SYARAT DAN KETENTUAN AIRPORT REWARD 2018

A. PERIODE PELAKSANAAN
Periode pembelanjaan adalah dari tanggal Agustus 2018 s/d 31 Januari 2019
B. PERSYARATAN UMUM
1. Peserta adalah customer yang telah terdaftar di Indonesia Airport Apps (IA Apps) dan berbelanja di
terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta. IA Apps hanya dapat diunduh di playstore.
2. Peserta harus melengkapi semua data pribadi yang dibutuhkan di IA Apps dengan benar (dilakukan
hanya sekali).
3. Akun Indonesia Airport Apps tidak dapat dipinjamkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.
4. Syarat Peserta:
a)

Berusia minimal 17 tahun ke atas.

b)

Berbelanja di tenant Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
per struk belanja setelah dipotong diskon dan berlaku kelipatan (tidak berlaku penggabungan Struk
Belanja) yang dibuktikan dengan struk belanja.

5. Pajak hadiah dan biaya balik nama mobil dan motor ditanggung pemenang.
C. PERSYARATAN STRUK
1. Struk yang berlaku adalah struk asli cash register dari toko / tenant di Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta.
2. Struk fotokopi, duplikat atau koreksi dan perubahan pada struk tidak berlaku.
3. Untuk peserta yang masih memerlukan struk belanja terkait garansi produk seperti barang elektronik
agar mendatangi Customer Service PT Angkasa Pura II di Terminal 3 untuk mendapatkan kupon
pengganti struk untuk dimasukan kedalam drop box dengan cara menunjukan struk pembelian asli.
4. Petugas Customer Service PT Angkasa Pura II akan membubuhkan stempel/cap di struk asli. konsumen
akan diberikan kupon pengganti struk.
5. Petugas Customer Service dapat melakukan verifikasi atas pembelanjaan yang dilakukan oleh peserta,
antara lain dengan cara memeriksa barang / item yang dibeli atau memeriksa struk dari EDC mesin untuk
pembayaran dengan kartu debit/kartu kredit
6. Program ini tidak berlaku untuk jenis usaha perbankan (Money Changer dan pembayaran tagihan
melalui ATM/Bank), eksibisi/pameran,

pembelian voucher (belanja, pulsa, dept. store atau

voucher lainnya), e-kiosk, Strapping & Wrapping, lounge, excess baggage, parkir serta pembayaran
uang muka (down payment).

7. Bila ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh peserta maupun penyewa toko, maka PT Angkasa Pura
II berhak untuk mendiskualifikasi keikutsertaan peserta atau penyewa toko tesebut dalam program
undian berhadiah dan Peserta tidak diikutsertakan dalam penarikan undian berhadiah.
8. PT Angkasa Pura II (Persero) tidak bertanggung jawab atas kehilangan struk belanja / kupon pengganti
struk.

D. MEKANISME PENUKARAN STRUK
1. Setelah berbelanja dan menerima struk belanja, Peserta harus mendaftarkan struk belanja kedalam IA
Apps dengan melengkapi informasi belanja pada form di sub menu “join Airport Reward” dalam menu
“profile” yang terdapat pada IA Apps.
2. Informasi yang harus dilengkapi dalam IA Apps adalah nilai total transaksi per struk belanja, Nama
Tenant / Toko, serta tanggal transaksi yang tercantum pada struk.
3. Peserta wajib menuliskan alamat email di belakang struk belanja dan memasukan struk belanja / kupon
pengganti struk tersebut maksimal 3 x 24 jam ke dalam dropbox yang telah disediakan di Terminal 3
Bandara International Soekarno Hatta.
4. Tulisan di belakang struk harus jelas dan benar.
5. Struk belanja wajib didaftarkan pada IA Apps maksimal 3 x 24 Jam setelah tanggal transaksi dalam struk
belanja.
6. Apabila lolos verifikasi oleh panitia, peserta akan mendapatkan nomor undian melalui IA Apps dan email
yang telah terdaftar maksimal 7 hari kerja.
7. Pembelanjaan berkelipatan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per struk setelah dipotong diskon berhak
mendapatkan 1 (satu) nomor undian.

E. MEKANISME PENGUNDIAN
1. Acara penarikan undian akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura II dan dilaksanakan / dihadapan /
disaksikan oleh Departemen Sosial, Notaris dan / pejabat – pejabat lainnya yang berwenang dengan
mekanisme pengundian secara electronic (computerized).
2. Waktu dan tempat pengundian akan diumumkan melalui website www.angksapura2.co.id dan saluran
lainnya.
3. Pemberitahuan pemenang akan dilaksanakan melalui website www.angksapura2.co.id dan notifikasi
pada alamat email yang tercatat dan diisi oleh pemilik struk belanja pada saat registrasi. Jika terjadi
perubahan alamat, maka segala akibat yang timbul karena perubahan alamat sepenuhnya menjadi
risiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

4. Jika nama pemenang keluar lebih dari 1 (satu) kali, maka akan diambil hadiah dengan nilai tertinggi
(hadiah yang lebih rendah dinyatakan gugur dan akan ditarik nomor undian baru).
5. Nomor undian yang telah keluar sebagai pemenang pada penarikan undian, tidak diundi lagi.
6. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Setiap Peserta yang terpilih menjadi pemenang wajib
menanggung pajak hadiah Airport Reward dan biaya balik nama (khusus hadiah mobil/motor).

