

Temui	 	 karakter	Frozen	2	 (Elsa,	Anna,	dan	Olaf)	di	akhir	pekan	dan	dapatkan	kesempatan	
untuk	berfoto	bersama	mereka!	

22	Nov	-	24	Nov	dan	29	Nov	-	1	Des	

11:30,	14:00,	15:30,	17:00,	18:30	

Akses	gratis	

60	-	80	Keluarga	Pertama	
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Syarat	 dan	 ketentuan	 untuk	 partisipasi	 Anda,	 anak	 Anda/pengawas	 anak	 Anda	 dalam	
kegiatan	Meet&Greet	Frozen	II	Bandara	Changi	("Acara")	

1. Dengan	berpartisipasi	dalam	dan/atau	mengizinkan	anak/pengawas	anak	Anda	untuk	
berpartisipasi	dalam	Acara	 ini,	Anda	setuju	untuk	terikat	oleh	Syarat	dan	Ketentuan	
ini	 ("Ketentuan")	 dan	 Kebijakan	 Privasi	 kami	 (tersedia	 di	
https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi),	 yang	 merupakan	 perjanjian	 yang	
mengikat	antara	Anda	dan	Changi	Airport	Group	(Singapore)	Pte.	Ltd.	 (“CAG”),	yang	
mengatur	partisipasi	Anda	dan/atau	anak	Anda/	pengawas	dalam	Acara	ini.	
	

2. Dalam	Ketentuan	ini,	rujukan	ke	'kami',	'kami'	dan	'kami'	adalah	Changi	Airport	Group	
(Singapura)	 Pte	 Ltd,	 Alive	 Brand	 Experience	 Pte.	 Limited,	 Q's	 Advertising	 Pte.	 Ltd.,	
yang	 dapat	 diwakilkan	 masing-masing	 karyawan,	 agen,	 tamu,	 atau	 kontraktor	
independen	sesuai	konteksnya.	
	

3. Sesi	Meet	and	Greet	 ini	terbuka	untuk	umum	dan	akan	dilayani	berdasarkan	urutan	
kedatangan	dan	tergantung	ketersediaan.	

4. Tidak	diperlukan	pembelanjaan	minimum.	

5. Hanya	peserta	dan	keluarga/grup	yang	memiliki	Akses	Meet	&	Greet	yang	diizinkan	
masuk.	

6. Satu	(1)	pass	yang	diberikan	pada	peserta	berhak	digunakan	untuk	satu	(1)	foto	per	
keluarga/group	dalam	satu	sesi	Meet	&	Greet	

7. Akses	 Meet	 &	 Greet	 resmi	 akan	 dikeluarkan	 tiga	 puluh	 (30)	 menit	 sebelum	 sesi	
berlangsung	di	area	antrian	Meet	&	Greet	di	Area	Keberangkatan	Terminal	3	Bandara	
Changi	

8. Peserta	 harus	menggunakan	 kamera,	 camcorder,	 atau	 ponsel	 kamera	milik	 pribadi	
untuk	mengambil	foto.	

9. Setiap	sesi	Meet	&	Greet	terbatas	hanya	tiga	puluh	(30)	menit.	

10. Kami	 berhak	 untuk	 menolak	 partisipasi	 siapa	 pun	 dalam	 Acara	 ini	 karena	 alasan	
apapun,	 tidak	 terbatas	 pada	 perilaku	 yang	 tidak	 aman	 atau	 sulit	 diatur	 yang	 dapat	
mengakibatkan	 bahaya	 atau	 kerusakan	 pada	 orang	 itu	 atau	 orang	 lain	 dan/atau	
properti.	

11. Sejauh	 yang	 diizinkan	 oleh	 hukum:	 (i)	 CAG,	 anak	 perusahaan	 dan	 afiliasinya,	 serta	
direktur,	pejabat,	agen,	dan	karyawannya	tidak	akan	bertanggung	jawab	atas	segala	
kerusakan	 atau	 cedera	 pribadi	 kepada	 Anda	 atau	 kepada	 peserta	 dalam	 Acara	 ini,	
dan/atau	kehilangan	atau	kerusakan	pada	properti	apa	pun,	seperti	ponsel,	kamera,	
dan	 peralatan	 kamera	 untuk	 pengambilan	 foto,	 berkelanjutan	 sebagai	 hasil	 dan	
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partisipasi	 mereka	 dalam	 acara	 ini,	 termasuk	 namun	 tidak	 terbatas	 pada	 semua	
kerugian	 langsung,	 kerugian	 tidak	 langsung	 atau	 konsekuensial,	 biaya	 dan	
pengeluaran,	 atau	 kehilangan	 keuntungan;	 dan	 (ii)	 Dengan	 berpartisipasi	 dan	
mengizinkan	anak/pengawas	Anda	untuk	berpartisipasi	dalam	Acara	ini,	Anda	setuju	
untuk	mengganti	rugi		CAG,	anak	perusahaan	dan	afiliasinya,	serta	direktur,	pejabat,	
agen,	 dan	 karyawan	 mereka	 terhadap	 semua	 klaim,	 kehilangan,	 kerusakan,	 biaya	
atau	biaya	yang	dapat	ditimbulkan	terhadap	atau	diderita	oleh	CAG,	anak	perusahaan	
dan	 afiliasinya,	 serta	 direktur,	 pejabat,	 agen	 dan	 karyawan	 mereka,	 sehubungan	
dengan	 cedera	 (termasuk	 cedera	 fatal),	 kehilangan	 atau	 kerusakan	 pada	 properti	
yang	timbul	dari	Anda	dan	partisipasi	anak/pengawas	anak	Anda	dalam	Acara	ini.	
	

12. Dengan	 berpartisipasi	 dan	 mengizinkan	 anak/pengawas	 Anda	 untuk	 berpartisipasi	
dalam	Acara	ini	dan	memberikan	data	pribadi	Anda	dan	data	pribadi	anak/pengawas	
Anda	kepada	kami,	Anda	menyetujui	pengumpulan,	penggunaan	atau	pengungkapan	
data	 pribadi	 Anda	 dan	 anak/pengawas	 Anda,	 sesuai	 dengan	 Kebijakan	 Privasi	 kami	
dan	Undang-Undang	Perlindungan	Data	Pribadi	2012	yang	diperbarui	dari	waktu	ke	
waktu,	 untuk	 tujuan	 bisnis	 CAG	 yang	 masuk	 akal	 termasuk	 tanpa	 batasan:	 untuk	
mengelola	setiap	undian	yang	relevan,	analisis	statistik,	pemasaran,	partisipasi	survei,	
untuk	 memastikan	 kepatuhan	 dengan	 dan	 untuk	 memberlakukan	 Ketentuan	 ini,	
untuk	menjawab	pertanyaan	yang	kami	terima	sehubungan	dengan	partisipasi	Anda	
atau	 anak	 Anda	 dalam	 Peristiwa	 ini,	 untuk	melindungi	 keselamatan	 dan	 keamanan	
staf	 dan	 properti	 kami,	 dan/atau	 untuk	 mematuhi	 hukum,	 peraturan,	 dan/atau	
perintah	 yang	 berlaku	 pengadilan	 yang	 membutuhkan	 pengungkapan	 data	 pribadi	
Anda	dan/atau	anak	Anda.	

13. Keputusan	CAG	tentang	semua	hal	yang	berkaitan	dengan	Acara	ini	dan	Ketentuan	ini	
adalah	final,	konklusif	dan	mengikat	semua	orang.	

14. CAG	berhak	untuk	mengubah	Ketentuan	 ini	di	sini	kapan	saja	atas	kebijakan	mutlak	
tanpa	pemberitahuan.	

15. Ketentuan	 ini	diatur	oleh	hukum	Republik	Singapura.	Dengan	 ini	Anda	 setuju	untuk	
tunduk	 pada	 yurisdiksi	 non-eksklusif	 pengadilan	 Singapura	 untuk	 setiap	 sengketa	
yang	 timbul	 dari	 atau	 sehubungan	 dengan	 Ketentuan	 ini	 atau	 partisipasi	 Anda	
dan/atau	anak/pengawas	Anda	dalam	Acara	ini.	
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Kesempatan	Mengambil	Foto	

25	-	28	November	2019	dan	2	Desember	2019	-	5	Januari	2020	

10.00	sampai	dengan	19.00	(SGT)	

Akses	gratis	

Dilayani	sesuai	jadwal	kedatangan.	

	

Syarat	 dan	 ketentuan	 untuk	 partisipasi	 Anda,	 anak	 Anda/pengawas	 anak	 Anda	 dalam	
kegiatan	Pemotretan	Frozen	II	Bandara	Changi	("Acara")	

1. Dengan	berpartisipasi	dalam	dan/atau	mengizinkan	anak/pengawas	anak	Anda	untuk	
berpartisipasi	dalam	Acara	 ini,	Anda	setuju	untuk	terikat	oleh	Syarat	dan	Ketentuan	
ini	 ("Ketentuan")	 dan	 Kebijakan	 Privasi	 kami	 (tersedia	 di	
https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi),	 yang	 bersama-sama	 merupakan	
perjanjian	yang	mengikat	antara	Anda	dan	Changi	Airport	Group	(Singapore)	Pte.	Ltd.	
("CAG"),	mengatur	partisipasi	Anda	dan/atau	pengawas	anak	Anda	dalam	Acara.	

2. Dalam	Ketentuan	ini,	rujukan	ke	'kami',	'kami'	dan	'kami'	adalah	Changi	Airport	Group	
(Singapura)	 Pte	 Ltd,	 Alive	 Brand	 Experience	 Pte.	 Limited,	 Q's	 Advertising	 Pte.	 Ltd.,	
yang	 dapat	 diwakilkan	 masing-masing	 karyawan,	 agen,	 tamu,	 atau	 kontraktor	
independen	sesuai	konteksnya.	

3. Pengambilan	 foto	 terbuka	untuk	umum	dan	akan	dilakukan	berdasarkan	siapa	yang	
datang	pertama,	dilayani	dan	tergantung	ketersediaan.	

4. Tidak	 diperlukan	 pengeluaran	 minimum.	 Hanya	 peserta	 dan	 keluarga/kelompok	
mereka	 dengan	 akses	 pengambilan	 foto	 resmi	 yang	 diizinkan	 berpartisipasi	 dalam	
kesempatan	pengambilan	foto.	

5. Satu	 (1)	 akses	 akan	memberikan	 hak	 kepada	 peserta	 untuk	 satu	 (1)	 foto/cetak	 per	
keluarga/grup	saja.	

6. Tidak	 ada	 soft	 copy	 dari	 gambar	 yang	 akan	 disimpan	 karena	 Hukum	 Privasi	 Data	
Persona.	 Peserta/Keluarga	 tidak	 akan	 dapat	memperoleh	 soft	 copy	 gambar	 setelah	
acara.	

7. Kami	 berhak	 untuk	 menolak	 partisipasi	 siapa	 pun	 dalam	 Acara	 ini	 karena	 alasan	
apapun,	 tidak	 terbatas	 pada	 perilaku	 yang	 tidak	 aman	 atau	 sulit	 diatur	 yang	 dapat	
mengakibatkan	 bahaya	 atau	 kerusakan	 pada	 orang	 itu	 atau	 orang	 lain	 dan/atau	
properti.	
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8. Sejauh	 yang	 diizinkan	 oleh	 hukum:	 (i)	 CAG,	 anak	 perusahaan	 dan	 afiliasinya,	 serta	
direktur,	pejabat,	agen,	dan	karyawannya	tidak	akan	bertanggung	jawab	atas	segala	
kerusakan	 atau	 cedera	 pribadi	 kepada	 Anda	 atau	 kepada	 peserta	 dalam	 Acara	 ini,	
dan/atau	kehilangan	atau	kerusakan	pada	properti	apa	pun,	seperti	ponsel,	kamera,	
dan	 peralatan	 kamera	 untuk	 pengambilan	 foto,	 berkelanjutan	 sebagai	 hasil	 dan	
partisipasi	 mereka	 dalam	 acara	 ini,	 termasuk	 namun	 tidak	 terbatas	 pada	 semua	
kerugian	 langsung,	 kerugian	 tidak	 langsung	 atau	 konsekuensial,	 biaya	 dan	
pengeluaran,	 atau	 kehilangan	 keuntungan;	 dan	 (ii)	 Dengan	 berpartisipasi	 dan	
mengizinkan	anak/pengawas	Anda	untuk	berpartisipasi	dalam	Acara	ini,	Anda	setuju	
untuk	mengganti	rugi		CAG,	anak	perusahaan	dan	afiliasinya,	serta	direktur,	pejabat,	
agen,	 dan	 karyawan	 mereka	 terhadap	 semua	 klaim,	 kehilangan,	 kerusakan,	 biaya	
atau	biaya	yang	dapat	ditimbulkan	terhadap	atau	diderita	oleh	CAG,	anak	perusahaan	
dan	 afiliasinya,	 serta	 direktur,	 pejabat,	 agen	 dan	 karyawan	 mereka,	 sehubungan	
dengan	 cedera	 (termasuk	 cedera	 fatal),	 kehilangan	 atau	 kerusakan	 pada	 properti	
yang	timbul	dari	Anda	dan	partisipasi	anak/pengawas	anak	Anda	dalam	Acara	ini.		

