Syarat dan Ketentuan Umum
• Peserta bertanggung jawab atas setiap risiko cedera, kehilangan atau kerusakan yang timbul dari partisipasi
mereka dalam rangkaian acara dan kegiatan di "A Wizarding World Holiday at Changi" (masing-masing, sebuah
"Acara"). Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd, anak perusahaan, afiliasi, serta jajaran direksi, petugas,
distributor, dan karyawan ("CAG") tidak akan bertanggung jawab atas cedera apapun terhadap peserta, dan/atau
kehilangan atau kerusakan properti yang berkelanjutan sebagai akibat dari partisipasi mereka dalam Acara, berlaku
kecuali untuk cedera atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian CAG. Setiap peserta setuju
untuk memberi ganti rugi terhadap CAG atas segala kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang diderita, dan
timbul akibat klaim yang dapat dilakukan terhadap CAG oleh pihak manapun, sehubungan dengan cedera apapun
(termasuk cedera fatal), kehilangan atau kerusakan properti yang timbul akibat keterlibatan peserta dalam Acara.
• Keputusan CAG tentang semua hal yang berkaitan dengan penukaran, kontes, atau kegiatan apa pun selama
Acara adalah final, konklusif dan mengikat semua peserta dan pemenang. Tidak ada hadiah atau bagian dari hadiah
yang dapat ditukar dengan uang tunai, tiket atau layanan.
• CAG berhak untuk membatalkan Acara apapun jika muncul keadaan di luar kendali.
• Syarat & Ketentuan ini diatur oleh hukum Singapura dan semua peserta setuju untuk tunduk pada yurisdiksi
eksklusif pengadilan Singapura.
Hogsmeade Village di T3
• Tidak ada pembelanjaan minimum yang diperlukan untuk menyaksikan "Snow and Light Show" dan "Lenticular
Photo Opportunity" di Hogsmeade Village T3.
• Semua pengguna diminta untuk menukarkan tiket mereka sebagai ganti untuk dapat kesempatan foto lenticular di
Hogsmeade Village di T3.
• Hasil cetak foto lenticular hanya diperbolehkan maksimal 2 untuk penukaran tiket yang sama.
• CAG berhak untuk menolak seseorang masuk untuk alasan keamanan atau lainnya.
Diagon Alley di T3
• Tidak diperlukan belanja minimum untuk menukar tiket untuk melakukan aktivitas atau hadiah kejutan
• Semua penukaran dan aktivitas didasarkan pada yang pertama datang, pertama dilayani dan bergantung pada
ketersediaan, selama persediaan masih ada.
• Item giveaway tidak dapat ditukarkan.
• Setiap peserta diperbolehkan untuk menukar hanya satu (1) hadiah untuk setiap entri yang masuk kualifikasi (3
posting selfie di media sosial atau satu set aktivitas dengan hashtag #ChangiWizardingWorld) per hari.
• CAG berhak untuk menolak masuk ke seseorang untuk alasan keamanan atau lainnya.
Promo Purchase to Purchase
SYARAT & KETENTUAN UNTUK MENIKMATI PROMOSI PURCHASE-TO-PURCHASE A WIZARDING WORLD
AT CHANGI
BELANJA DAN DAPATKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBELI BONEKA WIZARDING WORLD HOLIDAY DAN
BANTAL TRAVEL 2-IN-1 ("WIZARDING WORLD HOLIDAY PREMIUMS") DENGAN HARGA S$10.00 UNTUK
MASING-MASING DAN/ATAU DAPATKAN SYAL GRYFFINDOR EKSKLUSIF DENGAN HARGA S$15.00
("PROMOSI BELANJA")
1. Dengan berpartisipasi dalam Promosi Belanja ini, semua peserta akan terikat dengan syarat dan ketentuan serta
kondisi dan semua amandemen, penambahan, penggantian dan modifikasi yang mungkin dibuat dari waktu ke

