
Syarat & Ketentuan 

Promo Samsung Galaxy S20|S20+|S20 Ultra Exclusive Birthday Voucher 

1. Program Samsung Cashback (“Program”) merupakan program di mana Pembeli/Konsumen mendapatkan 

cashback untuk pembelian Samsung Galaxy S20|S20+|S20 Ultra dengan syarat dan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Syarat dan Ketentuan Program ini (“Syarat dan Ketentuan”). 

2. Pembeli/Konsumen dapat mengikuti Program ini di seluruh partner yang bekerjasama dengan PT. 

Samsung Electronics Indonesia (“Samsung”) yang berlaku sejak tanggal 6 April 2020 hingga 31 May 2020 

(“Periode Program”). 

3. Untuk setiap pembelian Samsung Galaxy S20|S20+|S20 Ultra Pembeli/Konsumen yang berulang tahun di 

bulan April 2020 atau May 2020 berhak mendapatkan tambahan cashback sebesar Rp 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah. 

4. Pembelian dilakukan hanya melalui Samsung.com dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. 

5. Promo ini dapat digabungkan dengan promo lain yang sedang berjalan seperti trade in ataupun cashback 

bank. 

6. Kupon didapatkan melalui email konsumen yang terdaftar dan berulan tahun di bulan April atau May 

2020, setiap konsumen hanya dapat melakukan 1 kali redeem selama periode promo berlangsung. 

7. Periode penggunaan kupon: 

a. Kupon ulang tahun bulan April 2020: 8 April – 15 May 2020 

b. Kupon ulang tahun bulan May 2020: 1 – 31 May 2020 

8. Samsung berhak untuk sewaktu-waktu menambah, mengubah, mengganti, dan/atau menghapus sebagian 

atau semua Syarat dan Ketentuan Program. 

9. Pembeli/Konsumen tidak dapat melakukan pembatalan atas transaksi pembelian yang telah selesai 

dilakukan dalam Program ini dengan alasan apapun. 

10. Samsung berhak untuk menolak permohonan pembatalan atas transaksi pembelian yang telah selesai 

dilakukan dalam Program ini. Keputusan Samsung bersifat final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. 

11. Dengan melakukan transaksi dalam Program ini, Pembeli/Konsumen dianggap telah menyetujui dan 

menerima seluruh Syarat dan Ketentuan ini dan perubahannya (jika ada). Pembeli/Konsumen juga 

dianggap bersedia memberikan izin untuk dihubungi oleh Samsung, afiliasinya dan pihak ketiga yang 

ditunjuk oleh Samsung melalui inbox, email, telepon atau sms baik pada saat Periode Program maupun 

setelahnya. 

12. Pembeli/Konsumen juga dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Samsung, 

afiliasinya, dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Samsung untuk mengumpulkan, mengolah, menggunakan, 

dan/atau mengungkapkan data yang disampaikan dalam Program ini (“Data Pelanggan”) jika dianggap 



perlu sehubungan dengan Program ini atau untuk kepentingan Samsung sesuai dengan kebijakan privasi 

Samsung sebagaimana diatur pada  https://www.samsung.com/id/info/privacy/ 

 

https://www.samsung.com/id/info/privacy/