9. Dengan	 berpartisipasi	 dan	 mengizinkan	 anak/pengawas	 Anda	 untuk	 berpartisipasi	
dalam	Acara	ini	dan	memberikan	data	pribadi	Anda	dan	data	pribadi	anak/pengawas	
Anda	kepada	kami,	Anda	menyetujui	pengumpulan,	penggunaan	atau	pengungkapan	
data	 pribadi	 Anda	 dan	 anak/pengawas	 anak	 Anda,	 sesuai	 dengan	 Kebijakan	 Privasi	
kami	dan	Undang-Undang	Perlindungan	Data	Pribadi	2012	yang	diperbarui	dari	waktu	
ke	waktu,	untuk	 tujuan	bisnis	CAG	yang	masuk	akal	 termasuk	tanpa	batasan:	untuk	
mengelola	setiap	undian	yang	relevan,	analisis	statistik,	pemasaran,	partisipasi	survei,	
untuk	 memastikan	 kepatuhan	 dengan	 dan	 untuk	 memberlakukan	 Ketentuan	 ini,	
untuk	menjawab	pertanyaan	yang	kami	terima	sehubungan	dengan	partisipasi	Anda	
atau	anak/pengawas	anak	Anda	dalam	Peristiwa	 ini,	untuk	melindungi	 keselamatan	
dan	keamanan	staf	dan	properti	kami,	dan/atau	untuk	mematuhi	hukum,	peraturan,	
dan/atau	perintah	yang	berlaku	pengadilan	yang	membutuhkan	pengungkapan	data	
pribadi	Anda	dan	/atau	anak	Anda.		

10. Keputusan	CAG	tentang	semua	hal	yang	berkaitan	dengan	Acara	ini	dan	Ketentuan	ini	
adalah	final,	konklusif	dan	mengikat	semua	orang.	

11. CAG	berhak	untuk	mengubah	Ketentuan	 ini	di	sini	kapan	saja	atas	kebijakan	mutlak	
tanpa	pemberitahuan.	

12. Ketentuan	 ini	 diatur	oleh	hukum	Republik	 Singapura.	Anda	dengan	 ini	 setuju	untuk	
tunduk	 pada	 yurisdiksi	 non-eksklusif	 pengadilan	 Singapura	 untuk	 setiap	 sengketa	
yang	timbul	dari	atau	sehubungan	dengan	Ketentuan	ini	atau	partisipasi	Anda	dan	/	
atau	anak	/	pengawas	Anda	dalam	Acara	ini.	
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SYARAT	&	KETENTUAN	UNTUK	PROMOSI	PURCHASE-WITH-PURCHASE	
FROZEN	WONDERLAND	DI	CHANGI	AIRPORT	
	
BELANJA	 DAN	 DAPATKAN	 KESEMPATAN	 UNTUK	MEMBELI	 PRODUK	 PREMIUM	 FROZEN	
WONDERLAND	 (masing-masing,	 "PREMIUM")	 SEHARGA	 S	 $8.90	 UNTUK	 SETIAP	
BARANGNYA	 DAN/ATAU	MENDAPATKAN	 EZ-LINK	 CHARM	 EKSKLUSIF	 SEHARGA	 S$14.90	
UNTUK	SETIAP	BARANGNYA(“PROMOSI	BELANJA”)	
	
1. Promosi	 Belanja	 ini	 diselenggarakan	 oleh	 Changi	 Airport	 Group	 (Singapore)	 Pte.	 Ltd.	

(“CAG”).	
	

2. Dengan	 berpartisipasi	 dalam	 Promosi	 Belanja	 ini,	 semua	 peserta	 akan	 terikat	 oleh	
syarat	dan	ketentuan	berikut	 ini	dan	semua	amandemen,	penambahan,	penggantian,	
dan	modifikasi	dalam	Perjanjian	ini	sebagaimana	dapat	dilakukan	dari	waktu	ke	waktu.	
Tunduk	pada	syarat	dan	ketentuan	yang	tercantum	di	sini.	Promosi	Belanja	ini	berlaku	
untuk	 pengeluaran	 di	 dalam	 bandara	 (Area	 Transit	 dan	 Area	 Publik),	 Jewel	 Changi	
Airport	 dan	 iShopChangi	 dan	 untuk	 penukaran	 yang	 dilakukan	 berdasarkan	 Program						
Changi	Rewards	CAG.	

	
3. Promosi	 Belanja	 ini	 berlaku	 untuk	 semua	 pengeluaran	 yang	memenuhi	 syarat	 dan	 /	

atau	penukaran	yang	dilakukan	selama	periode	berikut	("Periode	Promosi"):	
- Dari	jam	00:00	(SGT)	pada	21	November	2019	hingga	jam	23:59	(SGT)	pada	5	Januari	

2020	di	Area	Transit;	
- Dari	jam	11:00	(SGT)	pada	21	November	2019	hingga	jam	23:00	(SGT)	pada	5	Januari	

2020	di	Area	Publik	dan	Jewel	Changi	Airport;	dan	
- Dari	jam	00:00	(SGT)	pada	21	November	2019	hingga	jam	23:59	(SGT)	pada	5	Januari	

2020	di	iShopChangi	
	

4. Pembelian	 dan	 /	 atau	 transaksi	 yang	 dilakukan	 di	 outlet-outlet	 berikut	 di	 Changi	
Airport	dan	Jewel	Changi	Aiport	tidak	termasuk	dan	tidak	akan	memenuhi	syarat	untuk	
Promosi	Belanja:	
● Bank	
● Fasilitas	pembelian	valas	
● Klinik	medis	
● Mesin	Top-up	kartu		
● Layanan	pos	&	Post-on-Wheels	
● Lounges	(Bank	/	perusahaan	penerbangan	/	Ambassador	/	Pay-per-use	lounges)	
● Hotel	Transit	
● Counter	pemesanan	hotel	
● Airport	shuttle	dan	counter	transportasi	
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● Rental	mobil	
● Outlet	rekomendasi	Changi	dan	konter	layanan	outlet	
● Konter	layanan	pertemuan	penumpang	
● Konter	layanan	bagasi	ketinggalan	
● Outlet	telekomunikasi	dan	konter	pelayanan	(e.g.	M1)		
● Temporary	outposts	
● Hotel	Crown	Plaza	 (termasuk	semua	 ritel,	 F&B,	atau	 layanan	di	dalam	bangunan	

hotel)	dan	YOTELAIR	Singapore	Changi	Airport.	
● Layanan	wisata	dan	perjalanan	
● Pembelian	 online	 yang	 dibuat	 di	 Jewel	 Changi	 Airport	 (termasuk	 tiket	 Changi	

Experience	Studio,	tiket	Jewel	Attraction,	dan	Shaw	Theatre	Jewel)	
	
	

Daftar	 outlet	 yang	 berpartisipasi	 dalam	 Promosi	 dapat	 berubah	 sewaktu-waktu	 oleh	 CAG	
atas	kebijakannya	sendiri	tanpa	pemberitahuan	sebelumnya.	
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I) PROMOSI	BESAR-BESARAN	BELANJA	DI	BANDARA	
5. Untuk	 dapat	 menikmati	 Promosi	 Belanja	 ini,	 pembeli	 harus	 memenuhi	 tingkatan	

kualifikasi	minimum	pembelanjaan	berikut:	 
	

	 Area	Transit	 Area	Publik	
(Termasuk	Jewel	
Changi	Airport)	

iShopChangi	 Promosi	Belanja	
Anggota	Changi	
Rewards	(“CR”)		

Kualifikasi		
minimum	
pembelan
jaan	dan	
Kelayaka
n	
Penukara
n/Pembel
ian	
Barang	
Premium	

	

Pembelanjaan						
di	Area	
Transit:	
	
Dengan	
pembelanjaan	
minimum	
S$120	dalam	
satu	bukti	
transaksi,	
pembeli	
diperbolehkan						
untuk	
membeli	
maksimal	satu	
(1)	Premium.	
	
	
	
		

Pembelanjaan						
di	Area	Publik	
(termasuk	Jewel	
Changi	Airport):	
	
Dengan	
pembelanjaan	
minimum	S$60	
dalam	satu	bukti	
transaksi,	
pembeli	
diperbolehkan	
untuk	membeli	
maksimal	satu	(1)	
Premium.	
	
Pembelian	di	
Supermarket:	
	
Dengan	
pembelanjaan	
minimum	S$120	
di	dalam	satu	
bukti	transaksi,	
pembeli	bisa	
membeli	satu	(1)	
Premium.	
	

Pembelanjaan	di	
iShopChangi:	
	
Dengan	
pembelanjaan	
minimum	S$60	
dalam	satu	bukti	
transaksi,	pembelI	
diperbolehkan	
membeli	maksimal	
satu	(1)	Premium.	
	
Berlaku	untuk	
pemesanan	yang	
dibuat	di	
iShopChangi,	
selama	periode							
promosi	hanya	
lewat						
ishopchangi.com	

						
CR	BasicTiers	
members:		
		
Setiap	akumulasi	
pembelanjaan	
S$1.800	selama	
periode	promosi,		
CR	Basic	Tiers	
Members	berhak	
menukarkan	satu	
set	lengkap	
ketujuh	(7)	
merchandise	
Premium	secara	
gratis.	
	
Untuk	CR	Gold	dan	
Platinum	
members:	
Untuk	setiap	
akumulasi	
pembelanjaan	
S$1.500	selama	
periode	promosi,	
CR	Gold	dan	
Platinum	tiers	
member	berhak	
menukarkan	satu	
set	lengkap		
ketujuh	(7)	
merchandise						
Premium	secara		
gratis.	
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	 Area	Transit	 Area	Publik	 iShopChangi	 Promosi	 Belanja	
Anggota	 Changi	
Rewards	(“CR”)		

Harga	
Jual							
Merchan
dise	
Premium		

Merchandise	 Premium:masing-masing	 S$8.90	 (untuk	
pembeli	 UnionPay	 masing-masing	 S$1,	 terbatas	 pada	 2	
penukaran	per	kartu)	

Frozen	2	EZ-Link	Charm:	Masing-masing	S$14.90*	

*Hanya	untuk	anggora	CR.	CR	Basic	berhak	menukarkan	
1	 EZ-Link	 charm	 per	 bukti	 transaksi	 yang	 memenuhi	
syarat.	Anggota	CR	Gold	dan	Platinumdapat	menukarkan	
maksimal	 2	 EZ-Link	 Charms	 per	 bukti	 transaksi	 yang	
memenuhi	syarat.	

Setiap	 anggota	 CR	
hanya	 berhak	
menukarkan	
maksimal	 	 tiga	 (3)	
set	 premium	
lengkap	 secara	
gratis.										.	

	
6. Pembayaran	yang	memenuhi	syarat	sebagai	pembelanjaan	hanya	dapat	dilakukan	dalam	

bentuk	 uang	 tunai	 (dalam	mata	 uang	 lokal	 atau	 jumlah	 yang	 setara	 dalam	mata	 uang	
asing),	 NETS,	 kartu	 kredit	 atau	 pembayaran	 digital.	 Pembayaran	 yang	 dilakukan	
menggunakan	 in-store	 Voucher	 (conoth:	 Voucher	 FairPrice),	 Voucher	 Dolar	 Changi,	
eVoucher	Changi	Rewards	atau	Kartu	Hadiah	Changi	tidak	termasuk	dalam	pembelanjaan	
yang	memenuhi	 syarat.	Namun,	 pembayaran	 sebagian	menggunakan	 voucher,	 voucher	
Dolar	 Changi,	 eVoucher	 Changi	 Rewards	 dan	 Changi	 give	 cards	 akan	 diterima	 asalkan	
pembelanjaan	yang	memenuhi	syarat	dibayar	secara	tunai,	NETS,	atau	kartu	kredit. 
 

7. Jumlah	 yang	 dibayarkan	 untuk	 pembelian	 produk	 tembakau	 (termasuk	 tanpa	 batasan	
rokok,	 cerutu,	 atau	 segala	 bentuk	 tembakau	 lainnya,	 atau	 turunan	 atau	 pengganti	
tembakau)	tidak	termasuk	dalam	pembelanjaan	yang	memenuhi	syarat. 

