SYARAT & KETENTUAN PROMOSI “BE A CHANGI MILLIONAIRE”
4 MEI – 31 OKTOBER 2018
1.

ELIGIBILITAS

1.1

Promosi "Be a Changi Millionaire" ("Promosi"), yang mencakup undian-undian yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan ini
(satu, "Undian", satu atau lebih, "Undian-undian"), diselenggarakan oleh Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd. ("CAG").
Promosi ini terbuka bagi semua orang yang berusia 18 tahun ke atas pada tanggal 4 Mei 2018 yang memenuhi belanja minimum
yang ditetapkan dalam Ayat 2 di bawah, kecuali:
1.1.1

direksi dan karyawan CAG dan anak perusahaannya, Otoritas Penerbangan Sipil Singapura, Wearnes Automotive Pte.
Ltd, Alipay.com Co. Ltd., agensi-agensi yang ditunjuk CAG, termasuk Ascentis Pte. Ltd., Ogilvy & Mather Pte. Ltd.,
PricewaterhouseCoopers LLP, Texture Media Pte. Ltd., Visual Studio (S) Pte. Ltd., Hospitality Retail System Marketing
Pte. Ltd., Wincor Nixdorf Pte. Ltd., semua mitra ritel/ penyewa toko yang berpartisipasi di Bandara Changi Singapura
dan setiap orang yang terlibat dalam pengaturan, promosi, dan/ atau pelaksanaan promosi;

1.1.2

anggota keluarga dekat orang-orang yang termasuk dalam kelas orang yang disebutkan dalam ayat 1.1.1 di atas.
Anggota keluarga dekat berarti pasangan, anak-anak, orang tua, mertua dan saudara kandung;

1.1.3

setiap orang yang atau menjadi gila, meninggal, bangkrut atau merupakan subyek penyelidikan kriminal, atau
mendapati proses-proses kriminal yang dimulai terhadapnya dalam yurisdiksi manapun;

1.1.4

setiap orang yang partisipasinya dalam dan/ atau terkait dengan Promosi dapat menyebabkan (menurut opini CAG
sendiri dan mutlak) salah satu dari Bandara Changi Singapura, CAG dan/ atau Promosi ini, perselisihan, penghinaan,
skandal, cemoohan, atau hal lainnya yang menimbulkan persepsi kurang baik dari Bandara Changi Singapura, CAG,
dan/ atau Promosi ini; atau

1.1.5

orang atau kelas orang lainnya yang dianggap tidak memenuhi syarat atau sewaktu-waktu diberitahukan oleh CAG
sebagai tidak memenuhi syarat.

1.2

CAG memiliki hak atas kebijaksanaan sendiri dan mutlak untuk menentukan eligibilitas siapa saja sehubungan dengan Undian,
dan CAG dapat sewaktu-waktu sebelum, selama, atau setelah Undian mendiskualifikasi siapapun dari mengikuti Undian tanpa
memberikan alasan apapun.

1.3

Partisipasi dalam Undian-undian tunduk pada syarat dan ketentuan ini ("S&K"). Dengan berpartisipasi dalam satu atau beberapa
undian ini, peserta setuju untuk terikat oleh dan memenuhi S&K, termasuk setiap perubahan, modifikasi, dan variasi darinya
yang bersifat final dan mengikat dalam segala hal pada setiap peserta setelah pemberitahuan dan/ atau publikasi oleh CAG.

2.

