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Monster Hunter Rise Fans Campaign Syarat dan Ketentuan
1.

Durasi Acara dan Pendaftaran.
Dari 17 Januari – 31 Januaro 2022 (11:59
GTM+8), peserta (“Anda, “Anda”, sebagaimana berlaku) dapat mendaftar dalam promosi
Monster Hunter Rise Fans Campaign (“Giveaway”). Untuk masuk Giveaway, Anda harus
menyelesaikan langkah-langkah berikut::

1.

Anda harus berusia 18 tahun ke atas untuk berpartisipasi dalam Giveaway ini.

2.

Tidak perlu membeli.

3.

Negara yang memenuhi syarat: Japan, South Korea, Germany, Austria, Switzerland,
Spain, France, Bulgaria, Romania, Greece, Serbia, United Kingdom, Indonesia,
Malaysia,
Singapore, United States of America, Canada, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Mexico,
Brazil, Ukraine.

4.

Kamu bisa mengikuti Giveaway dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
Dengan mengirimkan komentar Anda dengan cara yang dirinci di bawah ini, Anda
menyetujui Syarat dan Ketentuan Giveaway ini.
a) Bagaimana cara masuk:
1.

5.

1

Like salah satu postingan kami di Facebook, Twitter, dan beri komentar
dengan hashtag: #MSIxMHRise, dan jawab pertanyaan berikut:


Apa yang membuat Anda bersemangat di versi PC Monster Hunter Rise?



Why do you want this MSI MHRise Special Print Version PC?

2.

Masukkan informasi Anda di halaman arahan Giveaway GLEAM, yang
terletak di https://gleam.io/Q4Gnj/msi-x-capcom-monster-hunter-rise.
Anda dapat menambahkan lebih dari satu (1) entri untuk menyatakan
alasan Anda. Namun, pengiriman tambahan tidak akan meningkatkan
peluang Anda untuk menang.

3.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah di atas, Anda akan secara
otomatis dimasukkan ke dalam Giveaway ini untuk kesempatan
memenangkan hadiah Giveaway yang ditunjukkan di bawah ini.

Setiap peserta hanya akan diberikan satu (1) entri untuk undian terlepas dari
apakah dia bergabung melalui berbagai cara.
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6.

Dua puluh satu (21) pemenang akan diambil secara acak dari kumpulan peserta
yang memenuhi syarat pada 18 Februari 2022. Dalam waktu tiga (3) hari kerja
setelah pemenang dipilih, MSI akan memberi tahu pemenang melalui email
yang valid sebagaimana terdaftar di atau diberikan kepada MSI.

7.

Satu (1) pemenang akan menerima hadiah utama desktop versi cetak khusus
Monster Hunter Rise. Dua puluh (20) pemenang akan diundi dimana setiap
pemenang akan menerima satu (1) kunci Game Monster Hunter Rise PC Edisi
Standar. Desktop versi cetak khusus akan dikirimkan dengan persyaratan DDP
Incoterms 2020. Pemenang akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biayanya
sendiri untuk bea cukai atau pajak yang timbul dari penerimaan hadiah di luar
ketentuan pengiriman DDP. Jika desktop versi cetak khusus tidak dapat
menghapus bea cukai, atau dikembalikan ke MSI karena ketidakmampuan
pemenang untuk menyelesaikan bea cukai, hadiah akan dianggap hangus kecuali
jika pemenang setuju untuk membayar pengiriman dan semua biaya terkait
(termasuk bea cukai) untuk mengirim hadiah untuk pemenang lagi.

8.

Akan ada (1) Monster Hunter Rise versi cetak khusus desktop senilai US$3099,9 dan
(20) Monster Hunter Rise PC Edisi Standar nilai kunci Game US$59,99. Hadiah
tidak boleh dijual, dihadiahkan, diberikan, atau ditransfer ke pihak ketiga lainnya.
Tidak akan ada uang tunai atau penggantian hadiah lainnya. Jika produk edisi khusus
tidak tersedia atau kehabisan stok, MSI akan memberikan pengganti yang setara atau
lebih baik. Pemenang bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran atau pajak
yang timbul dalam mengikuti Giveaway ini.

9.

Jika pemenang tidak memenuhi syarat, tidak dapat diberitahu, gagal menanggapi
pertanyaan kami dalam waktu tiga (3) hari sejak MSI mengirimkan pertanyaan
tersebut, atau tidak memberikan informasi yang diminta kepada kami, hadiah akan
dianggap hangus. Pemenang baru akan dipilih secara acak. MSI memiliki
kebijaksanaan tunggal dalam menentukan hal-hal tersebut.

10.

Pemenang mengetahui dan menyetujui bahwa MSI dapat menggunakan nama,
kemiripan, dan entri pemenang untuk tujuan promosi dengan tunduk pada
Syarat dan Ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 3
di bawah ini.

11.