 
8. Pembayaran	untuk	pembelian	premium	di	loket	penukaran	harus	dilakukan	dengan	uang	

tunai	 (dalam	mata	uang	 lokal)	atau	hanya	kartu	kredit	 (MasterCard,	VISA).	Pembayaran	
melalui	NETS	atau	pembayaran	digital	lainnya	tidak	diperbolehkan.					 
 

9. Untuk	 menikmati	 harga	 promosi	 S$1	 untuk	 pembeli	 dengan	 pembayaran	 UnionPay,	
pembayaran	untuk	pembelian	premium	di	gerai	penukaran	harus	dilakukan	dengan	kartu	
ICBC-UnionPay,	pembayaran	kode	QR	UnionPay	atau	UnionPay	Mobile	QuickPass. 

	

10. 	Semua	 Frozen	 Wonderland	 Premiums	 yang	 dijual	 benar-benar	 tidak	 dapat	
dikembalikan	dan	tidak	dapat	ditukar. 

 
11. 	Ketersediaan	 Premium	 adalah	 selama	 persediaan	 masih	 ada	 dan	 CAG	 berhak	 untuk	

mengganti	 desain	 Premium	 atau	 mengubah	 "Premium	 of	 the	 Week"	 yang	 tersedia	 di	
Area	Publik	tanpa	pemberitahuan	sebelumnya. 
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12.	PROMOSI	BELANJA	ANGGOTA	CR 
	

a) Promosi	Belanja	Anggota	CR	hanya	berlaku	untuk	anggota	CR	yang	terdaftar.	
	

b) Promosi	 Belanja	 Anggota	 CR	 terbuka	 untuk	 CR	 Basic	 Tier	 Members	 yang	
mengumpulkan	 pembelanjaan	 netto	 sebesar	 S$1.800	 (S$1.500	 untuk	 Gold	 dan	
Platinum	CR	Tiers	Members)	selama	Periode	Promosi.	

	
c) Setiap	anggota	CR	diperbolehkan	untuk	menebus	maksimal	 tiga	 (3)	 set	penuh	yang	

terdiri	dari	7	Frozen	Wonderland	Premium	jika	akumulasi	nett	total	belanja	dipenuhi	
untuk	setiap	penukaran.	Set	yang	ditebus	tidak	termasuk	Frozen	2	EZ-Link	charm.	

	
d) Penukaran	set	lengkap	Frozen	Wonderland	Premiums	untuk	Promosi	Belanja	Anggota	

CR	dapat	dilakukan	di	lokasi	berikut:	
- Area	transit:	Semua	loket	penukaran	dengan	Promosi	Purchase-With-Purchase	
- Area	publik:	Semua	loket	penukaran	dengan	Promosi	Purchase-With-Purchase	

	
e) Terbatas	 hanya	 untuk	 1.000	 penukaran	 saja,	 atas	 dasar	 siapa	 datang	 pertama	

dilayani.	
	

f) Anggota	 CR	 harus	 menunjukkan	 tanda	 terima	 pembelian	 yang	 memenuhi	 syarat	
(menunjukkan	informasi	CR)	/	kartu	CR	fisik	/	e-Card	secara	langsung	untuk	keperluan	
verifikasi	pada	saat	penukaran.	

	
g) Anggota	CR	dapat	mengizinkan	orang	lain	untuk	menebus	atas	nama	mereka.	Silakan	

lengkapi	 Surat	 Kuasa	 yang	 dapat	 diunduh	 di	 www.changirewards.com.	 Pihak	 yang	
diberikan	kuasa	perlu	membawa	dokumen-dokumen	berikut	pada	saat	penukaran:	
- surat	Kuasa	ditandatangani	oleh	anggota	CR;	
- salinan	NRIC	/	FIN	/	Passport	anggota	CR;	
- salinan	kartu	anggota	Changi	Rewards;	dan	
- NRIC	/	FIN	/	Passport	pihak	yang	diberikan	kuasa.	

h) Untuk	semua	pertanyaan	yang	berkaitan	dengan	Promosi	Belanja	Anggota	CR,	silakan	
menulis	ke	enquiry@changiairport.com.	

	
	
13. SYARAT	DAN	KETENTUAN	UMUM	
 

a) Keputusan	 CAG	 tentang	 semua	 hal	 yang	 berkaitan	 dengan	 Promosi	 Belanja	 adalah	
final,	konklusif,	dan	mengikat	semua	peserta	dan	pemenang.	

b) CAG	 tidak	 membuat	 pernyataan,	 garansi	 atau	melakukan	 apapun	mengenai	 syarat	
atau	ketentuan	tersirat	sehubungan	dengan	Premium	atau	Frozen	2	EZ-Link	Charms.	
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c) CAG	dan	agen-agen	 resminya	 tidak	 akan	bertanggung	 jawab	atas	 segala	 kerusakan,	
kehilangan	 atau	 ketidaknyamanan	 untuk	 masalah	 apa	 pun	 yang	 timbul	 dari	 atau	
sehubungan	dengan	Promosi	Belanja	 ini,	dan	setiap	peserta	setuju	untuk	mengganti	
kerugian	dan	menjaga	CAG	tidak	bersalah	dari	dan	terhadap	setiap	dan	semua	klaim,	
kerusakan,	 kerugian,	 biaya	 atau	 pengeluaran	 yang	 diderita	 atau	 dikeluarkan	 karena	
CAG	sehubungan	dengan	Promosi	Belanja.	

d) CAG	 berhak	 atas	 kebijakannya	 sendiri	 dan	 mutlak	 untuk	 mengakhiri	 Promosi	 atau	
untuk	 mengubah	 syarat	 dan	 ketentuan	 di	 sini	 kapan	 saja	 dengan	 kebijaksanaan	
mutlak	tanpa	pemberitahuan	lebih	lanjut.	

e) Dalam	 hal	 ini	 jika	 terjadi	 ketidakkonsistenan	 antara	 syarat	 dan	 ketentuan	 ini	 dan	
segala	 bentuk	 jaminan	 publisitas	 lainnya	 yang	 berkaitan	 dengan	 Promosi	 Belanja,	
maka	syarat	dan	ketentuan	ini	yang	akan	berlaku.	

f) Ketentuan-ketentuan	 ini	 akan	 diibuat	 dan	 diatur	 sesuai	 dengan	 hukum	 Republik	
Singapura.	 CAG	 dan	 semua	 peserta	 dengan	 ini	 menerima	 yurisdiksi	 eksklusif	
pengadilan	 Singapura	 untuk	 memutuskan	 setiap	 masalah	 atau	 perselisihan	 yang	
terkait	dengannya.	

g) Pengumpulan,	 penggunaan,	 dan	 pengungkapan	 data	 pribadi	 peserta	 akan	
sepenuhnya	sesuai	dengan	kebijakan	privasi	CAG,	salinan	yang	dapat	diperoleh	dari	
https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi.	

	
Syarat	dan	ketentuan	ini	diperbarui	pada	14	November	2019.	
The	Walt	Disney	 Company	dan	 induk	perusahaan,	 afiliasi	 dan	anak	 perusahaannya	 tidak	 bertanggung	 jawab	atas	

promosi,	administrasi	atau	pelaksanaan	kontes	ini.	
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SYARAT	 &	 KETENTUAN	 FROZEN	 WONDERLAND	 DI	 CHANGI	 UNTUK	
PROMOSI	CHANGI	REWARDS							
Semua	promosi	Changi	Rewards	Frozen	Wonderland	akan	diadakan	dari	21	November	2019	
hingga	5	Januari	2020.	

Experience	A	Magical	Adventure	
● Istana	 tersebut	 hanya	 untuk	 anggota	 Changi	 Rewards	 yang	 telah	 terdaftar	 (“CR	

Members”).	
● Untuk	memasuki	istana,	harus	memesan	tempat	terlebih	dahulu	di	sini	

https://playpass.changiairport.com/#/magicaladventure?source=microsite		
● Tempat	disediakan	berdasarkan	urutan	siapa	cepat	dia	dapat.						.	
● Setiap	CR	Members	bisa	memesan	hingga	3	tempat	per	pesanan.																						
● Pemesanan	harus	dilakukan	minimal	5	menit	sebelum	sesi.	
● Setiap	 CR	Members	 diperbolehkan	 untuk	mengubah	 pemesanan	mereka	 hingga	 1	 kali	

selama	seluruh	periode	promosi,	setidaknya	5	menit	sebelum	sesi.	
● Jika	 CR	 Members	 tidak	 muncul	 untuk	 sesi	 yang	 telah	 dibooking,	 pemesanan	 yang	

dilakukan	 akan	 terhitung	 sehingga	 CR	Members	 hanya	 dapat	memesan	 sesi	 lain	mulai	
hari	berikutnya.	

● Setiap	 sesi	 dapat	 menampung	 maksimal	 9	 orang	 dan	 setiap	 sesi	 memiliki	 durasi	 20	
menit.	

● Ruang	istana	ini	akan	beroperasi	pada	jam	dan	tanggal	berikut:	
	

Tanggal	 		Waktu	

21,	22,	23,	24,	29,	30	November	2019	

1,	6,	7,	8,	13,	14,	15,	20,	21,	22,	24,	25,	27,	28,	29,	
31	December	2019	

1,	3,	4,	5	Januari	2020	

	

	10.00	-	22.	00	(SGT)	

25,	26,	27,	28	November	2019	
2,	3,	4,	5,	9,	10,	11,	12,	16,	17,	18,	19,	23,	26,	30	
December	2019	
2	Januari	2020	

	17.	00	-	22.	00	(SGT)	

	

Syarat	dan	Ketentuan	Umum	

● Promosi	 ini	 diselenggarakan	 oleh	 Changi	 Airport	 Group	 (Singapore)	 Pte.	 Ltd.	
(“CAG”).	
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● CAG	berhak	untuk	memvariasikan	Syarat	dan	Ketentuan	Promosi	ini	setiap	saat	dan	
kebijakan	ini	mutlak	tanpa	pemberitahuan.	

● Partisipasi	dalam	promosi	ini	mungkin	memerlukan	pemrosesan	data	pribadi	Anda	
seperti	 nama,	 gambar,	 nomor	 telepon,	 email	 dan	 rincian	 keanggotaan	 Changi	
Rewards	 Anda.	 Dengan	 berpartisipasi,	 Anda	 menyetujui	 pengumpulan,	
penggunaan,	 pengungkapan,	 dan	 penyimpanan	 data	 CAG	 apa	 pun	 yang	 Anda	
berikan	 kepada	 CAG	 melalui	 promosi	 ini,	 untuk	 tujuan	 Changi	 Rewards	 Frozen	
Wonderland,	keanggotaan	Changi	Rewards	dan	meningkatkan	produk	dan	layanan	
yang	 ditawarkan	 oleh	 grup	 CAG	 kepadamu.	 Anda	 menyetujui	 pemrosesan	 data	
Anda	 sesuai	 dengan	 semua	 undang-undang	 privasi	 yang	 berlaku	 dan	 Kebijakan	
Privasi	 CAG	 (https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi).	 Di	 mana	 Anda	
memberikan	data	pribadi	atas	nama	 individu	 lain,	Anda	menyatakan	bahwa	Anda	
memiliki	 wewenang	 yang	 sah	 untuk	 menyetujui	 klausul	 ini	 atas	 nama	 individu	
tersebut.	

● Sejauh	 dimungkinkan	 oleh	 hukum	 yang	 berlaku,	 CAG	 dan	 agen-agennya	 yang	
berwenang	tidak	akan	bertanggung	jawab	kepada	peserta	atas	cedera,	kerusakan,	
kehilangan,	 biaya	 atau	 pengeluaran	 yang	 timbul	 dari	 atau	 sehubungan	 dengan	
partisipasinya	dalam	promosi	 ini	dan	kegiatannya	dan	setiap	peserta	setuju	untuk	
mengganti	 kerugian	 dan	menjaga	 CAG	 tidak	 berbahaya	 dari	 dan	 terhadap	 setiap	
dan	 semua	 klaim,	 kerusakan,	 kerugian,	 biaya	 atau	 biaya	 yang	 diderita	 atau	
dikeluarkan	oleh	CAG	sehubungan	dengan	hal	tersebut.	

● Syarat	dan	Ketentuan	Promosi	ini	diatur	oleh	hukum	Republik	Singapura.	CAG	dan	
semua	 peserta	 dengan	 ini	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	 pengadilan	 Singapura	
dalam	menentukan	masalah	atau	perselisihan	yang	timbul	sehubungan	dengan	hal	
tersebut.	
	