ALOKASI PELUANG DALAM UNDIAN-UNDIAN

2.1

Pembelanja yang menghabiskan SGD50 yang memenuhi syarat dalam satu struk belanja di (i) Bandara Changi Singapura,
Terminal 1, 2, 3, atau 4; atau (ii) online di www.ishopchangi.com ("iShopChangi"), mulai pukul 00:00 tanggal 4 Mei 2018 sampai
dengan 23:59 tanggal 31 Oktober 2018 (untuk memenuhi syarat, semua pembelian online di iShopChangi harus terkumpul paling
lambat pukul 23:59, 31 Oktober 2018) ("Periode Promosi"), memenuhi syarat untuk mengikuti Undian untuk Hadiah Utama
(seperti tercantum dalam ayat 3.1.4 di bawah). Jumlah peluang menang dalam Undian untuk Hadiah Utama dialokasikan sebagai
berikut:
PELUANG UNTUK HADIAH UTAMA:

Jumlah Belanja yang
Memenuhi Syarat Dalam
Satu Struk

Jumlah Peluang
dalam Undian
bulanan untuk Hadiah
Utama bagi semua
peserta selain
Pembelanja Terpilih

Jumlah Peluang dalam Undian bulanan untuk Hadiah Utama bagi:
1) pembelanja yang merupakan anggota Kartu Platinum
Changi Rewards
2) pembelanja yang membeli di iShopChangi
3) pembelanja yang membayar menggunakan Alipay
(secara kolektif, “Pembelanja Terpilih”)

SGD50 s.d. SGD199,99

1

SGD200 s.d. SGD399,99

100

Setiap tambahan SGD200

100

Pembelanja Terpilih diberi peluang ganda. Silakan merujuk ke Ayat
2.5 di bawah untuk rinciannya.
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setelah SGD200 yang
pertama
(Lihat ayat 2.5 untuk perhitungan peluang ganda)

2.2

Pembelanja yang dalam sehari berbelanja setidaknya SGD500 yang memenuhi syarat (dengan setiap struk memenuhi syarat
minimum SGD50) di (i) Bandara Changi Singapura, Terminal 1, 2, 3 atau 4; atau (ii) online di iShopChangi, selama Periode
Promosi, berhak untuk berpartisipasi dalam Undian untuk Hadiah Mobil (seperti disebut dalam ayat 3.1.5 di bawah). Jumlah
peluang menang dalam Undian untuk Hadiah Mobil dialokasikan sebagai berikut:
PELUANG UNTUK HADIAH MOBIL:

Jumlah Belanja Minimum
yang Memenuhi Syarat

Jumlah Peluang dalam
Undian Bulanan untuk
Hadiah Mobil, bagi semua
peserta kecuali Pembelanja
Terpilih

Jumlah Peluang dalam Undian bulanan untuk Hadiah
Mobil bagi Pembelanja Terpilih

Jumlah belanja harian yang
memenuhi syarat sebesar
SGD500

1

Pembelanja Terpilih diberikan peluang ganda. Silakan lihat
Ayat 2.5 untuk rinciannya.

(Lihat ayat 2.5 untuk perhitungan peluang ganda)

2.3

2.4

Dalam menentukan jumlah belanja yang memenuhi syarat dengan tujuan menghitung jumlah peluang menang dalam Undian,
jumlah belanja bersih akan dianggap dan poin-poin berikut akan dikecualikan:
2.3.1

jumlah yang dibayarkan dengan voucher (termasuk Voucher Changi Dollar, eVoucher Changi Rewards dan/ atau
Changi Gift Cards); dan/ atau

2.3.2

jumlah dibayarkan untuk pembelian produk-produk tembakau (termasuk, tanpa dibatasi, rokok, cerutu, atau bentuk
tembakau lainnya, atau turunan tembakau apapun atau penggantinya).

(a) Tunduk pada Ayat 2.3 di atas dengan pengecualian jumlah belanja di outlet-outlet yang tercantum dalam Ayat 2.4(b) di
bawah, pembelian dan/ atau transaksi yang dilakukan di semua gerai ritel, makanan dan minuman (F&B) yang berpartisipasi,
baik dalam area transit atau publik di Bandara Changi Singapura (termasuk gerai Klaim Bagasi Kedatangan), dan pembelian
online yang dilakukan di iShopChangi, adalah layak untuk masuk ke dalam jumlah belanja yang memenuhi syarat untuk Undianundian.
(b) Pembelian dan/ atau transaksi yang dilakukan di gerai-gerai layanan dan gerai-gerai berikut di Bandara Changi Singapura,
tidak layak masuk ke dalam jumlah belanja yang memenuhi syarat untuk Undian-undian:
-

