
Syarat dan Ketentuan 

Pre Order A51 & A71 Free VIDIO Premier Platinum & JOOX VIP 
 

A. Promo Langganan Vidio Premier Platinum 

 

1. Batas perolehan Kupon adalah 1 (satu) kali setiap campaign per perangkat untuk produk dan promo yang 

sama. 

2. Kupon dapat digunakan sehingga 6 bulan setelah pengambilan promo 

3. Kupon berupa gratis 3 bulan (90 hari) akses JOOX VIP 

4. Kupon tidak dapat diuangkan 

5. Kupon tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya 

6. JOOX berhak memblokir akun Anda jika penggunaan kode e-voucher tidak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku 

7. Jika kode e-voucher JOOK VIP tidak dapat digunakan, konsumen bisa mengirimkan e-mail ke : 

feedback@joox.com dengan menyebutkan WMID pengguna JOOX beserta kode e-voucher yang tidak dapat 

digunakan. WMID dapat dilihat pada bagian feedback di dalam aplikasi JOOX. Opsi lainnya adalah dengan 

melalui aplikasi JOOX. Konsumen bisa mengirimkan feedback pada bagian menu feedback, lalu kirimkan 

feedback beserta kode e-voucher yang tidak dapat digunakan dan e-mail Anda. 

 

***Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. 

 

 

B. Promo Langganan JOOX VIP gratis 

 

1. Kode e-voucher JOOX VIP akan diberikan melalui aplikasi SGI (Samsung Gift Indonesia).   

2. Untuk mendapatkan kode e-voucher JOOX VIP, konsumen harus melakukan aktivasi SGI (Samsung Gift 

Indonesia) dengan cara: 

a. Buka dan update aplikasi SGI (Samsung Gift Indonesia) di smartphone Anda. 

b. Log in SGI menggunakan akun Facebook / Google lalu lengkapi data diri. 

c. 1 (satu) akun hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengambilan promosi. 

d. Promo JOOX VIP akan tampil di halaman Promo SGI. 

e. Ketuk Promo untuk melihat Promo yang ditawarkan, baca ketentuan lebih lanjut,  lalu ketuk “Ambil” 

untuk mendapatkan kupon 

f. Kemudian akan ada Notifikasi jika promo berhasil diambil. 

g. Kode e-voucher JOOX VIP akan muncul di menu Kupon SGI. 

h. Salin kode e-voucher JOOX VIP untuk mendapatkan akses gratis JOOX VIP. 

3. Setelah mendapatkan kode e-voucher, konsumen harus melakukan aktivasi akun JOOX dengan cara: 

a. Buka JOOX.com atau download aplikasi JOOX di perangkat Galaxy Anda. 

b. Lakukan sign up untuk pengguna baru atau log in dengan akun yang sudah Anda miliki. 

c. Klik Foto profil Anda di kiri atas. 

d. Klik JOOX VIP dan klik redeem VIP. 

e. Masukkan kode e-voucher JOOX VIP yang sebelumnya Anda peroleh melalui aplikasi SGI. 

4. Kode e-voucher JOOX VIP hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian. 

5. Promo JOOX VIP tidak dapat digunakan. 



6. Kode e-voucher hanya dapat digunakan pada satu akun untuk satu kali pemakaian dan akan menambah 

periode akses VIP pada akun JOOX Anda. 

7. Batas waktu pemakaian kode e-voucher JOOX VIP adalah sampai Desember 2020. 

8. JOOX berhak memblokir akun Anda jika penggunaan kode e-voucher tidak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku. 

9. Apabila kode e-voucher JOOK VIP tidak dapat digunakan, konsumen bisa mengirimkan e-mail ke : 

feedback@joox.com dengan menyebutkan WMID pengguna JOOX beserta kode e-voucher yang tidak 

dapat digunakan. WMID dapat dilihat pada bagian feedback di dalam aplikasi JOOX. Opsi lainnya adalah 

dengan melalui aplikasi JOOX. Konsumen bisa mengirimkan feedback pada bagian menu feedback, lalu 

kirimkan feedback beserta kode e-voucher yang tidak dapat digunakan dan e-mail Anda. 

10. Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. 

 

mailto:feedback@joox.com