Giveaway ini hanya untuk konsumen pengguna akhir yang memenuhi syarat dan
bukan bisnis. MSI, afiliasi MSI, anak perusahaan, produsen, mitra bisnis, distributor,
grosir, pengecer, pengecer, atau karyawan agensi dan keluarga dekat mereka tidak
memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Giveaway ini.
12. Untuk peserta USA, Giveaway ini gratis untuk mengikuti kesempatan
memenangkan hadiah undian dengan menulis permintaan ke MSI USA dan
mengirimkan permintaan ini ke Departemen Pemasaran MSI yang berlokasi di 901
Canada Court, City of Industry, CA 91748. permintaan tertulis harus dapat dibaca
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agar dapat diterima, dan harus menyertakan nama lengkap Anda, alamat surat yang
valid di AS (NO PO BOX), nomor telepon, nama Giveaway, dan alamat email apa
pun untuk memungkinkan MSI memverifikasi peserta. Hanya satu entri yang akan
diizinkan per peserta. MSI juga akan menggunakan informasi kontak yang disediakan
di entri untuk menghubungi peserta, sebagaimana mestinya.
2.

Kebijakan Privasi.
Kami dapat meminta informasi kepada Anda selama pendaftaran
Acara dan proses pendaftaran produk yang mungkin, sebagaimana berlaku, termasuk
tanpa batasan email, nama, nomor seri produk, kode penukaran, informasi pembelian, dan
informasi sukarela lainnya yang Anda berikan kepada Anda. Selain itu, kami dapat secara
tidak langsung mengumpulkan informasi dari Anda melalui cookie atau analitik yang
disematkan di situs web. Informasi yang kami kumpulkan akan digunakan dengan cara
berikut: untuk menjalankan Acara ini, untuk memverifikasi kelayakan Anda, untuk
menghubungi Anda jika diperlukan, untuk memastikan hadiah dapat dikirimkan kepada
Anda, untuk menyimpan data produk terdaftar selama hubungan yang berkelanjutan ada
di antara kami (mis. Ketika Anda menggunakan layanan kami seperti garansi,
pemberitahuan eDM, dll.), dan hanya digunakan untuk studi pasar internal untuk
mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik. Informasi Anda tidak akan
dibagikan kepada pihak ketiga, kecuali: i) kepada pemroses pihak ketiga seperti penyedia
layanan internet dan situs web kami agar kami dapat melaksanakan Acara ini; atau ii)
ketika melaporkan atau menanggapi pelanggaran aktual atau dugaan pelanggaran hukum
yang berlaku kepada otoritas hukum dan pengatur seperti pengadilan atau polisi sejauh
diperlukan.
Karena bisnis kami bersifat internasional, kami mentransfer informasi dalam grup MSI,
dan kepada pihak ketiga sebagaimana dirujuk di atas, sehubungan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam syarat dan ketentuan ini. Oleh karena itu, kami dapat mentransfer informasi
ke negara-negara yang mungkin memiliki undang-undang dan persyaratan kepatuhan
perlindungan data yang berbeda dengan yang berlaku di negara Anda berada.
Rincian lebih lanjut tentang bagaimana informasi Anda dapat digunakan dan diproses
dirinci dalam kebijakan privasi MSI, tersedia di https://www.msi.com/page/privacy-policy.
Kebijakan Privasi MSI merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan ini, dan dengan ini
digabungkan dengan referensi dengan kekuatan dan efek penuh.

3.

Lisensi Peserta.
Untuk materi apa pun yang Anda berikan kepada kami untuk Acara ini,
termasuk tanpa batasan, gambar, video, ulasan, konten, komentar, feedback, dan materi
tertulis, sebagaimana berlaku (secara bersama-sama, “Materi yang Dikirim”), Anda dengan
ini memberikan MSI dan afiliasinya di seluruh dunia dan anak perusahaan lisensi abadi, tidak
dapat dibatalkan, bebas royalti, disetor penuh, di seluruh dunia, dapat disublisensikan untuk
menggunakan, mereproduksi, menyalin, mendistribusikan, membuat karya turunan dari,
menampilkan dan melakukan secara publik, dan sebaliknya menggunakan atau
mengeksploitasi Materi yang Dikirim dengan cara hukum apa pun yang ditentukan secara
wajar oleh MSI dan tunduk pada Kebijakan Privasi MSI.
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Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1.

Informasi yang Anda berikan adalah akurat dan benar;

2.

Anda memiliki otoritas penuh, kapasitas, kekuasaan, dan hak untuk mendaftar di
Acara ini, dan membuat izin yang diperlukan, perwakilan, dan jaminan berdasarkan
Syarat dan Ketentuan ini;

3.

Anda telah mendapatkan dan akan memastikan semua persetujuan, izin, lisensi,
dan persyaratan yang diperlukan untuk memberikan lisensi yang disebutkan di
atas kepada MSI dan anak perusahaannya; dan

4.