Bank
Fasilitas Penukaran Uang
Klinik medis
Mesin top-up kartu
Layanan Pos & Post-on-Wheels
Lounge (Bank / Maskapai / Duta Besar / lounge bayar-per-pakai)
Hotel Transit
Konter reservasi hotel
Konter antar-jemput bandara
Penyewaan mobil
Gerai dan konter layanan Changi Recommends
Konter layanan pertemuan penumpang
Konter layanan bagasi tertinggal
Gerai dan konter layanan telekomunikasi (seperti M1)
Pos-pos luar sementara
Hotel Crowne Plaza (termasuk semua ritel, F&B, atau layanan dalam lokasi hotel)

Daftar gerai yang berpartisipasi dalam Promosi dapat berubah atas kebijakan CAG tanpa pemberitahuan sebelumnya.
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Pembelanja yang memenuhi syarat jumlah belanja dalam satu struk akan diberikan slip, yang dapat berbentuk slip tanda terima
ber-barcode pada saat waktu pengambilan (untuk pembelian online di iShopChangi) atau struk atau kartu peluang dengan
barcode dan QR-code (untuk pembelian di Bandara Changi Singapura) (“Slip Undian”). Setiap Slip Undian memungkinkan
pembelanja untuk berpartisipasi dalam Undian bulanan yang dijelaskan di Ayat 3.1, yang dilaksanakan dalam bulan dimana
jumlah belanja yang memenuhi syarat tersebut dilakukan.
2.5

Peluang tambahan akan diberikan kepada pembelanja di iShopChangi, pembelanja yang merupakan anggota kartu platinum
Changi Rewards dan pembelanja yang membayar menggunakan Alipay. Tabel di bawah menggambarkan peluang yang akan
diakumulasikan untuk berbagai scenario belanja mulai dari SGD50 hingga SGD199,99:

Jumlah
Belanja yang
Memenuhi
Syarat dalam
Satu Struk

SGD50 s.d.
SGD199,99

Jumlah
Peluang

Pembelian di
iShopChangi
(x2)

Pembayaran
dengan Alipay
(x2)

Anggota Kartu
Platinum Changi
Rewards
(x2)

Jumlah Peluang
Terakumulasi

1

8

1

4

1

2

2.6

CAG berhak untuk mendiskualifikasi Slip Undian manapun yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan di sini.

3.

HADIAH-HADIAH

3.1

Hadiah-hadiah berikut telah dialokasikan untuk Promosi ini (“Hadiah-hadiah”)
3.1.1

Permainan Instan: Berbagai macam e-voucher dan produk untuk ditebus di iShopChangi atau di toko-toko yang
berpartisipasi di Bandara Changi Singapura yang akan ditentukan oleh CAG, selama persediaan masih ada.

3.1.2

Undian bulanan akan dilaksanakan selama Periode Promosi untuk memilih enam (6) finalis untuk berpartisipasi dalam
Undian untuk Hadiah Mobil, sebuah Jaguar E-PACE Baru. Undian untuk Hadiah Mobil akan diadakan pada waktu
Undian Utama diadakan. Setiap finalis yang terpilih untuk berpartisipasi dalam Undian untuk Hadiah Mobil akan:
3.1.2.1

(dimana Singapura bukan negara tempat tinggal finalis) menerima satu (1) tiket pesawat pergi-pulang
kelas ekonomi dari negara tempat tinggalnya untuk berpartisipasi dalam Undian Utama;

3.1.2.2

menerima akomodasi 3 malam di satu hotel di Singapura yang dipilih oleh CAG; dan

3.1.2.3

(kecuali pemenang Hadiah Mobil) menerima hadiah uang tunai sebesar SGD1.000.