waktu. Anda wajib mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum di sini, Promo Belanja ini berlaku di seluruh
bandara (Area Transit, Area Publik, iShopChangi, Changi Rewards).
2. Promo Belanja ini berlaku untuk semua pembelian yang memenuhi syarat yang dilakukan selama periode berikut
("Periode Promo"):
- 16 November 2018 pada pukul 00.00 dan 6 Januari 2019 pukul 23.59 di Area Transit;
- 16 November 2018 pada pukul 11.00 dan 6 Januari 2019 pukul 23.00 di Area Publik; dan
- 16 November 2018 pada pukul 00.00 dan 6 Januari 2019 pukul 23.59 di iShopChangi.
3. Transaksi yang dilakukan di outlet berikut dikecualikan dan tidak akan memenuhi syarat untuk Promo Belanja:
- Bank dan Penukar Uang-Mengubah;
- Transaksi pembayaran tagihan (mis. pembayaran tagihan melalui mesin AXS, supermarket Cheers atau kantor pos
SingPost);
- Hotel Transit dan Crowne Plaza Hotel termasuk semua outlet di Crowne Plaza Hotel;
- Penyedia layanan pendidikan;
- Gerai Layanan Bagasi Koper;
- Semua ruang tunggu bandara termasuk bank/maskapai /duta besar/bayar-per-penggunaan;
- Klinik Medis;
- Layanan pengiriman Post-on-Wheels & SingPost;
- Pembelian voucher (misalnya voucher NTUC);
- Gerai telekomunikasi dan gerai layanan (mis. M1);
- Pos Eceran Sementara;
- Mesin Kartu Top-up (mis. Di Kopitiam atau CashCard);
- Outlet Layanan Perjalanan;
- Changi Recommends Outlet; dan
- Gerai layanan lainnya di Bandara (termasuk rental mobil/pemesanan hotel/layanan antar-jemput bandara dan
layanan penjemputan penumpang).
I) PROMOSI BELANJA SEKITAR BANDARA
4. Agar memenuhi syarat untuk promo belanja ini, pembeli harus memenuhi kualifikasi minimum sesuai tingkatan
berikut:
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Wizarding World Holiday Premiums: masing-masing S$10.00
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5. Pembayaran untuk pembelian yang memenuhi syarat hanya bisa dalam bentuk uang tunai (dalam mata uang lokal
atau jumlah yang setara dalam mata uang asing), NETS atau kartu kredit. Pembayaran dilakukan menggunakan
Voucher In-Store (misalnya voucher NTUC), voucher Changi Dollar, e-voucher Changi Rewards atau Changi Gift
Card tidak masuk kualifikasi. Namun, pembayaran sebagian menggunakan voucher, voucher Changi Dollar, Changi
Rewards e-vouchers dan Changi Gift Card akan dianggap memenuhi kualifikasi asalkan dibayarkan tunai, NETS
atau kartu kredit.

6. Jumlah yang dibayar untuk pembelian produk tembakau (termasuk tanpa batasan rokok, cerutu, atau
setiap bentuk tembakau lainnya, atau turunan tembakau atau pengganti apa pun) akan dikecualikan dari
kualifikasi pembelian yang memenuhi syarat.
7. Pembayaran untuk pembelian premium di gerai penukaran harus dilakukan dengan uang tunai (dalam mata uang
lokal) atau kartu kredit (MasterCard, VISA) secara kontan. Pembayaran melalui NETS tidak diizinkan.
8. Wizarding World Holiday Premium yang dijual TIDAK dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukarkan.
9. Ketersedian Wizarding World Holiday Premium hanya selama persediaan masih ada, dan CAG berhak, tanpa
pemberitahuan sebelumnya, untuk mengganti desain Wizarding World Holiday Premium atau mengubah
"Merchandise Premium Minggu Ini" yang tersedia di Public Area.
10. PROMO BELANJA ANGGOTA CR
● Promosi Belanja Anggota CR hanya berlaku untuk anggota CR terdaftar.
●

Promosi Belanja Anggota CR terbuka bagi anggota CR Reguler dan kelas Gold dengan akumulasi belanja
bersih sebesar S$1,800 (S$1,500 untuk anggota CR Platinum) selama Periode Promo.