Count	&	Win	@	Jewel	Festive	Market	
																																				

Promosi	 “Count	 &	 Win	 di	 Jewel	 Festive	 Market	 dengan	 Changi	 Rewards	 dan							
iShopChangi”	

21	November	2019	–	5	Januari	2020	

	

1.	Kelayakan	

1.1	 Promosi	 "Count	 &	Win	 di	 Jewel	 Festive	Market	 dengan	 Changi	 Rewards	 dan	
iShopChangi"	 ("Promosi")	 yang	 ditentukan	 dalam	 syarat	 dan	 ketentuan	 ini	
("Ketentuan")	diselenggarakan	oleh	Changi	Airport	Group	(Singapore)	Pte.	Ltd.	
("CAG").	Ini	terbuka	untuk	seseorang	yang	telah	berusia	18	tahun	ke	atas	(pada	
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tanggal	 menyerahkan	 entri)	 yang	 memenuhi	 persyaratan	 sebagaimana	
tercantum	di	bawah:	

	

1.1.1. Anggota	Changi	Rewards	yang	mengunjungi	dan	scan	Changi	Rewards	e-
Card	mereka	secara	fisik	di	Changi	Rewards	dan	gerai	acara	iShopChangi	
("Event	Booth")	yang	berlokasi	di	Jewel	Bandara	Changi	,	Cloud9	Piazza,	
Level	 5,	 dari	 21	 November	 2019	 pada	 5	 Januari	 2020	 (	 pada	 "Periode	
Promosi”);	dan	

	

1.1.2		Anggota	Changi	Rewards	yang	berpartisipasi	dalam	kegiatan	Count	and	
in	 dan	 menyerahkan	 entri	 mereka	 pada	 aktivitas	 menghitung	 motif	
Kupu-kupu	dan/atau	Pesawat	untuk	berpartisipasi	dalam	Promo	ini.	

	

1.2	 Setiap	 anggota	 berhak	 untuk	 berpartisipasi	 hanya	 satu	 kali	 selama	 Periode	
Promosi.	

1.3	 Selain	 yang	 disebutkan	 di	 atas,	 kategori	 orang	 berikut	 ini	 tidak	 berhak	 untuk	
berpartisipasi	dalam	Promosi:	

1.3.1	 Direktur	 dan	 karyawan	 CAG	 dan	 anak	 perusahaannya,	 Otoritas	
Penerbangan	 Sipil	 Singapura,	Wearnes	 Automotive	 Pte.	 Ltd.,	 UnionPay	
International	Co.	Ltd.	(Cabang	Singapura),	agensi	yang	ditunjuk	CAG	yang	
meliputi	 Ascentis	 Pte	 Ltd,	 Ogilvy	 &	 Mather	 Pte.	 Ltd.,	
PricewaterhouseCoopers	 LLP,	 Texture	 Media	 Pte	 Ltd,	 Visual	 Studio	 (S)	
Pte	Ltd,	Arch	Vogue	Creative	Pte	Ltd,	Perhotelan	Sistem	Pemasaran	Ritel	
Pte	Ltd,	Diebold	Nixdorf	Singapore	Pte.	Ltd.,	semua	mitra	ritel	/	penyewa	
toko	yang	berpartisipasi	di	Changi	Airport	dan	Jewel	Changi	Airport	serta	
orang	 lain	 yang	 terlibat	 dalam	 pengorganisasian,	 promosi,	 dan	 /	 atau	
pelaksanaan	Promosi;	

1.3.2	 Anggota	keluarga	langsung	dari	orang-orang	yang	termasuk	dalam	kelas	
orang-orang	 yang	 disebutkan	 dalam	 Klausul	 1.3.1	 di	 atas.	 Anggota	
keluarga	 dekat	 berarti	 pasangan,	 anak-anak,	 orang	 tua,	 mertua	 dan	
saudara	kandung;	

1.3.3	 Setiap	 orang	 yang	 sudah	 atau	 menjadi	 hilang	 kesadaran,	 meninggal,	
bangkrut	 atau	 subjek	 investigasi	 kriminal,	 atau	memiliki	 proses	 pidana	
dilembagakan	terhadapnya	di	yurisdiksi	mana	pun;	
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1.3.4	 Setiap	 orang	 yang	 keikutsertaannya	 dalam	 dan	 /	 atau	 hubungannya	
dengan	 Promosi	 dapat	 menyebabkan	 (menurut	 pendapat	 tunggal	 dan	
absolut	dari	CAG)	Bandara	Changi	Singapura,	CAG	dan	/	atau	Promosi	ini	
meremehkan,	 menghina,	 skandal,	 ejekan,	 atau	 menyebabkan	 Bandara	
Changi	 Singapura,	 CAG	 dan	 /	 atau	 Promosi	 dianggap	 tidak	
menguntungkan;	dan/atau	

1.3.5	 Setiap	orang	 atau	 kelompok	orang	 lain	 yang	dianggap	 tidak	memenuhi	
syarat	atau	diberitahukan	oleh	CAG	sebagai	tidak	memenuhi	syarat	dari	
waktu	ke	waktu.	

1.4	 CAG	berhak	 atas	 kebijakan	 tunggal	 dan	mutlak	 untuk	menentukan	 kelayakan	
setiap	 orang	 sehubungan	 dengan	 Promo	 ini,	 dan	 CAG	 dapat	 sewaktu-waktu	
sebelum,	 selama	 atau	 setelah	 Promosi	 mendiskualifikasi	 setiap	 orang	 dari	
berpartisipasi	dalam	Promo	ini	tanpa	memberikan	alasan	apa	pun.	

1.5	 Partisipasi	 dalam	 Program	 Promo	 tunduk	 pada	 Ketentuan	 ini.	 Dengan	
berpartisipasi	 di	 program	 promosi	 ini,	 para	 peserta	 setuju	 untuk	 terikat	 oleh	
dan	untuk	mematuhi	Ketentuan,	termasuk	setiap	amandemen,	modifikasi	dan	
variasi	dalam	Perjanjian	 ini	yang	bersifat	 final	dan	mengikat	dalam	semua	hal	
pada	setiap	peserta	setelah	pemberitahuan	dan	/	atau	publikasi	oleh	CAG.	

	

2.	Hadiah	

2.1	Hadiah	berikut	telah	dialokasikan	untuk	program	Promo	("Hadiah"):	

2.1.1	 Satu	(1)	pemenang	-	1,000,000	Changi	Rewards	Points:	Peserta	pertama	
yang	 terhitung	 dan	 menyerahkan	 jumlah	 yang	 tepat	 dari	 motif	 Kupu-
kupu	dalam	aktivitas	Count&Win	di	stan	acara	("Pemenang	CR");	dan	

2.1.2	 Satu	 (1)	 pemenang	 -	 S$5,000	 iShopChangi	 Shopping	 e-Vouchers:	
Peserta	 pertama	 terhitung	 dan	 menyerahkan	 jumlah	 tepat	 motif	
pesawat	dalam	aktivitas	Count&Win	di	stan	acara	("Pemenang	ISC").	

2.2	 Hadiah	 tidak	 dapat	 dipindahtangankan,	 tidak	 dapat	 diuangkan	 kembali,	 dan	
tidak	 dapat	 ditukar	 dengan	 uang	 tunai,	 kredit,	 barang	 atau	 barang	 dalam	
bentuk	barang,	kecuali	dinyatakan	lain.	

2.3	 CAG	dapat	sewaktu-waktu	dan	tanpa	pemberitahuan	atas	kebijakannya	sendiri	
dan	mutlak	dan	 tanpa	menetapkan	alasan	apa	pun,	mengganti	 setiap	Hadiah	
dengan	barang	lainnya	dengan	nilai	yang	sama.	
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2.4	 CAG	tidak	membuat	representasi,	garansi	atau	melakukan	apa	pun	sehubungan	
dengan	syarat	atau	ketentuan	tersirat	sehubungan	dengan	Hadiah-hadiah.	

2.5	 Hadiah	 yang	 tidak	 diklaim	 atau	 tidak	 ditebus	 di	 luar	 31	 Maret	 2020	 akan	
hangus.	Setiap	peserta	yang	Hadiahnya	 telah	hangus	di	 sini	 tidak	berhak	atas	
pembayaran	 atau	 kompensasi	 apa	 pun.	 Kegagalan	 untuk	 menanggapi	
pemberitahuan	 dari	 CAG	 (dengan	 cara	 sebagaimana	 diatur	 pada	 Klausul	 3)	
sehubungan	 dengan	 Hadiah	 yang	 dimenangkan,	 atau	 untuk	 memberikan	
informasi	atau	materi	apa	pun	yang	diperlukan	untuk	penukaran	Hadiah,	akan	
dianggap	 sebagai	 kegagalan	 untuk	 mengklaim	 /	 tebus	 Hadiah	 tersebut	 dan	
Klausul	3	akan	berlaku.	CAG	berhak	untuk	menyumbangkan	Hadiah	yang	tidak	
diklaim	 atau	 tidak	 ditebus	 untuk	 amal	 pilihannya	 dan	 Hadiah	 akan	 dianggap	
hangus.	

2.6					 Dalam	hal	terjadi	kehilangan	Hadiah	atau	didiskualifikasinya	pemenang	karena	
alasan	 apa	 pun,	 CAG	 berhak	 memilih	 pemenang	 alternatif	 atau	
menyumbangkan	Hadiah	yang	hangus,	tidak	diklaim,	atau	tidak	ditebus	untuk	
amal	pilihannya.									

	

3.	Pemberian	Hadiah	dan	Pengumuman	Pemenang	

3.1	 CR	 Members	 dan	 iSC	 yang	 menang	 akan	 diberitahukan	 langsung	 pada	 saat	
pengajuan	entri	yang	menang.	

3.2	 Jika	 tidak	 ada	 entri	 yang	 dimenangkan,	 entri	 peserta	 atau	 entri	 yang	 paling	
awal	dan	paling	dekat	dengan	jumlah	kupu-kupu	dan	atau	motif	pesawat	yang	
benar	 akan	 dianggap	 sebagai	 CR	 Members	 dan	 iSC	 yang	 menang	 dan	 akan	
diberitahukan	pada	5	Februari	2020.	

3.3	 Peserta	 yang	 dinyatakan	 sebagai	 CR	 Members	 dan	 iSC	 pemenang	 berdasar	
kausal	 3.2	 di	 atas,	 akan	diberitahukan	 secara	 tertulis	melalui	 email	 dari	 akun	
keanggotaan	 Changi	 Rewards	 yang	 berpartisipasi.	 CR	Members	 dan	 iSC	 yang	
dinyatakan	 sebagai	 pemenang	 pemenang	 harus	 menjawab	 secara	 tertulis	
melalui	email	dalam	waktu	lima	(5)	hari	kalender	sejak	tanggal	Pemberitahuan,	
yang	gagal	akan	secara	otomatis	didiskualifikasi	untuk	menukarkan	hadiah	dan	
diganti	 dengan	 pemenang	 alternatif	 lain,	 yang	 akan	 dikenakan	 prosedur	
pemberitahuan	 yang	 sama	 seperti	 yang	 dinyatakan	 dalam	 klausa	 ini.	
Pemberitahuan	 apa	 pun	 yang	 diberikan	 kepada	 CR	 Members	 dan	 iSC	 yang	
dinyatakan	 menang	 akan	 dianggap	 telah	 dilayani	 dengan	 baik	 jika	 ditujukan	
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kepada	 pemenang	 dan	 dikirim	melalui	 email	 ke	masing-masing	 alamat	 email	
yang	disediakan	dalam	email	yang	berpartisipasi.	

3.4	 Dengan	menerima	Hadiah-hadiah,	 pemenang	memberikan	persetujuan	untuk	
CAG,	 mengumpulkan	 dan	 mengungkapan	 publik	 atas	 nama	 mereka,	
kota/negara	 tempat	 tinggal	 dan	 foto-foto	 untuk	 publikasi	 atau	 tujuan	
komersial.	 Pemenang	 selanjutnya	 setuju	 untuk	 berpartisipasi	 dalam	 iklan,	
promosi,	wawancara	media,	dan	kegiatan	publisitas	apa	pun	yang	ditetapkan	
oleh	 CAG	 sehubungan	 dengan	 Promosi,	 dan	 untuk	 menyediakan	 dan	
mengizinkan	 penggunaan	 data	 pribadi	 dan	 fotonya	 untuk	 upaya	 pemasaran	
dan	media	di	masa	depan	yang	dilakukan	oleh	publisitas	CAG.	