Semua finalis yang terpilih untuk berpartisipasi dalam Undian untuk Hadiah Mobil akan: (a) hadir di Singapura pada
tanggal dan tempat yang ditentukan oleh CAG untuk berpartisipasi dalam Undian untuk Hadiah Mobil; dan (b) (kecuali
yang diberikan di sini) menanggung semua biaya-biaya dan pengeluaran lain terkait dengan Undian Utama (termasuk
biaya-biaya tidak terduga, pajak berlaku, asuransi, visa, pengeluaran-pengeluaran tunai, dll.).
3.1.3

Undian bulanan akan dilaksanakan selama Periode Promosi untuk memilih enam (6) finalis, dan sebagai tambahan,
satu (1) finalis iShopChangi dan satu (1) Anggota Platinum Changi Rewards yang memenuhi syarat, untuk
berpartisipasi dalam Undian Utama untuk Hadiah Utama. Setiap finalis yang terpilih untuk berpartisipasi dalam
Undian Utama akan:
3.1.3.1

(dimana Singapura bukan negara tempat tinggal finalis) menerima satu (1) tiket pesawat pergi-pulang
kelas ekonomi dari negara tempat tinggalnya untuk berpartisipasi dalam Undian Utama;

3.1.3.2

menerima akomodasi 3 malam di satu hotel di Singapura yang dipilih oleh CAG; dan

3.1.3.3

(kecuali pemenang Hadiah Utama) menerima hadiah uang tunai sebesar SGD5.000.
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Semua finalis yang terpilih untuk berpartisipasi dalam Undian Utama akan: (a) hadir di Singapura pada tanggal dan
tempat yang ditentukan oleh CAG untuk berpartisipasi dalam Undian Utama; dan (b) (kecuali yang diberikan di sini)
menanggung semua biaya-biaya dan pengeluaran lain terkait dengan Undian Utama (termasuk biaya tidak terduga,
pajak berlaku, asuransi, visa, pengeluaran-pengeluaran tunai, dll.).
3.1.4

Hadiah Utama – Satu (1) pemenang: Uang tunai sebesar SGD1.000.000.

3.1.5

Hadiah Mobil – Satu (1) pemenang: Satu Jaguar E-PACE Baru

3.2

Hadiah Mobil sudah termasuk pajak barang dan jasa (“GST”), tetapi tidak termasuk Certificate of Entitlement (COE), Additional
Registration Fee (ARF), Bea Cukai, Pajak Jalan, Nomor Plat, Lisensi Radio, Asuransi, dan In-Vehicle Unit. Warna mobil tergantung
pada ketersediaan. Spesifikasi dapat berbeda dari gambar yang ditampilkan dalam pemasaran dan kolateral/ material publikasi
kami.

3.3

Semua Hadiah tidak dapat dipindahtangankan, dikembalikan, dan ditukarkan dengan uang, kredit, barang, atau manfaat
berbentuk barang, kecuali dinyatakan berbeda.

3.4

CAG dapat setiap saat tanpa pemberitahuan atas kebijaksanaannya sendiri secara mutlak tanpa menyertakan alasan, mengganti
Hadiah manapun dengan barang lain dengan nilai serupa.

3.5

CAG dan Wearnes Automotive Pte. Ltd. Tidak membuat pernyataan, jaminan atau tindakan apapun atas syarat atau ketentuan
tersirat terkait dengan semua Hadiah.

3.6

CAG tidak bertanggungjawab atas segala konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan nyawa, cedera pada
orang dan/ atau kerusakan barang, yang timbul dari atau sehubungan dengan Promosi, Undian, dan/ atau penebusan atau
pemakaian Hadiah-hadiah.

