
Syarat dan Ketentuan 

 

1. Penawaran khusus bagi pelanggan Samsung yang menerima email dari Samsung Electronics Indonesia untuk Mobile 

Phones, Tablet & Wearables  (penawaran ini selanjutnya disebut “Promo”) ini berlaku sejak tanggal 10 Juni s.d 30 

Juni 2020 (“Periode Promo”) dan hanya berlaku di Samsung.com/id. Syarat dan ketentuan ini adalah syarat dan 

ketentuan yang berlaku untuk Promo (“Syarat dan Ketentuan”) yang diselenggarakan oleh PT Samsung Electronics 

Indonesia (“Samsung”).  

2. Berikut adalah detail Promo yang akan didapatkan oleh Pembeli/Konsumen: 

Mobile Phone, Tablet & Wearables : 

Model Pilihan Warna 
 Harga 

Normal1 
 Jenis Promo  

Potongan 
Harga2 

 Harga 
Promo3 

Produk Gratis4 Keterangan 

Galaxy S20 
CLOUDBLUE,COSMICGRAY

,CLOUDPINK 
Rp14,499,000  

Potongan 
harga & 
Produk 
Gratis 

Rp2,000,000  Rp12,499,000  Micro SD 128GB 

- Produk gratis diambil 
melalui system online 
RMS www.samsung-
redemption.com/id 

Galaxy S20+ 
CLOUDBLUE,COSMICGRAY

,COSMICBLACK 
Rp16,999,000  Rp2,400,000  Rp14,599,000  Air Purifier AX34 

Galaxy S20 Ultra 
Cloud Blue, Cosmic Gray, 

Cosmic Black 
Rp20,999,000  Rp2,900,000  Rp18,099,000  Air Purifier AX34 

A51 6GB Blue, Black, White Rp4,799,000  

Potongan 
harga 

Rp200,000  Rp4,599,000  - - 

A51 8GB Blue, Black, White Rp4,999,000  Rp200,000  Rp4,799,000  - - 

A71 Black, Blue, Silver Rp6,499,000  Rp300,000  Rp6,199,000  - - 

Galaxy Tab S6 
Mountain Gray, Cloud 

Blue, Rose Blush 
Rp12,999,000  Rp750,000  Rp12,249,000  - - 

Galaxy Tab A Plus 8 
(2019) 

Gray, Black Rp4,499,000  Rp300,000  Rp4,199,000  - - 

Galaxy Buds+ Blue, Black, White Rp2,399,000  Rp300,000  Rp2,099,000  - - 

Galaxy Watch Active2 
(40mm) 

Gold, Black Rp4,199,000  Rp600,000  Rp3,599,000  - - 

1. Harga Retail yang direkomendasikan. 
2. Kuota potongan harga tersedia dalam jumlah yang terbatas, potongan harga akan didapatkan setelah memasukkan kode 

voucher promo yang telah didapatkan melalui email konsumen/pembeli. 
3. Harga promo akan bergantung pada potongan harga yang didapatkan.  Apabila kuota potongan harga habis, harga normal akan 

berlaku. 
4. Produk Gratis tersedia dalam jumlah yang terbatas.  

 

3. Promo Produk Gratis : 

a. Produk Gratis tersedia dalam jumlah yang terbatas, selama persediaan masih ada. Samsung berhak untuk 

sewaktu-waktu menambah kuota Hadiah Barang sesuai dengan kebijakan Samsung. 

b. Syarat dan ketentuan Produk Gratis untuk pembelian Galaxy S20|S20+|S20 Ultra : 

(1) Proses pengambilan Produk GRATIS Air Purifier atau MicroSD 128GB hanya dapat dilakukan melalui 

system online RMS (http://samsung-redemption.com/id) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2020. 

(2) Proses pengisian data redemption WAJIB DILAKUKAN OLEH PEMBELI/KONSUMEN DAN TIDAK DAPAT 

DIWAKILKAN. Data yang dimasukan ke RMS harus sesuai dengan tanda pengenal (ID) yang ditunjukan 

oleh Pembeli/Konsumen pada saat melakukan pembelian. 

(3) Hadiah hanya berlaku untuk pembelian perorangan, dan TIDAK BERLAKU UNTUK PEMBELIAN 

PERUSAHAAN/PROJECT/GROSIR. 

(4) Pengiriman hadiah promo Hadiah Air Purifier dan MicroSD 128GB akan dikirimkan maksimal 30 hari 

setelah melakukan proses pengambilan hadiah di system online RMS.  

(5) Pembelian dan aktivasi unit Galaxy S20|20+|S20 Ultra harus dilakukan selama Periode Promo. 

(6) Samsung berhak membatalkan status dari hadiah yang didapatkan jika ternyata didapati bahwa 

proses dan data Pembeli/Konsumen yang tidak sesuai dengan sistem yang dimiliki oleh Samsung . 

http://samsung-redemption.com/id


c. Hadiah tidak dapat ditukar, diubah, dibatalkan, dan/atau tidak dapat diuangkan. Pembeli/Konsumen tidak 

dapat memilih warna hadiah. Hadiah akan dikirim sesuai dengan stok yang tersedia. 

d. Garansi hadiah akan mengikuti  garansi barang yang berlaku dari masing-masing barang yang didapatkan 

oleh Pembeli/Konsumen. Klaim terhadap garansi dari hadiah dapat dilakukan di layanan pelanggan sesuai 

dengan barang yang didapatkan. 

 

4. Pembeli/Konsumen tidak dapat melakukan pembatalan atas transaksi pembelian yang telah selesai dilakukan dalam 

Promo ini dengan alasan apapun. 

5. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program/promo/voucher/kupon lainnya. 

6. Promo ini berlaku untuk pembelian dengan menggunakan metode pembayaran apapun. Pembayaran 

menggunakan kartu kredit (termasuk cicilan) akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dari masing – 

masing Bank. 

7. Jadwal pengiriman barang akan disesuaikan dengan ketersediaan produk dan domisili Pembeli/Konsumen. 

8. Samsung berhak melakukan pembatalan atas transaksi yang terindikasi tidak valid atau melanggar syarat dan 

ketentuan yang berlaku untuk Promo ini. 

9. Samsung berhak dan berwenang untuk kapan saja menambah, mengubah, mengganti, dan/atau menghapus 

sebagian atau semua Syarat dan Ketentuan Promo ini. 

10. Keputusan penyelenggara Promo ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

11. Dengan berpartisipasi dan melakukan order dalam Promo ini, Pembeli/Konsumen dianggap telah menyetujui dan 

menerima seluruh Syarat dan Ketentuan ini dan perubahannya (jika ada).  

12. Pembeli/Konsumen juga dianggap bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh Samsung, afiliasinya, dan 

pihak ketiga yang ditunjuk oleh Samsung melalui inbox, email, telepon, atau sms baik pada saat Periode Promo 

maupun setelahnya. 

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

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

mengungkapkan data yang disampaikan dalam Promo ini (“Data Pelanggan”) jika dianggap perlu sehubungan 

dengan Promo 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/

