
HP Ulasan dan Promosi (“Promosi”) Syarat dan Ketentuan dari Pendaftaraan (“Persyaratan”):  

  

1) Pendaftaran hanya terbuka bagi pelanggan yang tinggal dan membeli produk HP di  

Indonesia setelah Desember 2017 dan berusia 18 tahun atau lebih  

2) Petugas, karyawan dan keluarga dekat dari petugas dan karyawan HP (“Promotor”), 

pemilik waralaba dan badan terkait serta kontraktor dan organisasi lain yang terkait 

dengan Promosi ini tidak memenuhi syarat untuk mendaftar.  

3) Untuk mendaftar, peserta harus mengunjungi situs https://www.hpshopping.id/id 

(“Website”) selama masa Promosi dari 1 Juni hingga 31 Oktober 2018 dan menulis ulasan 

produk yang ia miliki dan tersedia pada Website.  

4) Semua ulasan yang diunggah harus benar dan perwakilan dari pandangan pelanggan 

dan pengalaman dengan produk yang dimiliki.  

5) Ulasan peserta akan dipublikasikan dalam waktu 72 jam bila ulasan pelanggan berfokus 

pada produk dan mennghindari hal-hal berikut:   

• Customer Service HP atau permasalahan pada pengiriman   

• Referensi pada informasi yang berubah seperti harga atau promosi   

• Bahasa yang tidak pantas atau tautan situs web   

• Informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat email atau nomor telepon  

  

Bila Anda ingin menyampaikan keluhan mengenai pengiriman barang atau pelayanan pelanggan, 

silakan hubungi kami secara langsung melalui Support (melalui layanan bebas pulsa di nomor 

telepon 007-803-331-5068)  

6) Peserta setuju bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas materi apa pun yang 

mereka kirimkan untuk promosi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada ulasan, rekaman 

dan gambar (“Konten”)   

  

7) Peserta setuju bahwa mereka tidak akan mengirimkan konten apa pun yang melawan 

hukum atau curang, atau Promotor dapat dianggap melanggar hak kekayaan intelektual, 

privasi, publisitas atau hak lainnya, pencemaran nama baik, kecabulan, penghinaan, 

pornografi, konten yang tidak pantas secara seksual, mengandung kekerasan, kasar, 

melecehkan, mengancam, tidak pantas mengenai ras, agama, asal atau jenis kelamin, 

tidak cocok untuk anak-anak di bawah 15 tahun, atau tidak cocok untuk publikasi.   

8) Peserta harus mengirimkan faktur pembelian (invoice) / gambar produk ke 

hpstoreindonesia@hp.com setelah mengirimkan ulasan  

  

9) Promotor berhak menghapus atau menolak untuk mempublikasikan konten tanpa 

pemberitahuan untuk alasan apa pun   

  

10) Promotor memiliki hak kapan saja untuk memverifikasi keabsahan konten yang 

dikirimkan dan pendaftar (termasuk identitas pendaftar, usia, dan tempat tinggal) dan 

memiliki hal untuk mendiskualifikasi setiap individu yang Promotor temukan telah 

melanggar salah satu dari syarat dan ketentuan ini, merusak proses pendaftaran atau 

terlibat dalam tindakan melanggar hukum apa pun yang tidak pantas atau hal yang tidak 
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pantas lainnya yang diperhitungkan untuk membahayakan pelaksanaan promosi yang 

adil dan benar  

  

11) Keputusan Promotor mengenai Promosi ini adalah final dan mengikat bagi pendaftar dan 

Promotor tidak akan melakukan korespondensi apa pun  

  

12) Pendaftaran yang tidak lengkap atau tidak bisa dibaca akan dianggap tidak valid   

13) Pendaftaran ganda diizinkan, dengan syarat: (a) hanya satu (1) ulasan per produk; dan (b) 

setiap ulasan harus dikirimkan terpisah dan sesuai dengan persyaratan masuk  

14) Para pemenang akan diberitahukan melalui email dan nama-nama mereka akan 

dipublikasikan di Website pada 01/08/2018 dan akan dihubungi secara personal oleh 

Promotor  

15) Setiap pendaftaran akan dinilai secara individual berdasarkan nilai penulisan, nilai 

informasi dan nilai konstruktif dari ulasan yang dikirimkan. Tiga (3) ulasan yang paling 

informatif dan konstruktif, sebagaimana ditentukan oleh para juri, akan dianggap sebagai 

pemenang  

  

16) Tiga ratus (300) pendaftar pertama akan mendapatkan CGV Movie Voucher senilai Rp. 

55,000. Dua ratus (200) pendaftar pertama yang melengkapi ulasannya dengan gambar 

produk miliknya akan mendapatkan tambahan Shopping Voucher senilai Rp. 100,000. 

Tiga pendaftar yang valid terbaik, sebagaimana ditentukan oleh para juri, akan 

memenangkan hadiah Shopping Voucher Rp. 500,000.  

  

17) CGV Movie Voucher & Shopping Voucher akan dikirimkan pada akhir bulan dari 

pengiriman ulasan peserta. Hadiah Shopping Voucher Rp 500,000 bagi peserta dengan 

ulasan terbaik akan dikirimkan pada 15 Agustus 2018.   

  

18) Hadiah tidak dapat dipindahtangankan, diuangkan, atau ditukar dengan barang lain.  

  

19) Promotor tidak bertanggung jawab untuk pajak atau kewajiban lain yang mungkin 

muncul dari hadiah kemenangan   

  

20) Jika karena suatu alasan pemenang tidak mengambil / menebus hadiah pada saat yang 

ditentukan oleh Promotor, maka hadiah akan hangus  

21) Promosi ini tidak dipungut biaya apa pun oleh Promotor bagi peserta yang mendaftar 

dan para pemenang   