3.7

Pemenang Hadiah Mobil harus memperlihatkan NRIC atau paspornya, bersama dengan surat menang yang diterbitkan oleh
CAG untuk menebus Hadiah Mobil. Hadiah Mobil harus ditebus dalam waktu dua (2) minggu, dan didaftarkan di Singapura
dalam waktu satu (1) bulan setelah Undian Utama. Wearnes Automotive Pte. Ltd. akan menjadi pihak satu-satunya yang
memfasilitasi pendaftaran Hadiah Mobil untuk pemenang Hadiah Mobil. Pemenang Hadiah Mobil akan membayar COE yang
berlaku dan memberikan semua informasi yang diperlukan lainnya untuk tujuan mendaftarkan Hadiah Mobil sebelum 31 Maret
2019. Jika pemenang Hadiah Mobil memilih untuk tidak mendaftarkan mobilnya atau jika pemenang Hadiah Mobil adalah orang
asing yang tidak tinggal di Singapura, pemenang Hadiah Mobil hanya dapat menjual Hadiah Mobil ke Wearnes Automotive Pte.
Ltd secara tunai dengan harga yang wajar sebagaimana ditentukan oleh Wearnes Automotive Pte. Ltd.

3.8

Hadiah-hadiah lainnya (selain Hadiah Mobil) yang tidak diklaim atau belum ditebus setelah 31 Maret 2019 akan hangus. Setiap
peserta yang hadiahnya hangus tidak berhak atas pembayaran atau kompensasi apapun. Kegagalan untuk menganggapi
pemberitahuan dari CAG (dengan cara sebagaimana dijelaskan di Ayat 5.7) sehubungan dengan Hadiah yang dimenangkan, atau
untuk memberikan informasi atau materi apapun yang diperlukan untuk penebusan/ pengambilan Hadiah, akan dianggap
sebagai kegagalan untuk mengklaim/ menebus Hadiah tersebut dan Ayat 5.7 akan berlaku. CAG berhak untuk menyumbangkan
hadiah yang tidak diklaim atau ditebus untuk lembaga-lembaga amal pilihannya.

4.

PERMAINAN INSTAN

4.1

Pembelanja dapat berpartisipasi dalam Permainan Instan melalui kios-kios layanan mandiri di lokasi-lokasi tertentu di setiap
terminal Bandara Changi Singapura atau secara online melalui microsite (ishopchangi.com/millionaire) menggunakan Slip
Undian.

4.2

Pembelanja dapat berpartisipasi dalam Permainan Instan pada hari yang berbeda dengan hari pembelian yang memenuhi
syarat asalkan mereka berpartisipasi selama Periode Promosi.

4.3

CAG berhak untuk menolak atau menarik kembali Hadiah apapun yang diberikan kepada pemenang jika pemenang kemudian
ditemukan terdiskualifikasi atau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Permainan Instan. Ketentuan CAG dalam
semua hal terkait dengan Permainan Instan adalah final, konklusif, dan mengikat. Korespondensi tidak akan ditanggapi.

5.

PERMAINAN INSTAN GRATIS

5.1

Masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam Permainan Instan Gratis selama Periode Promosi. Permainan ini tidak
memerlukan Slip Undian. Peserta harus mendaftar dengan alamat email unik untuk berhak bermain satu (1) kali per hari.
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5.2

Untuk menebus Hadiah dari Permainan Instan Gratis, peserta harus membuat pesanan di iShopChangi (pesanan
dapat diambil sebelum keberangkatan dari Bandara Changi Singapura) (“Pesanan Keberangkatan”) dengan jumlah belanja
minimum SGD50 dan memberikan kode promosi pada waktu check-out saat pembelian. Hadiah-hadiah dapat ditebus di pusat
pengambilan iShopChangi pada saat pengambilan Pesanan Keberangkatan.

5.3

Semua hadiah berdasarkan ketersediaan barang.

5.4

CAG berhak untuk menolak atau menarik kembali Hadiah apapun yang diberikan kepada pemenang jika pemenang kemudian
ditemukan terdiskualifikasi atau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Permainan Instan. Ketentuan CAG dalam
semua hal terkait dengan Permainan Instan adalah final, konklusif, dan mengikat. Korespondensi tidak akan ditanggapi.