4.	Syarat	dan	ketentuan	umum	

4.1	 CAG	berhak	untuk	mendiskualifikasi	peserta	yang	ditemukan	kapan	saja	 (baik	
sebelum	atau	setelah	penerimaan	hadiah)	karena	melanggar	kriteria	kelayakan	
yang	tercantum	dalam	Klausul	1.	Semua	Hadiah	yang	akan	diberikan						hangus,	
dan	jika	sudah	diserahkan	,	akan	segera	dikembalikan						ke	CAG.	

4.2	 Keputusan	 CAG	 tentang	 semua	 hal	 yang	 berkaitan	 dengan	 Program	 Promo	
bersifat	 final,	 konklusif,	 dan	 mengikat.	 Tidak	 ada	 korespondensi	 yang	 akan	
diperbolehkan.	

4.3	 Sejauh	dimungkinkan	oleh	hukum	yang	berlaku,	CAG	dan	agen-agen	resminya	
tidak	 akan	 bertanggung	 jawab	 kepada	 peserta	 atas	 cedera,	 kerusakan,	
kehilangan,	biaya	atau	pengeluaran	yang	timbul	dari	atau	sehubungan	dengan	
Program	 Promo	 ini	 dan	 masing-masing	 peserta	 setuju	 untuk	 mengganti	 rugi	
dan	 menjaga	 CAG	 dari	 bahaya	 dan	 terhadap	 setiap	 dan	 semua	 klaim,	
kerusakan,	 kerugian,	 biaya	 atau	 pengeluaran	 yang	 diderita	 atau	 dikeluarkan	
untuk	CAG	sehubungan	dengan	program	Promo.	

4.4	 CAG	 berhak	 untuk	 memvariasikan	 Ketentuan	 setiap	 saat	 atas	 kebijakan	
mutlaknya	tanpa	pemberitahuan.	Dalam	hal	terjadi	ketidakkonsistenan	antara	
Ketentuan	ini	dengan	segala	bentuk	 jaminan	publisitas	 lainnya	yang	berkaitan	
dengan	Promosi,	Ketentuan	ini	akan	berlaku.	

4.5		 Partisipasi	 dalam	 promosi	 ini	mungkin	memerlukan	 pemrosesan	 data	 pribadi	
Anda	 termasuk	 perincian	 yang	 diberikan	 sebagai	 bagian	 dari	 keanggotaan	
Changi	Rewards	Anda	dan	transaksi	iShopChangi.	Klausul	3.4	juga	akan	berlaku	
untuk	 pemenang.	 Dengan	 berpartisipasi,	 Anda	 menyetujui	 pengumpulan,	
penggunaan,	pengungkapan,	dan	penyimpanan	data	CAG	apa	pun	yang	Anda	
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berikan	kepada	CAG	melalui	promosi	ini,	untuk	tujuan	Changi	Rewards	Frozen	
Wonderland,	 keanggotaan	 Changi	 Rewards	 dan	 meningkatkan	 produk	 dan	
layanan	 yang	 ditawarkan	 oleh	 grup	 CAG	 kepada	 Anda.	 Anda	 menyetujui	
pemrosesan	 data	 Anda	 sesuai	 dengan	 semua	 undang-undang	 privasi	 yang	
berlaku	 dan	 Kebijakan	 Privasi	 CAG	 (https://id.changiairport.com/kebijakan-
privasi).	Di	mana	Anda	memberikan	data	pribadi	atas	nama	individu	lain,	Anda	
menyatakan	 bahwa	 Anda	 memiliki	 wewenang	 yang	 sah	 untuk	 menyetujui	
klausul	ini	atas	nama	individu	tersebut.		

4.6						 Promosi						dan	Ketentuan	ini	akan	diatur	oleh	hukum	Republik	Singapura.	CAG	
dan	 semua	 peserta	 dengan	 ini	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	 pengadilan	
Singapura	 dalam	 menentukan	 masalah	 atau	 perselisihan	 yang	 timbul	
sehubungan	dengan	hal	tersebut.	

4.7						 Ketentuan	 ini	 tidak	dimaksudkan	untuk	memberikan	hak	kepada	pihak	ketiga	
mana	pun	berdasarkan	Undang-Undang	Kontrak	(Hak	Pihak	Ketiga)	(Cap.	53B)	
untuk	menegakkan	ketentuan	apa	pun	dari	Ketentuan	 ini,	dan	pengoperasian	
Undang-Undang	tersebut	dengan	ini	dikecualikan.	

	

Promosi	Frozen	2	EZ-Link	Charm	purchase-with-purchase	
	

14. Dengan	 berpartisipasi	 dalam	 Frozen	 2	 EZ-Link	 charms	 purchase	 with	 purchase	
(“Promosi	Belanja”)	ini,	semua	peserta	setuju	terikat	oleh	syarat	dan	ketentuan	berikut	
ini	 dan	 semua	 amandemen,	 penambahan,	 penggantian,	 dan	 modifikasi	 dalam	
Perjanjian	 ini	 sebagaimana	dapat	dilakukan	dari	waktu	ke	waktu.	which	shall	be	 final	
and	 binding	 in	 all	 respects	 on	 each	 participant	 upon	 publication	 by	 CAG	
(“Terms”).Tunduk	pada	syarat	dan	ketentuan	yang	tercantum	di	sini,	Promosi	Belanja	
ini	berlaku	di	seluruh	bandara	(Area	Transit,	Area	Publik,	iShopChangi,	Changi	Rewards)	
di	Changi	Airport	dan	di	Jewel	Changi	Airport.	

	
15. Promosi	Belanja	 ini	 berlaku	untuk	 semua	pembelanjaan	 yang	memenuhi	 syarat	 yang	

dilakukan	selama	periode	berikut	("Periode	Promosi"):	
- Pukul	 00:00	 (SGT)	 pada	 21	 November	 2019	 hingga	 pukul	 23:59	 (SGT)	 pada	 5	

Januari	2020	di	Area	Transit	Bandara	Changi	Singapur;	
- Pukul	 11:00	 (SGT)	 pada	 21	 November	 2019	 hingga	 pukul	 23:00	 (SGT)	 pada	 5	

Januari	 2020	 di	 Area	 Publik	 dari	 Bandara	 CHangi	 Singapur	 dan	 Jewel	 Changi	
Airport;	dan	

- Pukul	 00:00	 (SGT)	 pada	 21	 November	 2019	 hingga	 pukul	 23:59	 (SGT)	 pada	 5	
Januari	2020	di	iShopChangi.	
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16. Transaksi	yang	dilakukan	di	outlet	berikut	dikecualikan	dari	dan	tidak	akan	memenuhi	
kualifikasi	untuk	Syarat	Program	Promosi	Belanja	ini:	
- Bank	dan	Konter	penukaran	uang;	
- Transaksi	 pembayaran	 tagihan	 (mis.	 Pembayaran	 tagihan	 melalui	 mesin	 AXS,	

toko-toko	Cheers	atau	kantor	pos	SingPost);	
- Hotel	 Transit	 dan	 Crowne	 Plaza	 Hotel	 termasuk	 semua	 outlet	 di	 Crowne	 Plaza	

Hotel;	
- Penyedia	layanan	pendidikan;	
- Gerai	Layanan	Bagasi	tertinggal;	
- Semua	 lounge	bandara	termasuk	Bank	/	Maskapai	Penerbangan	/	Ambassador	/	

Bayar	Per	Penggunaan;	
- Klinik	Medis;	
- Post-on-Wheels	&	SingPost;	
- Pembelian	voucher	(mis.	Voucher	NTUC);	
- Gerai	telekomunikasi	dan	penghitung	layanan	(mis.	M1);	
- Pos	Ritel	Sementara;	
- Mesin	Kartu	Top-up	(mis.	Di	Kopitiam	atau	CashCard);	
- Outlet	Layanan	Perjalanan;	
- Outlet	rekomendasi	Changi;	dan	
- Loket	 layanan	 lain	 di	 Bandara	 (termasuk	 Sewa	 Mobil	 /	 Pemesanan	 Hotel	 /	

Layanan	Antar-Jemput	Bandara	dan	Layanan	Pertemuan	Penumpang).	
	

17. Pembayaran	untuk	pembelanjaan	yang	memenuhi	syarat	hanya	diperbolehkan	dalam						
bentuk	uang	tunai	(dalam	mata	uang	lokal	atau	jumlah	yang	setara	dalam	mata	uang	
asing),	 NETS	 atau	 kartu	 kredit.	 Pembayaran	 yang	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	
Voucher	 Dalam	 Toko	 (mis.	 Voucher	 NTUC),	 voucher	 Changi	 Dollar,	 voucher	 Changi	
Rewards,	 atau	 Kartu	 Hadiah	 Changi	 tidak	 termasuk	 dalam	 membuat	 pembelanjaan	
yang	memenuhi	syarat.	Namun,	pembayaran	sebagian	menggunakan	voucher,	voucher	
Dolar	Changi,	eVoucher	Changi	Rewards	dan	Changi	Give	Cards	dan	sebagian	sebesar	
minimum	 syarat	 pembelanjaan	 akan	 diterima	 asalkan	 minimal	 pengeluaran	 yang	
memenuhi	syarat	dibayar	secara	tunai,	NETS,	atau	kartu	kredit.	

	
18. Jumlah	 yang	 dibayarkan	 untuk	 pembelian	 tembakau	 dan	 atau	 produk	 tembakau	

(termasuk	 tanpa	 batasan	 rokok,	 cerutu,	 atau	 segala	 bentuk	 tembakau	 lainnya,	 atau	
turunan	atau	pengganti	tembakau)	akan	dikeluarkan	dari	pengeluaran	yang	memenuhi	
syarat.	

	
19. Pembayaran	 untuk	 pembelian	 Frozen	 2	 EZ-Link	 Charm	 di	 loket	 penukaran	 harus	

dilakukan	 sepenuhnya	 dengan	uang	 tunai	 (dalam	mata	 uang	 lokal)	 atau	 hanya	 kartu	
kredit	(MasterCard,	VISA).	Pembayaran	melalui	NETS	tidak	diizinkan.	

	
20. Ketersediaan	Frozen	2	EZ-Link	Charm	selama	persediaan	masih	ada.	
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21. Promosi	 Belanja	 ini	 diselenggarakan	 oleh	 Changi	 Airport	 Group	 (Singapore)	 Pte.	 Ltd.	

(“CAG”).	
	
22. CAG	berhak	untuk	mengubah	ketentuan-ketentuan	 ini	 kapan	saja	atas	kebijaksanaan	

mutlaknya	tanpa	pemberitahuan.	
	

23. Sejauh	 dimungkinkan	 oleh	 hukum	 yang	 berlaku,	 CAG	 dan	 agen-agen	 resminya	 tidak	
akan	 bertanggung	 jawab	 kepada	 peserta	 atas	 cedera,	 kerusakan,	 kehilangan,	 biaya	
atau	 pengeluaran	 yang	 timbul	 dari	 atau	 sehubungan	 dengan	 partisipasinya	 dalam	
Promosi	 Belanja	 ini	 dan	 aktivitasnya.	 Dan	 setiap	 peserta	 setuju	 untuk	 mengganti	
kerugian	dan	menjaga	CAG	agar	tidak	berbahaya	dan	terhindar	dari	setiap	dan	semua	
klaim,	kerusakan,	kerugian,	biaya	atau	pengeluaran	yang	diderita	atau	dikeluarkan	oleh	
CAG	sehubungan	dengan	Promosi	Belanja.	

	
24. Ketentuan-ketentuan	 ini	 diatur	 oleh	 hukum	 Republik	 Singapura.	 CAG	 dan	 semua	

peserta	 dengan	 ini	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	 pengadilan	 Singapura	 dalam	
menentukan	masalah	atau	perselisihan	yang	timbul	sehubungan	dengan	hal	tersebut.	

