Program Sample Produk Bebelac 3 atau 4
Program sampling produk Bebelac 3 atau 4 (“Program”) ini diselenggarakan oleh PT Nutricia
Indonesia Sejahtera, berkedudukan di Jakarta Timur sebagai produsen dan pemegang sah
merek Bebelac ("Nutricia" atau “Penyelenggara”), dimana Peserta berkesempatan untuk
mendapatkan Sample Produk sesuai Syarat dan Ketentuan Program ini.
Peserta Program wajib membaca, memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan yang
diuraikan di bawah ini termasuk perubahannya, jika ada, yang dibuat oleh Nutricia dari waktu
ke waktu (“Syarat dan Ketentuan”).
Mekanisme dan ketentuan Program :
1. Program ini berlaku untuk periode 26 Februari 2018 – 2 Maret 2018.
2. Program ini hanya dapat diikuti oleh Ibu yang berdomisili di Indonesia dan memiliki anak
dengan usia minimal 1 dan maksimal 6 tahun dalam periode 26 Februari – 2 Maret 2018.
3. Peserta mengikuti Program ini dengan mengisi data diri dengan lengkap sesuai formulir
pendaftaran yang disediakan.
4. Setiap Peserta hanya dapat mengirimkan request sample sebanyak (1) satu kali selama
periode Program.
5. Sample produk yang diberikan sesuai Program ini adalah sample produk Bebelac 3 atau 4
(“Sample Produk”).
6. Sample Produk diberikan untuk 1.000 orang pendaftar yang tervalidasi.
7. Sample Produk akan dikirimkan oleh pihak Nutricia. Proses pengiriman maksimum +/- 1
bulan setelah data pendaftar tervalidasi.
8. Peserta akan mendapatkan Sample Produk ukuran 200gr dengan jenis disesuikan dengan
usia anak.
9. Sample Produk tidak dapat ditukar dengan uang/barang lainnya dan tidak dapat diperjual
belikan.
Ketentuan Umum:
1. Dengan mengikuti Program ini, Peserta setuju untuk mematuhi dan tunduk pada Syarat dan
Ketentuan serta tata tertib yang berlaku dan diterbitkan oleh Penyelenggara.
2. Penyelenggara berhak untuk mengubah tanggal, mekanisme, hadiah dan/atau Syarat dan
Ketentuan atas Program sepanjang konsep dan nilainya kurang lebih sama dengan yang
diuraikan saat ini, tanpa pemberitahuan sebelumnya atau kompensasi dalam bentuk
apapun kepada para Peserta dan/atau pihak manapun.
3. Penyelenggara berhak melakukan pengecekan dan/atau menolak pemberian Sample
Produk, apabila terdapat pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ditemukan
adanya kecurangan yang dilakukan oleh Peserta dalam bentuk apapun (contoh : pemalsuan
data).
4. Keputusan penentuan Peserta yang berhak atas Sample Produk adalah hak sepenuhnya
Penyelenggara yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
5. Sepanjang relevan untuk pelaksanaan Program, dengan melengkapi dan mengirimkan data
untuk Program, Peserta dengan ini memberikan persetujuan kepada Nutricia dalam kurun
waktu yang tidak terbatas, untuk hal-hal sebagai berikut:

6.

7.

8.
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(i) Menyimpan dan menggunakan informasi pribadi peserta untuk keperluan verifikasi dan
ketaatan atas kebijakan internal Nutricia dan/atau menghubungi mereka;
(ii) Mengirimkan informasi kepada konsumen dengan cara apapun (surat, email, SMS,
telepon, dan lainnya) komunikasi yang berhubungan dengan produk susu untuk anak
berumur di atas 1 tahun namun tidak terbatas pada informasi dan materi pada
peluncuran merek, perubahan kemasan, acara, kegiatan pemasaran dan/atau peraturan
produk susu sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
(iii) Memproses data pribadi konsumen dari manapun (termasuk melalui database yang
diakses dari jarak jauh/negara lain); dan/atau
(iv) Mengungkapkan informasi pribadi konsumen kepada penyedia layanan Nutricia
dan/atau afiliasi Nutricia untuk melakukan hal-hal di atas serta kepada pihak yang
berwenang (jika disyaratkan oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia).
Untuk berpartisipasi dalam Program ini tidak dikenai biaya dalam bentuk apapun. Apabila
terdapat pihak yang mengatasnamakan Penyelenggara yang mengenakan biaya, imbalan
dan/atau sejenisnya kepada Peserta, maka dapat dipastikan bahwa hal itu tidak benar
adanya dan merupakan penipuan.
Penyelenggara tidak bertanggung jawab apabila terjadi penipuan dan/atau tindak pidana
lainnya yang mengatasnamakan Program ini. Untuk itu, konsumen diminta untuk berhatihati dan waspada terhadap modus penipuan dan/atau tindak pidana Nutricia lainnya yang
mungkin akan mengatasnamakan Program ini serta selalu memastikan berhubungan
dengan pihak penyelenggara yang sah terkait Program.
Syarat dan Ketentuan ini beserta perubahannya, jika ada, dapat diakses melalui Facebook
Bebeclub Indonesia dan website Bebeclub : http://www.bebeclub.co.id/
Informasi lebih lanjut terkait Program dapat menghubungi: 0804 111 22 33
***