6.

UNDIAN-UNDIAN

6.1

Terkecuali anggota Changi Rewards dan pembelanja iShopChangi, semua pembelanja lainnya yang memenuhi syarat harus
mendaftarkan partisipasinya melalui alat elektronik mereka atau di kios layanan mandiri di lokasi-lokasi acara “Be a Changi
Millionaire” menggunakan Slip Undian untuk mengikuti Undian dalam bulan dimana jumlah belanja yang memenuhi syarat
dilakukan. Anggota Changi Rewards dan pembelanja di iShopChangi secara otomatis terdaftar dalam Undian dalam bulan
dimana jumlah belanja yang memenuhi syarat dilakukan. Pembelanja yang memenuhi syarat yang mendaftarkan partisipasinya
melalui alat elektronik menggunakan Slip Undian harus mengunggah gambar struk asli sebagai bagian dari pendaftaran, dan
bagi yang mendaftarkan partisipasinya di kios layanan mandiri harus memasukkan Slip Undian, formulir partisipasi, dan struk
asli ke dalam kotak Undian yang terletak di lokasi-lokasi acara tertentu di hari yang sama dengan pendaftaran mereka untuk
memenuhi syarat Undian-undian.

6.2

Hadiah Utama: CAG akan mengadakan enam (6) Undian Bulanan, satu (1) undian iShopChangi, dan satu (1) undian anggota
Platinum Changi Rewards untuk memilih finalis untuk Hadiah Utama. Dalam hal ini:
6.2.1

Satu (1) finalis akan ditarik dari setiap Undian Bulanan yang akan diadakan setiap bulan (Mei sampai Oktober) dalam
Periode Promosi;

6.2.2

Satu (1) finalis akan ditarik dari pembelian online yang memenuhi syarat (dengan pengambilan yang telah selesai) di
iShopChangi selama Periode Promosi; dan

6.2.3

Satu (1) finalis akan ditarik dari pembelian yang memenuhi syarat oleh anggota Platinum Changi Rewards selama
Periode Promosi.

(“Finalis Hadiah Utama”)
6.3

Hadiah Mobil: CAG akan mengadakan enam (6) Undian Bulanan untuk memilih finalis ("Finalis Hadiah Mobil") untuk
berpartisipasi dalam Undian untuk Hadiah Mobil. Satu (1) finalis akan ditarik dari setiap Undian Bulanan yang akan diadakan
setiap bulan (Mei sampai Oktober) dalam Periode Promosi.

6.4

Dengan demikian, empat belas (14) finalis akan diundang untuk menghadiri Undian Utama seperti dijabarkan di Ayat 7.

6.5

Semua Undian akan dilaksanakan di kantor CAG di Terminal 2 lantai 4. CAG berhak untuk mengubah lokasi Undian-undian tanpa
pemberitahuan sebelumnya.

6.6

Undian Bulanan akan dilaksanakan pada hari kerja ke-4 setiap bulan, mulai 6 Juni 2018, bagi para peserta Undian di bulan
sebelumnya. Undian iShopChangi dan undian anggota Platinum Changi Rewards, bersama dengan Undian Bulanan terakhir,
akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2018. CAG berhak mengubah tanggal undian-undian tersebut tanpa
pemberitahuan.

6.7

Semua finalis akan dinotifikasi secara tertulis melalui email dan/ atau telepon menggunakan informasi yang diberikan dalam
entri partisipasi (“Notifikasi”). Untuk memenuhi syarat, para finalis harus merespon secara tertulis melalui email dalam jangka
waktu tujuh (7) hari kalender dari tanggal Notifikasi, dimana jika tidak dilakukan maka mereka akan didiskualifikasi dan
digantikan dengan finalis lain, yang akan mendapatkan prosedur notifikasi yang sama seperti dinyatakan di ayat ini. Semua
pemberitahuan kepada finalis dianggap mencukupi jika ditujukan ke finalis dan dikirim melalui email ke alamat yang disediakan
pada saat entri partisipasi.