	

Promosi	Full	set	7	Frozen	Wonderland	Premium	Gift	with	Purchase	
	
i) Promo	 Belanja	 Anggota	 CR	 hanya	 berlaku	 untuk	 anggota	 CR	 yang	 mengumpulkan	

pengeluaran		sebesar		(i)	S$1.800	untuk	Basic	Members;	atau	(ii)	S$1.500	(untuk	member	
CR	Gold	dan	Platinum)	selama	Periode	Promosi	(21	Nov	2019	sampai	dengan	5	Januari	
2020).	
						

j) Setiap	 Anggota	 CR	 yang	 memenuhi	 syarat	 pembelanjaan	 berhak	 untuk	 menukarkan	
maksimum	 tiga	 (3)	 set	 lengkap	 7	 Frozen	 Wonderland	 Premiums	 dengan	 akumulasi	
pengeluaran	 dipenuhi	 untuk	 setiap	 set	 penukaran.	 Untuk	 menghindari	 keraguan,	
rangkaian	7	Frozen	Wonderland	Premium	ini	tidak	termasuk	Frozen	II	EZ-Link	Charm.	

	
k) Setiap	anggota	CR	yang	memenuhi	persyaratan	berhak	untuk	menebus	maksimal	tiga	(3)	

set	 lengkap	 7	 Frozen	 Wonderland	 Premium	 jika	 akumulasi	 pembelanjaan	 terpenuhi	
untuk	setiap	set	penukaran.	Set	ini	tidak	termasuk	Frozen	II	EZ-Link	Charm.	

	
l) Penukaran	set	lengkap	Frozen	Wonderland	Premiums	untuk	Promosi	Belanja	Anggota	CR	

dapat	dilakukan	di	lokasi	berikut:	
- Area	transit:	Semua	loket	penukaran	Promosi	purchase	with	purchase	
- Area	publik:	Semua	loket	penukaran	Promosi	purchase	with	purchase	

	
m) Terbatas	hanya	untuk	1.000	penukaran	saja,	atas	dasar	siapa	datang	pertama	dilayani.	
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n) Anggota	 CR	 harus	 menunjukkan	 tanda	 terima	 pembelian	 yang	 memenuhi	 syarat	
(menunjukkan	 informasi	 CR)/kartu	 CR	 fisik/e-Card	 secara	 langsung	 untuk	 keperluan	
verifikasi	pada	saat	penukaran.	

	
o) Untuk	semua	pertanyaan	yang	berkaitan	dengan	Promosi	Belanja	Anggota	CR,silakan	

kunjungi	enquiry@changiairport.com.	
	

p) Promosi	 Belanja	 ini	 diselenggarakan	 oleh	 Changi	 Airport	 Group	 (Singapore)	 Pte.	 Ltd.	
(“CAG”).	

a)	Partisipasi	dalam	Promosi	Belanja	Anggota	CR	tunduk	pada	syarat	dan	ketentuan	ini.	
Dengan	berpartisipasi	dalam	Promosi	Belanja	Anggota	CR,	para	peserta	setuju	untuk	
terikat	 oleh	 dan	 untuk	 mematuhi	 syarat	 dan	 ketentuan	 ini,	 termasuk	 setiap	
amandemen,	 modifikasi	 dan	 variasi	 dalam	 Perjanjian	 ini	 yang	 bersifat	 final	 dan	
mengikat	dalam	semua	hal	pada	setiap	peserta	setelah	dipublikasikan	oleh	CAG.	

q) CAG	 berhak	 untuk	 mengubah	 ketentuan-ketentuan	 ini	 kapan	 saja	 atas	 kebijaksanaan	
mutlaknya	tanpa	pemberitahuan.	

	
r) Sejauh	 dimungkinkan	 oleh	 hukum	 yang	 berlaku,	 CAG	 dan	 agensi	 resminya	 tidak	 akan	

bertanggung	 jawab	 kepada	 peserta	 atas	 cedera,	 kerusakan,	 kehilangan,	 biaya	 atau	
pengeluaran	 yang	 timbul	 dari	 atau	 sehubungan	 dengan	 partisipasinya	 dalam	 Promosi	
Belanja	ini	dan	setiap	peserta	setuju	untuk	mengganti	kerugian	dan	menjaga	CAG	tidak	
berbahaya	dari	dan	 terhadap	 setiap	dan	 semua	klaim,	 kerusakan,	 kerugian,	biaya	atau	
pengeluaran	 yang	 diderita	 atau	 dikeluarkan	 oleh	 CAG	 sehubungan	 dengan	 Promosi	
Belanja.	

	
s) Ketentuan-ketentuan	ini	diatur	oleh	hukum	Republik	Singapura.	CAG	dan	semua	peserta	

dengan	 ini	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	 pengadilan	 Singapura	 dalam	 menentukan	
masalah	atau	perselisihan	yang	timbul	sehubungan	dengan	hal	tersebut.	

	

Frozen 2 Gift Bag Set gift-with-purchase promotion 	

Syarat	&	Ketentuan 

1. Promosi	 ini	 terbuka	 hanya	 untuk	 anggota	 kartu	 Changi	 Rewards	 ("Anggota	 yang	
Memenuhi	Syarat").	

2. Periode	 promosi	 adalah	 dari	 21	 November	 2019	 hingga	 5	 Januari	 2020	 ("Periode	
Promosi"),	keduanya	termasuk	tanggal.	

3. Promo	ini	hanya	berlaku	untuk	pesanan	pengumpulan	keberangkatan,	berdasarkan	
siapa	 datang	 pertama	 dilayani	 pertama,	 tergantung	 pada	 tanggal	 pengumpulan	
pesanan.	Selama	persediaan	masih	ada.	
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4. Anggota	 yang	 Memenuhi	 Syarat	 harus	 menghabiskan	 minimal	 S$100	 dalam	 satu	
transaksi	 di	 iShopChangi.com	 selama	 Periode	 Promosi	 untuk	 memenuhi	 syarat	
promosi	ini.	

5. Set	 tas	 hadiah	 Frozen	 2	 akan	 dikeluarkan	 setelah	 pengumpulan	 pesanan	
keberangkatan.	

6. Setiap	Anggota	yang	Memenuhi	Syarat	berhak	untuk	menebus	satu	(1)	set.	Set	tas	
hadiah	Frozen	2	tidak	dapat	ditukar.	

7. Promosi	 tidak	berlaku	untuk	produk/merek	 tertentu,	 termasuk	Changi	Airport	Gift	
Cards	and	Changi	Airport	Park	&	Fly	Parking	Coupons.	

8. Untuk	 menikmati	 promo	 ini,	 Anggota	 yang	 Memenuhi	 Syarat	 harus	 memastikan	
bahwa	 Akun	 iShopChangi	 mereka	 ditautkan	 ke	 Akun	 Changi	 Rewards	 mereka	
sebelum	checkout.	

9. Promo	ini	hanya	untuk	penumpang	yang	keluar	dan	transit	melalui	Bandara	Changi	
Singapura.	

10. Changi	Airport	Group	(Singapura)	Pte	Ltd	("CAG")	berhak	untuk	mengakhiri	promosi	
setiap	 saat,	 atau	 untuk	mengubah,	 atau	menghapus	 syarat	 dan	 ketentuan	 ini	 dari	
waktu	ke	waktu	tanpa	pemberitahuan.	

11. Keputusan	CAG	tentang	semua	hal	yang	berkaitan	dengan	promosi	ini	akan	bersifat	
final	dan	mengikat	semua	peserta.	

12. Sejauh	dimungkinkan	oleh	hukum	yang	berlaku,	CAG	dan	agensi	resminya	tidak	akan	
bertanggung	 jawab	kepada	peserta	atas	 cedera,	kerusakan,	kehilangan,	biaya	atau	
pengeluaran	 yang	 timbul	 dari	 atau	 sehubungan	 dengan	 partisipasinya	 dalam	
Promosi	 Belanja	 ini	 dan	 setiap	 peserta	 setuju	 untuk	 mengganti	 kerugian	 dan	
menjaga	CAG	tidak	berbahaya	dari	dan	terhadap	setiap	dan	semua	klaim,	kerusakan,	
kerugian,	 biaya	 atau	 pengeluaran	 yang	 diderita	 atau	 dikeluarkan	 oleh	 CAG	
sehubungan	dengan	Promosi	Belanja.	

13. Syarat	 dan	 ketentuan	 ini	 diatur	 oleh	 hukum	 Republik	 Singapura.	 CAG	 dan	 semua	
peserta	 dengan	 ini	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	 pengadilan	 Singapura	 dalam	
menentukan	 masalah	 atau	 perselisihan	 yang	 timbul	 sehubungan	 dengan	 hal	
tersebut.	

	

	

Dapatkan	kesempatan	memenangkan	merchandise	ekslusif	Olaf	Setinggi	1	meter	dengan	
Changi	Rewards	&	iShopChangi	
						
1. Kelayakan	

	
1.1. 	Lucky	Draw	 ("Draw")	 untuk	memenangkan	Olaf	 setinggi	 1	meter	 yang	 ditentukan	

dalam	syarat	dan	ketentuan	 ini	 ("Ketentuan")	diselenggarakan	oleh	Changi	Airport	
Group	(Singapore)	Pte.	Ltd.	("CAG").	Ini	terbuka	untuk	orang	yang	berusia	18	tahun	
ke	 atas	 (pada	 tanggal	 entri	 yang	 berpartisipasi)	 yang	 memenuhi	 persyaratan	
sebagaimana	tercantum	di	bawah:	
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1.1.1. Anggota	Changi	Rewards	yang	bertempat	tinggal	di	Singapura	yang	melakukan	

pembelanjaan	 online	 di	 www.ishopchangi.com	 ("iShopChangi"),	 mulai	 dari	
pukul	 00.00	 waktu	 Singapura	 pada	 21	 November	 2019	 hingga	 23.59	 waktu	
Singapura	pada	5	Januari	2020	("Periode	Promosi");	

1.1.2. Setiap	 pesanan	 yang	memenuhi	 syarat	 berhak	memiliki	 satu	 (1)	 kesempatan	
untuk	draw;	

1.1.3. Agar	memenuhi	syarat,	pesanan	harus	dikumpulkan	sebelum	26	 Januari	2020	
pukul	23.59	waktu	Singapura;	

1.1.4. Pesanan	yang	hanya	terdiri	dari	pembelian	Kartu	Hadiah	Bandara	Changi	dan	/	
atau	Kupon	Parkir	Taman	&	Terbang	Changi	tidak	memenuhi	syarat;	dan	

1.1.5. Pesanan	yang	dikembalikan	atau	dibatalkan	akan	didiskualifikasi.	
	

1.2. Selain	 yang	 disebutkan	 di	 atas,	 kategori	 orang	 berikut	 ini	 tidak	 berhak	 untuk	
berpartisipasi	dalam	Undian:	

1.2.1	 Direktur	 dan	 karyawan	 CAG	 dan	 anak	 perusahaannya,	 Otoritas	 Penerbangan	
Sipil	Singapura,	Wearnes	Automotive	Pte.	Ltd.,	UnionPay	International	Co.	Ltd.	
(Cabang	Singapura),	agensi	yang	ditunjuk	CAG	yang	meliputi	Ascentis	Pte	Ltd,	
Ogilvy	&	Mather	Pte.	Ltd.,	PricewaterhouseCoopers	LLP,	Texture	Media	Pte	Ltd,	
Visual	 Studio	 (S)	 Pte	 Ltd,	 Arch	 Vogue	 Creative	 Pte	 Ltd,	 Perhotelan	 Sistem	
Pemasaran	 Ritel	 Pte	 Ltd,	 Diebold	 Nixdorf	 Singapore	 Pte.	 Ltd.,	 semua	 mitra	
ritel/penyewa	toko	yang	berpartisipasi	di	Bandara	Changi	Singapura	dan	Jewel	
Changi	Airport	serta	orang	lain	yang	terlibat	dalam	pengorganisasian,	promosi,	
dan/atau	pelaksanaan	Promosi;	

1.2.2	Anggota	keluarga	dekat	dari	orang-orang	yang	termasuk	dalam	kelas	orang	yang	
dirujuk	dalam	Klausul	1.2.1	di	atas.	Anggota	keluarga	dekat	berarti	pasangan,	
anak-anak,	orang	tua,	mertua	dan	saudara	kandung;		

1.2.3	 Setiap	 orang	 yang	 gila,	 meninggal,	 bangkrut	 atau	 subjek	 investigasi	 kriminal,	
atau	memiliki	proses	pidana	dilembagakan	terhadapnya	di	yurisdiksi	mana	pun;	

1.2.4	Setiap	orang	yang	keikutsertaannya	dalam	dan/atau	hubungannya	dengan	Draw	
dapat	 menyebabkan	 (berdasarkan	 pendapat	 mutlak	 dan	 absolut	 dari	 CAG)	
Bandara	Changi	Singapura,	CAG	dan/atau	Draw	ini	diremehkan,	dihina,	skandal,	
ejekan,	 atau	 menyebabkan	 Bandara	 Changi	 Singapura,	 CAG	 dan/atau	 Draw	
dianggap	tidak	menguntungkan;	atau	

	1.2.5	 Orang	 lain	 atau	 kelompok	 orang	 yang	 dianggap	 tidak	memenuhi	 syarat	 atau	
diberitahukan	oleh	CAG	sebagai	tidak	memenuhi	syarat	dari	waktu	ke	waktu.	
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1.3. CAG	berhak	atas	kebijakan	tunggal	dan	mutlak	untuk	menentukan	kelayakan	setiap	
orang	terkait	dengan	Undian,	dan	CAG	dapat	sewaktu-waktu	sebelum,	selama	atau	
setelah	 Undian	 mendiskualifikasi	 setiap	 orang	 dari	 berpartisipasi	 dalam	 Undian	
tanpa	memberikan	alasan	apa	pun.	