●

Setiap anggota CR berhak untuk menukarkan maksimum satu (1) set lengkap dari Wizarding World Holiday
Premium jika akumulasi yang terkumpul memenuhi syarat penukaran.

●

Penukaran paket lengkap dari Wizarding World Holiday Premium untuk Promo Belanja Anggota CR hanya
dilakukan di gerai Changi Rewards yang terletak di Terminal 3, Lantai 2, Public Area, di seberang Kopitiam.

●

Terbatas hanya untuk 1.000 penukaran pertama, atas dasar siapa cepat dia dapat.

●

Anggota CR harus menunjukkan struk pembelian yang memenuhi syarat (menunjukkan informasi CR)/kartu
CR fisik/e-Card secara langsung untuk keperluan verifikasi saat penebusan.

●

Anggota CR dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penukaran atas nama mereka.
Silakan lengkapi Surat Kuasa yang dapat diunduh di www.changirewards.com. Orang yang ditunjuk untuk
melakukan penukaran yang sah akan perlu membawa dokumen berikut pada saat penebusan:
- Surat Kuasa yang ditandatangani oleh anggota CR;
- salinan NRIC/FIN/Passport anggota CR;
- salinan kartu Changi Rewards dari anggota CR; dan
- NRIC/FIN/Paspor sah dari pihak yang bersangkutan.

●

Untuk semua pertanyaan yang berkaitan dengan Promo Belanja Anggota CR, sampaikan melalui
enquiry@changiairport.com.

11. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
a) Keputusan CAG tentang semua hal yang berkaitan dengan Promo Belanja bersifat final, konklusif dan
mengikat semua peserta dan pemenang.
b) CAG dan dan pihak yang berwenang tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan atau
ketidaknyamanan atas hal-hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Promo Belanja ini.
c) CAG berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan di sini kapan saja atas pertimbangan tertentu, tanpa
pemberitahuan lebih lanjut, dan bersifat mutlak.

d) Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara syarat dan ketentuan ini dan bentuk lain dari kolateral
publisitas yang berkaitan dengan Promo Belanja, syarat dan ketentuan ini akan berlaku.
Syarat dan ketentuan ini diperbarui pada 16 November 2018.
Kontes Foto Berhadiah Boneka Harry Potter dan Hedwig Setinggi 1 Meter
• Kontes ini terbuka untuk semua anggota Changi Rewards yang terdaftar.
• Dengan mengikuti kontes ini, berarti Anda menerima semua Peraturan dan Syarat dan Ketentuan yang ada
disini.
• Untuk memenuhi syarat untuk kontes ini, foto yang diposting di Facebook/Instagram harus memenuhi persyaratan
berikut:
o diambil di Changi Rewards Wizarding World Holiday Photo Booth; dan
o sertakan hashtag berikut: "#ChangiRewardsChristmas" dan "#ChangiWizardingWorld".
• Foto-foto yang diposting di Facebook mulai 16 November 2018 - 1 Januari 2019 akan dimasukkan dalam pemilihan
pemenang untuk boneka Harry Potter. Post paling kreatif yang dipilih oleh Changi Airport Group (S) Pte. Ltd. (CAG)
akan memenangkan boneka Harry Potter.
• Foto yang diposting di Instagram mulai 16 November 2018 - 1 Januari 2019 akan dimasukkan dalam pemilihan
pemenang untuk boneka Hedwig. Posting paling kreatif yang dipilih oleh CAG akan memenangkan boneka Hedwig.
• Keputusan CAG tentang pemenang boneka bersifat final dan tidak menerima keluhan lain Jika ada perselisihan,
CAG berhak untuk menafsirkan aturan kontes ini dan syarat dan ketentuan di sini yang dianggap paling sesuai.
• CAG berhak untuk melakukan pemeriksaan verifikasi pada peserta dan memberikan penghargaan pada pemenang
sampai semua pemeriksaan verifikasi telah dipenuhi.
• CAG berhak untuk mengubah hadiah, dan syarat dan ketentuan sebagaimana dan ketika dianggap perlu.
• Bonekanya akan dikirimkan ke pemenang. Pengiriman hanya untuk alamat di Singapura.