7.

UNDIAN UTAMA
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7.1

CAG akan mengadakan Undian Utama untuk memilih satu (1) pemenang dari Finalis Hadiah Utama untuk
menerima Hadiah Utama sebesar SGD1.000.000 dan satu (1) pemenang dari Finalis Hadiah Mobil untuk menerima Hadiah
Mobil.

7.2

Undian Utama akan diadakan pada tanggal dan tempat yang ditentukan oleh CAG. Tanggal dan waktu tepatnya Undian Utama
akan diinformasikan kepada semua finalis paling lambat tiga (3) minggu sebelum tanggal Undian Utama.

7.3

CAG, dengan kebijaksanaan sendiri dan mutlak, akan menentukan metode pengundian pemenang Hadiah Utama dan
pemenang Hadiah Mobil pada saat perayaan Undian Utama.
Dengan berpartisipasi dalam Promosi ini, semua peserta setuju, dan memberikan persetujuan pada CAG untuk secara publik
mengungkap nama, kota/ negara tempat tinggal dan foto mereka untuk tujuan-tujuan publisitas atau komersial. Semua peserta
selanjutnya setuju untuk ikut serta dalam pengiklanan, promosi, wawancara media dan kegiatan publisitas yang ditetapkan oleh
CAG terkait dengan Undian-undian, dan untuk memberikan dan mengizinkan penggunaan semua data dan foto peserta untuk
langkah-langkah promosi/ marketing dan publisitas media oleh CAG. Demikian juga, kecuali dibolehkan oleh CAG, peserta tidak
dibenarkan selama Undian Utama atau kegiatan publisitas atau promosi terkait, memakai, mengenakan, atau melakukan hal
apapun yang dapat, menurut pendapat wajar CAG, mengakibatkan tersembunyinya tampilan wajah dan identitas peserta.

7.4

Finalis yang tidak dapat menghadiri Undian Utama secara pribadi karena alasan apapun (setelah konfirmasi kehadiran) akan
kehilangan peluang mereka dalam Undian Utama. Dalam hal ini, CAG tidak akan menerima pengganti yang diajukan oleh finalis
untuk menghadiri Undian Utama. Selain itu, mereka juga kehilangan semua hadiah-hadiah yang disebutkan di Ayat 3.1.2 dan
3.1.3, dan tidak akan menerima penggantian atau kompensasi atas pembayaran apapun yang telah mereka lakukan
sehubungan dengan perjalanan ini. CAG berhak untuk mengganti finalis yang kemudian ditemukan tidak memenuhi syarat atau
didiskualifikasi dengan finalis cadangan.

8.

PEMBAYARAN HADIAH UANG

8.1

Semua pemenang hadiah-hadiah uang tunai yang ditetapkan di Ayat 3.1.2, 3.1.3, dan 3.1.4 di atas (“Pemenang Hadiah Uang”)
harus memberikan rincian rekening banknya (atas nama sendiri) secara tertulis untuk pengiriman hadiah uang. CAG tidak
bertanggungjawab atas informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh Pemenang Hadiah Uang atau tidak diterimanya uang
hadiah akibat informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh Pemenang Hadiah Uang.

8.2

Nilai uang hadiah adalah dalam Dolar Singapura dan dibayarkan melalui transfer telegraf untuk Pemenang Hadiah Uang orang
asing, dan dengan cek untuk Pemenang Hadiah Uang orang Singapura. Jumlah final yang diterima oleh Pemenang Hadiah Uang
orang asing tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

8.3

Pemenang Hadiah Uang orang asing akan menanggung semua biaya proses bank dan biaya-biaya bank lain yang dikenakan
untuk transfer telegraf uang hadiah.