	
1.4. Partisipasi	 dalam	 Undian	 tunduk	 pada	 Ketentuan	 ini.	 Dengan	 berpartisipasi,	 para	

peserta	setuju	untuk	terikat	oleh	dan	untuk	mematuhi	Ketentuan,	termasuk	setiap	
amandemen,	 modifikasi	 dan	 variasi	 dalam	 Perjanjian	 ini	 yang	 bersifat	 final	 dan	
mengikat	dalam	semua	hal	pada	setiap	peserta	setelah	publikasi	oleh	CAG.	

	
2. Hadiah	

2.1. Berikut	hadiah-hadiah	yang	sudah	dialokasikan	untuk	Draw	(“hadiah”)	
a. Hadiah	mainan	eksklusif	Olaf	setinggi	satu	meter	untuk	satu	orang	pemenang	

	
2.2. Hadiah	ini	tidak	dapat	dipindahtangankan,	tidak	dapat	diuangkan	kembali,	dan	tidak	

dapat	ditukar	dengan	uang	tunai,	kredit,	barang	atau	barang	dalam	bentuk	barang,	
kecuali	dinyatakan	lain.	

	
2.3. CAG	dapat	sewaktu-waktu	dan	tanpa	pemberitahuan	atas	kebijakannya	sendiri	dan	

mutlak	dan	 tanpa	menetapkan	alasan	apa	pun,	mengganti	Hadiah	apapun	dengan	
barang	lainnya	dengan	nilai	yang	sama.	

	
2.4. CAG	 tidak	 membuat	 representasi,	 garansi	 atau	 melakukan	 apapun	 sehubungan	

dengan	syarat	atau	ketentuan	tersirat	sehubungan	dengan	Hadiah.	
	

2.5. Semua	hadiah	yang	tetap	tidak	diklaim	atau	tidak	ditebus	setelah	tanggal	31	Maret	
2020	akan	hangus.	Setiap	peserta	yang	Hadiahnya	telah	hangus	di	sini	tidak	berhak	
atas	 pembayaran	 atau	 kompensasi	 apa	 pun.	 Kegagalan	 untuk	 menanggapi	
pemberitahuan	 dari	 CAG	 (dengan	 cara	 sebagaimana	 diatur	 pada	 Klausul	 3)	
sehubungan	dengan	Hadiah	yang	dimenangkan,	atau	untuk	memberikan	 informasi	
atau	 materi	 apa	 pun	 yang	 diperlukan	 untuk	 penukaran	 Hadiah,	 akan	 dianggap	
sebagai	kegagalan	untuk	mengklaim	/	menebus	hadiah	tersebut	dan	

Pasal	3	berlaku.	CAG	berhak	untuk	menyumbangkan	Hadiah	yang	 tidak	diklaim	atau	 tidak	
ditebus	untuk	amal	yang	dipilih.	

	
3. Draw		
	

3.1. Pengundian	akan	dilakukan	pada	31	Januari	2020	(pukul	15.00	waktu	Singapura)	di	
kantor	CAG	yang	berlokasi	di	 terminal	2	 level	4	dan	pemenang	akan	diberitahukan	
paling	 lambat	 5	 Februari	 2020	 (pukul	 23.59	 waktu	 Singapura).	 CAG	 berhak	 untuk	
mengubah	tanggal,	waktu	dan	tempat	Undian	tanpa	pemberitahuan.	
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3.2. Pemenang	akan	diberitahukan	secara	tertulis	melalui	alamat	email	yang	disediakan	
dalam	 pesanan	 iShopChangi	 yang	 berpartisipasi	 ("Pemberitahuan").	 Agar	 dapat	
mengambil	hadiah,	pemenang	harus	menjawab	secara	tertulis	melalui	email	dalam	
waktu	 lima	 (5)	hari	 kalender	 sejak	 tanggal	Pemberitahuan,	 yang	gagal	 akan	 secara	
otomatis	didiskualifikasi	untuk	mendapatkan	hadiah	dan	diganti	dengan	pemenang	
alternatif	 lain,	 yang	 akan	 dikenakan	 prosedur	 pemberitahuan	 yang	 sama	 seperti	
yang	 dinyatakan	 dalam	 klausa	 ini.	 Pemberitahuan	 apa	 pun	 yang	 diberikan	 kepada	
pemenang	 akan	 dianggap	 telah	 dilayani	 dengan	 baik	 jika	 ditujukan	 kepada	
pemenang	 dan	 dikirim	 melalui	 email	 ke	 masing-masing	 alamat	 email	 yang	
disediakan	dalam	pesanan	iSHopChangi	yang	berpartisipasi.	

	
3.3. Dengan	menerima	 Hadiah,	 pemenang	 setuju	 untuk,	 dan	memberikan	 persetujuan	

CAG	untuk	mengumpulkan,	pengungkapan	publik	atas	nama	mereka,	kota	/	negara	
tempat	 tinggal	 dan	 foto-foto	 untuk	 tujuan	 publikasi	 atau	 komersial.	 Pemenang	
selanjutnya	setuju	untuk	berpartisipasi	dalam	iklan,	promosi,	wawancara	media,	dan	
kegiatan	 publisitas	 apa	 pun	 yang	 ditetapkan	 oleh	 CAG	 dalam	 kaitannya	 dengan	
Undian,	 dan	 untuk	 menyediakan	 dan	 mengizinkan	 penggunaan	 data	 pribadi	 dan	
fotonya	untuk	upaya	pemasaran	dan	media	apa	pun	di	masa	depan	demi	publisitas	
oleh	CAG.	

	
4. Syarat	dan	Ketentuan	umum	

4.1. CAG	 berhak	 untuk	 mendiskualifikasi	 peserta	 yang	 ditemukan	 kapan	 saja	 (baik	
sebelum	atau	setelah	penerimaan	hadiah)	karena	melanggar	kriteria	kelayakan	yang	
tercantum	 dalam	 Klausul	 1.	 Hadiah	 yang	 diberikan	 akan	 hangus,	 dan	 jika	 sudah	
diserahkan	,	akan	segera	dikembalikan	kembali	ke	CAG.	
						

4.2. Keputusan	 CAG	 tentang	 semua	 hal	 yang	 berkaitan	 dengan	 Undian	 harus	 final,	
konklusif	dan	mengikat.	Tidak	ada	korespondensi	yang	akan	diterima.	

	
4.3. CAG	 dan	 agen-agen	 resminya	 tidak	 akan	 bertanggung	 jawab	 kepada	 peserta	 atas	

cedera,	kerusakan,	kehilangan,	biaya	atau	biaya	yang	timbul	dari	atau	sehubungan	
dengan	Undian	 dan	 setiap	 peserta	 setuju	 untuk	mengganti	 kerugian	 dan	menjaga	
CAG	 tidak	 berbahaya	 dari	 dan	 terhadap	 setiap	 dan	 semua	 klaim,	 kerusakan,	
kerugian,	 biaya	 atau	 pengeluaran	 yang	 diderita	 atau	 dikeluarkan	 oleh	 CAG	
sehubungan	dengan	Undian.	

	
4.4. CAG	berhak	untuk	memvariasikan	Ketentuan	 setiap	 saat	 atas	 kebijakan	mutlaknya	

tanpa	 pemberitahuan.	 Dalam	 hal	 terjadi	 ketidakkonsistenan	 antara	 Ketentuan	 ini	
dengan	 segala	 bentuk	 jaminan	 publisitas	 lainnya	 yang	 berkaitan	 dengan	 Promosi,	
Ketentuan	ini	akan	berlaku.	

4.5. Partisipasi	dalam	promosi	 ini	mungkin	memerlukan	pemrosesan	data	pribadi	Anda	
termasuk	perincian	yang	diberikan	sebagai	bagian	dari	keanggotaan	Changi	Rewards	
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Anda	 dan	 transaksi	 iShopChangi.	 Klausul	 3.3	 juga	 akan	 berlaku	 untuk	 pemenang.	
Dengan	berpartisipasi,	Anda	menyetujui	pengumpulan,	penggunaan,	pengungkapan,	
dan	 penyimpanan	 data	 CAG	 apa	 pun	 yang	 Anda	 berikan	 kepada	 CAG	 melalui	
promosi	ini,	untuk	tujuan	Changi	Rewards	Frozen	Wonderland,	keanggotaan	Changi	
Rewards	 dan	 meningkatkan	 produk	 dan	 layanan	 yang	 ditawarkan	 oleh	 grup	 CAG	
kepadamu.	Anda	menyetujui	pemrosesan	data	Anda	sesuai	dengan	semua	undang-
undang	 privasi	 yang	 berlaku	 dan	 Kebijakan	 Privasi	 CAG	
(https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi).	 Di	 mana	 Anda	 memberikan	 data	
pribadi	atas	nama	individu	lain,	Anda	menyatakan	bahwa	Anda	memiliki	wewenang	
yang	sah	untuk	menyetujui	klausul	ini	atas	nama	individu	tersebut.	

4.6. Pengundian	 ini	 dan	 Ketentuan-Ketentuan	 ini	 akan	 diatur	 oleh	 hukum	 Republik	
Singapura.	 CAG	 dan	 semua	 peserta	 dengan	 ini	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	
pengadilan	 Singapura	 dalam	 menentukan	 masalah	 atau	 perselisihan	 yang	 timbul	
sehubungan	dengan	hal	tersebut.	

																										

Aturan	memenangkan	eksklusif	Sven	setinggi	1	meter	dalam	A	Magical	Adventure	
	

1. Kelayakan	
						
1.1. Program	 Promosi	 “Membawa	 Pulang	 eksklusif	 Sven	 setinggi	 1	 meter”	 yang	

ditentukan	 dalam	 syarat	 dan	 ketentuan	 ini	 (“Ketentuan”)	 diselenggarakan	 oleh	
Changi	 Airport	 Group	 (Singapore)	 Pte.	 Ltd.	 ("CAG").	 Hal	 ini	 terbuka	 untuk	
seseorang	 berusia	 minimal	 18	 tahun	 dan	 18	 tahun	 keatas	 (pada	 tanggal	
berpartisipasi)	yang	memenuhi	persyaratan	sebagaimana	tercantum	di	bawah	ini:	

	
1.1.1. Anggota	Changi	Rewards	yang	berada	di	Singapura	yang	memindai	Changi	

Rewards	 e-Card	 mereka	 di	 photobooth	 yang	 terletak	 di	 Changi	 Rewards	
booth	Expericene	a	Magical	 adventure	di	 Terminal	3,	 L2,	dari	pukul	00.00	
waktu	 Singapura	 pada	 21	 November	 2019	 hingga	 pukul	 23.59	 waktu	
Singapura	 pada	 5	 Januari	 2020	 ("Periode	 Promosi");	 dan	 siapapun	 yang	
mendaftar	dengan	berhasil	memindai	e-Card,	alamat	email,	nomor	kontak,	
dan	 pendaftaran	 yang	 menyatakan	 kenapa	 ingin	 membawa	 pulang	 Sven	
eksklusif	setinggi	1	meter	(	valid	entry)												

Setiap	 Changi	 Rewards	 Members	 hanya	 berhak	 memasukan	 satu	 Valid	 Entry.	
Hanya	Valid	Entry	yang	dianggap	layak	oleh	CAG	yang	dapat	mengikuti	pemilihan	
pemenang.			
	