Anda telah mematuhi semua hukum yang berlaku untuk mengikuti Giveaway ini.

5.

Ganti Rugi Peserta. Anda harus mempertahankan, mengganti kerugian, dan membantu
MSI yang tidak merugikan, afiliasi, dan penerusnya, petugas, direktur, dan agen, dari
dan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerusakan, penilaian, biaya, pengeluaran, dan
biaya (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang dihasilkan dari klaim, investigasi,
litigasi, atau tindakan hukum atau administratif lainnya oleh pihak ketiga yang timbul
dari atau terkait dengan dugaan atau dugaan pelanggaran oleh Anda atas pernyataan,
jaminan, usaha dalam Persyaratan dan Ketentuan ini

6.

Participant Acknowledgement and Consent.
bahwa:
1.

Dengan ini Anda mengakui dan menyetujui

MSI memiliki hak tunggal dan bebas:

untuk menentukan, secara final dan konklusif, apakah seorang peserta telah
memenuhi persyaratan promosi dengan itikad baik. Untuk tujuan ilustratif tanpa
batasan ketentuan lain, MSI dapat mendiskualifikasi peserta: a) jika pendaftaran atau
pendaftaran produk tidak lengkap, b) jika persyaratan seperti waktu pendaftaran, lini
produk yang berlaku, atau tidak sesuai dengan wilayah; c) jika dokumen yang
disediakan diubah, dipalsukan, curang, salah dikirim, atau tidak sah; d) jika kode
otomatis, skrip, plugin atau cara lain yang digunakan untuk memasukkan atau
menyelesaikan pendaftaran Giveaway; e) jika peserta tidak memiliki kapasitas
hukum untuk mendaftar di Giveaway ini, atau f) jika tindakan kriminal atau ilegal
dilakukan untuk mendaftar dalam Giveaway ini;
a) untuk mengubah, menghapus atau menambah salah satu syarat dan ketentuan ini
tanpa pemberitahuan sebelumnya;
2.
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MSI tidak bertanggung jawab kepada siapa pun atas kehilangan, kehilangan, atau
kerusakan yang timbul dari hadiah, dan penggunaannya. Pemenang tidak akan
membuat klaim terhadap MSI;
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MSI tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kelalaian, kehilangan, atau
kegagalan dalam pemberitahuan pemenang atau pengiriman hadiah apa pun karena
kesalahan logistik, mekanis, teknis, elektronik, komunikasi, telepon, komputer,
perangkat keras, internet, malfungsi perangkat lunak, atau kegagalan apa pun. Dalam
keadaan seperti itu, pemenang melepaskan haknya atas hadiah dan kompensasi yang
terkait.

7.

Pengecualian Garansi MSI.
HADIAH MSI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA
ADANYA" TANPA GARANSI APA PUN DALAM BENTUK APA PUN, TERMASUK
GARANSI HADIAH TERSEBUT DAPAT DIPERDAGANGKAN, TIDAK ADANYA
PELANGGARAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

8.

Batasan Tanggung Jawanb. SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG
YANG BERLAKU, MSI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA
ATAS TUNTUTAN KLAIM APA PUN (TERLEPAS DARI TEORI TANGGUNG
JAWAB YANG BERDASARKAN PRINSIP-KONTRAK, GARANSI, KELALAIAN
ATAU KESALAHAN LAINNYA, PELANGGARAN DARI TUGAS TERTENTU, ATAU
LAINNYA) BAGI HAL-HAL KHUSUS, KONSEKUENSIAL, KETERGANTUNGAN,
TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KERUSAKAN YANG TERJERAT HUKUM,
YANG DAPAT DIPREDIKSI ATAU TIDAK, TERMASUK NAMUN TIDAK
TERBATAS PADA, HILANGNYA KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, NAMA BAIK
ATAU BIAYA PENGGANTIAN.

9.

Lain-lain.
Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Taiwan,
terlepas dari konflik prinsip-prinsip hukum, dan semua sengketa yang timbul dari Event ini
dan syarat- syarat ini akan diputuskan oleh Pengadilan Distrik Taipei di Taipei, Taiwan.
Ketentuan apa pun yang dibatalkan oleh pengadilan yang kompeten akan dapat dilawan,
dan Persyaratan dan Ketentuan lainnya akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh.
Kegagalan oleh MSI untuk menegakkan hak apa pun berdasarkan Persyaratan dan
Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai pembebasan. MSI tidak bertanggung jawab atas
kegagalan apa pun yang dilakukan dikarenakan kondisi di luar kendali yang wajar. Syarat
dan Ketentuan ini tidak akan ditetapkan atau dipindahkan oleh Anda kepada pihak ketiga
lainnya; semua penetapan yang tidak sah adalah batal dan tidak berlaku. Syarat dan
Ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan
Event ini, dan menggantikan perjanjian sebelumnya, komunikasi, representasi, atau
diskusi, lisan atau sebaliknya.
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