F. MEKANISME PENGAMBILAN HADIAH
1. Pemenang dinyatakan sah apabila telah diverifikasi keabsahan oleh PT Angkasa Pura II dengan
menunjukkan dan / atau menyerahkan:
a) IA Apps yang telah terpasang dengan akun sesuai pemenang undian.
b) Kartu identitas asli dan masih berlaku (KTP/SIM/KITAS/KIMS).
c) Menunjukkan struk asli dan foto kopi khusus Peserta yang sebelumnya menggunakan kupon
pengganti struk.
2. Hadiah tidak dapat dibatalkan, ditukar, diuangkan dan tidak dapat dipindah tangankan.
3. Jenis, warna, kondisi dan spesifikasi hadiah sepenuhnya menjadi wewenang mutlak PT Angkasa Pura II
dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Apabila salah satu dari syarat sah di atas hilang, sebagai penggantinya harus dapat menunjukan surat
laporan kehilangan dari pihak kepolisian. Pemenang yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini
dianggap gugur.
5. Pemenang dinyatakan gugur bila data yang dimasukkan saat registrasi tidak sesuai dengan data yang
tercantum di Kartu Identitas berupa KTP / SIM atau KITAS / KIMS bagi Warga Negara Asing (WNA).
6. Batas akhir untuk pengambilan hadiah adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal penarikan
undian. Apabila hadiah tidak diambil dalam jangka waktu tersebut maka hak dan wewenang dari
Pemenang undian dianggap gugur.
7. Pengambilan hadiah tidak dapat diwakilkan tanpa surat kuasa.
8. Pengambilan hadiah harus dilakukan oleh pemenang di PT Angkasa Pura II, pada hari kerja, Senin –
Jumat, 10.00 – 15.00 WIB
9. Hadiah dapat diambil setelah pajak hadiah dan biaya balik nama sudah dibayar dan diurus oleh
pemenang.
10. Seluruh peserta tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Panitia
Penyelenggara.

G. PENGECUALIAN PESERTA

1. Program tidak berlaku bagi seluruh Mitra Usaha (pemilik/penyewa/karyawan) PT Angkasa Pura II
(Persero).
2. Apabila ada Mitra Usaha (pemilik/penyewa/karyawan) PT Angkasa Pura II (Persero) mengikuti program,
maka Manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) berhak untuk membatalkan keikutsertaan Peserta yang
bersangkutan dalam termasuk membatalkan semua nomor undian yang telah diperoleh.
3. Program Undian tidak berlaku bagi seluruh Mitra Usaha (pemilik /penyewa/karyawan) berikut
keluarganya (orang tua ; Ayah & Ibu, Suami & Istri, Kakak & Adik sekandung beserta Anak).
4. Program Undian tidak berlaku bagi seluruh karyawan Group PT Angkasa Pura II (Persero) (karyawan
tetap atau karyawan kontrak), Mitra Usaha (pemilik/penyewa/karyawan), Biro Iklan, Sponsor beserta
keluarganya (orang tua ; Ayah & Ibu, Suami & Istri, Kakak & Adik sekandung beserta Anak).
H. KETENTUAN LAIN
1. PT Angkasa Pura II berhak mengubah dan atau menambah ketentuan ini tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
2. Keputusan yang ditetapkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) adalah mutlak dan tidak bisa diganggu
gugat, oleh karenanya dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan program ini , maka PT
Angkasa Pura II berhak dan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan sendiri cara penyelesaian
perselisihan tersebut, dan berlaku pula putusan akhir yang selanjutnya manajemen dan atau Direksi dan
staff PT Angkasa Pura II dibebaskan dari segala tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun dari
pihak manapun.
3. PT Angkasa Pura II (Persero) berhak untuk membatalkan kemenangan, apabila didapati / ditemukan
kecurangan dalam bentuk apapun.
4. Setiap keputusan yang diambil PT Angkasa Pura II (Persero) adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat
dan atas putusan tersebut Manajemen dan / atau Direksi dan / atau Staff PT Angkasa Pura II (Persero)
dibebaskan dari segala tuntutan dan / atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
5. Dengan mengikuti program ini, Peserta dianggap telah membaca dan menyetujui setiap syarat
dan ketentuan yang berlaku dalam program Airport Reward.

I.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Dapat menghubungi kami di :
•

Contact center 138

•

Email : adjacent.business@angkasapura2.co.id