1.2.	 Selain	 yang	 disebutkan	 di	 atas,	 kategori	 orang	 berikut	 ini	 tidak	 berhak	 untuk	
berpartisipasi	dalam	Program	Promosi:	
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1.2.1		Direktur	 dan	 karyawan	 CAG	 dan	 anak	 perusahaannya,	 Otoritas	
Penerbangan	 Sipil	 Singapura	 Wearnes	 Automotive	 Pte.	 Ltd.,	 UnionPay	
International	 Co.	 Ltd.	 (Cabang	 Singapura),	 agensi	 yang	 ditunjuk	 CAG	 yang	
meliputi	 Ascentis	 Pte	 Ltd,	 Ogilvy	 &	 Mather	 Pte.	 Ltd.,	
PricewaterhouseCoopers	 LLP,	Texture	Media	Pte	 Ltd,	Visual	 Studio	 (S)	Pte	
Ltd,	 Arch	 Vogue	 Creative	 Pte	 Ltd,	 Perhotelan	 Sistem	 Pemasaran	 Ritel	 Pte	
Ltd,	 Diebold	Nixdorf	 Singapore	 Pte.	 Ltd.,	 semua	mitra	 ritel/penyewa	 toko	
yang	berpartisipasi	di	Bandara	Changi	 Singapura	dan	 Jewel	Changi	Airport	
serta	 orang	 lain	 yang	 terlibat	 dalam	 pengorganisasian,	 promosi,	 dan/atau	
pelaksanaan	Promosi;	

1.2.2	Anggota	keluarga	dekat	dari	orang-orang	yang	termasuk	dalam	kelas	orang	
yang	dirujuk	dalam	Klausul	1.2.1	di	atas.	Anggota	keluarga	langsung	berarti	
pasangan,	anak-anak,	orang	tua,	mertua	dan	saudara	kandung;		

1.2.3	 Orang	 gila,	 meninggal,	 bangkrut	 atau	 subjek	 investigasi	 kriminal,	 atau	
memiliki	 sedang	 dalam	 proses	 pidana	 yang	 dilembagakan	 terhadapnya	 di	
yurisdiksi	mana	pun;	

1.2.4	 Setiap	orang	yang	keikutsertaannya	dalam	dan/atau	hubungannya	dengan	
Promosi	 dapat	 menyebabkan	 Bandara	 Changi	 Singapura,	 CAG	 dan/atau	
Promosi	 ini	 	 diremehkan,	 dihina,	 melibatkan	 skandal,	 ejekan,	 atau	 orang	
yang	dianggap	tidak	menguntungkan	bagi	Bandara	Changi	Singapura,	atau		

	1.2.5	Setiap	orang	atau	sekelompok	orang	yang	dianggap	tidak	memenuhi	syarat	
atau	diberitahukan	oleh	CAG	sebagai	tidak	memenuhi	syarat	dari	waktu	ke	
waktu	untuk	mengikuti	acara	ini.	

	
1.3.		CAG	 berhak	 atas	 kebijakan	 tunggal	 dan	mutlak	 untuk	menentukan	 kelayakan	 setiap	

orang	 terkait	 dengan	 Program	 promosi,	 dan	 CAG	 dapat	 sewaktu-waktu	 sebelum,	
selama	 atau	 setelah	 program	 promosi	 mendiskualifikasi	 setiap	 orang	 yang	
berpartisipasi	dalam	acara	ini	tanpa	memberikan	alasan	apa	pun.	

	
1.4.		Peserta	yang	berpartisipasi	dalam	program	promosi	harus	tunduk	pada	Ketentuan	ini.	

Dengan	berpartisipasi	dalam	program	 ini,	 para	peserta	 setuju	untuk	 terikat	oleh	dan	
untuk	 mematuhi	 Ketentuan,	 termasuk	 setiap	 amandemen,	 modifikasi	 dan	 variasi	
dalam	 Perjanjian	 ini	 yang	 bersifat	 final	 dan	 mengikat	 dalam	 semua	 hal	 pada	 setiap	
peserta	setelah	pemberitahuan	dan/atau	publikasi	oleh	CAG.	

	
2. Hadiah	

	
2.1. Berikut	daftar	hadiah	yang	bisa	didapatkan	dalam	program	promosi	ini		

a. Merchandise	eksklusif	Frozen	Sven	setinggi	1	meter	(“Prize”)	–	Satu	(1)	pemenang		
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2.2	 Hadiah	 ini	 tidak	 dapat	 dipindahtangankan,	 tidak	 dapat	 diuangkan	 kembali,	 dan	 tidak	
dapat	ditukar	dengan	uang	tunai,	kredit,	barang	atau	barang	dalam	bentuk	barang,	kecuali	
dinyatakan	lain. 

	
2.3	 CAG	 dapat	 sewaktu-waktu	 dan	 tanpa	 pemberitahuan	 atas	 kebijakannya	 sendiri	 dan	
mutlak	dan	tanpa	menetapkan	alasan	apa	pun,	mengganti	Hadiah	ini	dengan	barang	lainnya	
dengan	nilai	yang	sama. 
	

2.4	CAG	tidak	membuat	representasi,	garansi	atau	melakukan	apa	pun	sehubungan	dengan	
syarat	atau	ketentuan	tersirat	sehubungan	dengan	Hadiah. 
	

2.5	Setiap	Hadiah	yang	tetap	tidak	diklaim	atau	tidak	ditebus	setelah	tanggal	31	Maret	2020	
akan	 hangus.	 Setiap	 peserta	 yang	 Hadiahnya	 telah	 hangus	 di	 sini	 tidak	 berhak	 atas	
pembayaran	atau	kompensasi	apa	pun.	Kegagalan	untuk	menanggapi	pemberitahuan	dari	
CAG	 (dengan	 cara	 sebagaimana	 diatur	 pada	 Klausul	 3)	 sehubungan	 dengan	 Hadiah	 yang	
dimenangkan,	 atau	 untuk	 memberikan	 informasi	 atau	 materi	 apa	 pun	 yang	 diperlukan	
untuk	penukaran	Hadiah,	akan	dianggap	sebagai	kegagalan	untuk	mengklaim/tebus	hadiah	
tersebut	dan	Klausul	3	akan	berlaku.	CAG	berhak	untuk	menyumbangkan	Hadiah	yang	tidak	
diklaim	atau	tidak	ditebus	untuk	amal	sesuai	yang	dipilih. 

	
3. Entri	Pemenang	
	
3.1. CAG	 akan	mereview	 semua	 valid	 entri	 yang	masuk	 selama	 periode	 promosi	 pada	 31	

Januari	 2020	 (pukul	 15.00	 waktu	 Singapura)	 dan	 akan	 memutuskan	 siapa	 entri	 yang	
paling	kreatif	sebagai	entri	pemenang	(	keputusan	pemenang	akan		bersifat		tunggal	dan	
absolut	 milik	 pihak	 CAG).	 Pemenang	 dari	 program	 entri	 (”pemenang”)	 ini	 akan	
diberitahukan	paling	lambat	5	Februari	2020	(pukul	23.59	waktu	Singapura).							

	

3.2. Pemenang	 akan	 diberitahukan	 secara	 tertulis	melalui	 alamat	 email	 sesuai,	 pemenang	
harus	menjawab	secara	tertulis	melalui	email	dalam	waktu	lima	(5)	hari	kalender	sejak	
tanggal	 Pemberitahuan,	 yang	 gagal	 akan	 secara	 otomatis	 didiskualifikasi	 untuk	
mendapatkan	 hadiah	 	 dan	 diganti	 dengan	 pemenang	 alternatif	 lain,	 yang	 akan	
dikenakan	 prosedur	 pemberitahuan	 yang	 sama	 seperti	 yang	 dinyatakan	 dalam	 klausa	
ini.	 Pemberitahuan	 apa	 pun	 yang	 diberikan	 kepada	 pemenang	 akan	 dianggap	 telah	
dilayani	 dengan	 baik	 jika	 ditujukan	 kepada	 pemenang	 dan	 dikirim	 melalui	 email	 ke	
masing-masing	alamat	email	sesuai	notifikasi	saat	menginformasikan	valid	entri.							

3.3. Dengan	 menerima	 Hadiah,	 pemenang	 setuju	 untuk	 dan	 memberikan	 persetujuan	
kepada	CAG	untuk	pengungkapan	publik	atas	nama	mereka,	kota/negara	tempat	tinggal	
dan	 foto-foto	 untuk	 tujuan	 publikasi	 atau	 komersial.	 Pemenang	 selanjutnya	 setuju	
untuk	 berpartisipasi	 dalam	 iklan,	 promosi,	 wawancara	media,	 dan	 kegiatan	 publisitas	
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apa	 pun	 yang	 ditetapkan	 oleh	 CAG	 dalam	 kaitannya	 dengan	 Program	 promosi,	 dan	
untuk	 menyediakan	 dan	 mengizinkan	 penggunaan	 data	 pribadi	 dan	 fotonya	 untuk	
upaya	pemasaran	dan	media	apa	pun	di	masa	depan	untuk	publisitas	oleh	CAG.	

	
4. Syarat	dan	Ketentuan	Umum	

	
4.1. CAG	berhak	untuk	mendiskualifikasi	peserta	yang	ditemukan	kapan	saja	(baik	sebelum	

atau	setelah	penerimaan	hadiah)	karena	melanggar	kriteria	kelayakan	yang	tercantum	
dalam	Klausul	1.	Semua	Hadiah	yang	diberikan	akan	hangus,	dan	jika	diserahkan,	akan	
segera	dikembalikan	ke	CAG.	

	
4.2. Keputusan	CAG	tentang	semua	hal	yang	berkaitan	dengan	Program	Promosi	sudah	final	

dan	konklusif.	Tidak	ada	korespondensi	yang	akan	diterima.	
	

4.3. Sejauh	 yang	 dimungkinkan	 oleh	 hukum,	 CAG	 dan	 Agen	 resminya	 tidak	 akan	
bertanggung	jawab	kepada	peserta	atas	cedera,	kerusakan,	kehilangan,	biaya	atau	biaya	
yang	timbul	dari	atau	sehubungan	dengan	Program	Promosi	dan	setiap	peserta	setuju	
untuk	mengganti	kerugian	dan	menjaga	CAG	dari	dan	terhadap	setiap	dan	semua	klaim,	
kerusakan,	 kerugian,	biaya	atau	pengeluaran	yang	diderita	atau	dikeluarkan	oleh	CAG	
sehubungan	dengan	program	promosi	ini.	

	
4.4. CAG	 berhak	 untuk	 memvariasikan	 Ketentuan	 setiap	 saat	 atas	 kebijakan	 mutlaknya	

tanpa	pemberitahuan.	Ketentuan	ini	akan	berlaku	dalam	hal	terjadi	ketidakkonsistenan	
antara	 Ketentuan	 ini	 dengan	 segala	 bentuk	 jaminan	 publisitas	 lainnya	 yang	 berkaitan	
dengan	Promosi.	

	
4.5. 	Partisipasi	 dalam	 promosi	 ini	 mungkin	 memerlukan	 data	 pribadi	 Anda	 termasuk	

perincian	 yang	 diberikan	 sebagai	 bagian	 dari	 keanggotaan	 Changi	 Rewards	 Anda	 dan	
transaksi	 iShopChangi.	 Klausul	 3.3	 juga	 akan	 berlaku	 untuk	 pemenang.	 Dengan	
berpartisipasi,	 Anda	 menyetujui	 pengumpulan,	 penggunaan,	 pengungkapan,	 dan	
penyimpanan	 data	 CAG	 apa	 pun	 yang	Anda	 berikan	 kepada	 CAG	melalui	 promosi	 ini,	
untuk	tujuan	Changi	Rewards	Frozen	Wonderland,	keanggotaan	Changi	Rewardsm	dan	
meningkatkan	produk	dan	 layanan	yang	ditawarkan	oleh	grup	CAG	kepad	Anda.	Anda	
menyetujui	 pemrosesan	data	Anda	 sesuai	 dengan	 semua	undang-undang	privasi	 yang	
berlaku	 dan	 Kebijakan	 Privasi	 CAG	 (https://id.changiairport.com/kebijakan-privasi).	 Di	
mana	Anda	memberikan	data	pribadi	atas	nama	individu	lain,	Anda	menyatakan	bahwa	
Anda	 memiliki	 wewenang	 yang	 sah	 untuk	 menyetujui	 klausul	 ini	 atas	 nama	 individu	
tersebut.		
						

4.6. Program	Promosi	dan	Ketentuan-Ketentuan	 ini	diatur	oleh	hukum	Republik	Singapura.	
CAG	 dan	 semua	 peserta	 harus	 tunduk	 pada	 yurisdiksi	 eksklusif	 pengadilan	 Singapura	



	

Page	|	32	

dalam	 menentukan	 masalah	 atau	 perselisihan	 yang	 timbul	 sehubungan	 dengan	 hal	
tersebut.	

	

4.7. Ketentuan	ini	tidak	dimaksudkan	untuk	memberikan	hak	kepada	pihak	ketiga	mana	pun	
berdasarkan	Undang-Undang	Kontrak	(Hak	Pihak	Ketiga)	(Cap.	53B)	untuk	menegakkan	
ketentuan	apa	pun	dari	Ketentuan	ini,	dan	pengoperasian	Undang-Undang	tersebut.	

		

4.8. Semua	 peserta	 mengakui	 dan	 menyetujui	 bahwa	 CAG	 akan	 diizinkan	 untuk	
mengumpulkan	 data	 pribadi	 semua	 peserta	 untuk	 tujuan	 Undian,	 analisis	 statistik,	
pemasaran	 dan	 /	 atau	 partisipasi	 survei	 semata-mata	 sehubungan	 dengan	 program	
promosi	("Tujuan	yang	Relevan").	CAG	juga	dapat	mengungkapkan	data	pribadi	tersebut	
kepada	penyedia	layanan	dan	/	atau	agennya	untuk	Tujuan	yang	Relevan.	

	

																					

	