8.4

Semua Pemenang Hadiah Uang bertanggungjawab atas semua pajak-pajak pribadi, bea masuk, cukai, denda, retribusi, penilaian
dan pajak-pajak lainnya yang berlaku yang terkait dengan hadiah uang di bawah hukum Singapura atau negara lainnya, jika
kasusnya demikian. Jika CAG menerima permintaan dari otoritas pajak manapun (lokal atau luar negeri) untuk membayar pajakpajak, biaya, bea cukai, denda, retribusi dan/ atau penilainan atas nama Pemenang Hadiah Uang, atau untuk menahan
pembayaran untuk Pemenang Hadiah Uang untuk selanjutnya membayarkan pajak-pajak, biaya, bea cukai, denda, retribusi
dan/ atau penilaian tersebut, Pemenang Hadiah Uang dengan ini memberikan CAG kuasa untuk memenuhi persyaratan
permintaan tersebut.

9.

SYARAT & KETENTUAN UMUM

9.1

CAG berhak mendiskualifikasikan peserta yang sewaktu-waktu ditemukan (baik sebelum atau setelah diterimanya hadiah)
melanggar kriteria kelayakan yang tercantum dalam Ayat 1. Semua hadiah akan hangus, dan jika telah diambil, harus segera
dikembalikan ke CAG.

9.2

Keputusan CAG atas semua hal terkait Promosi dan/ atau Undian bersifat final, konklusif, dan mengikat. Korespondensi tidak
akan ditanggapi.

9.3

CAG dan agen-agennya yang berwenang tidak akan bertanggungjawab atas cedera, kerusakan, kehilangan, biaya, atau
pengeluaran yang timbul dari atau terkait dengan Promosi dan/ atau Undian, dan setiap peserta setuju untuk mengganti
kerugian dan menghindarkan CAG dari dan terhadap semua klaim, kerusakan, kerugian, biaya-biaya dan pengeluaran yang
diderita atau ditimbulkan oleh peserta atau pihak manapun yang terkait dengan Promosi dan/ atau Undian.
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9.4

CAG berhak mengubah S&K kapan saja atas kebijaksanaan mutlaknya tanpa pemberitahuan. Dalam hal adanya ketidakkonsistenan antara S&K ini dan bentuk kolateral publisitas lainnya yang terkait dengan promosi, S&K ini yang akan berlaku.

9.5

Promosi, Undian, dan S&K ini diatur oleh hukum Republik Singapura. CAG, semua peserta dengan ini tunduk pada yurisdiksi
eksklusif pengadilan Singapura dalam penentuan masalah atau sengketa yang timbul sehubungan dengan itu.

9.6

S&K ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hak-hak kepada pihak ketiga di bawah Undang-undang (Cap. 53B) Kontrak (Hakhak Pihak Ketiga) untuk menegakkan ketentuan apapun dari S&K ini, dan pelaksanaan Undang-undang tersebut dengan ini
dikecualikan.

9.7

Semua partisipan mengakui dan setuju bahwa CAG diizinkan untuk mengumpulkan data pribadi semua peserta untuk tujuan
Promosi, Undian, analisa statistik, pemasaran dan/ atau partisipasi survei semata-mata sehubungan dengan Promosi (“Tujuantujuan Terkait”). CAG juga dapat mengungkapkan data pribadi tersebut ke penyedia layanan dan/ atau agen-agennya hanya
untuk Tujuan-tujuan Terkait.

9.8

Dengan berpartisipasi dalam Promosi, peserta setuju atas pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh CAG seperti
dijelaskan di atas. Peserta dapat menghubungi CAG untuk meminta kopi dari data pribadi mereka yang disimpan oleh CAG dan
dapat
memperbaiki
ketidak-akuratan
dalam
data
pribadi
tersebut.
Silakan
hubungi
kami
melalui
data.protection@changiairport.com untuk tujuan ini.

9.9

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan privasi kami, silakan kunjungi http://www.changiairport.com/general/privacypolicy.
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