
T&C Commercial 

Durasi dan Pendaftaran Event. Dari 25 Juli – 31 Agustus 2022 (UTC+8), peserta dapat 
mendaftar dalam event “MSI 36th ANNIVERSARY” (“Event”) yang tersedia di 
https://id.msi.com/Landing/36th-anniversary . Untuk mendaftar, Anda harus 
menyelesaikan langkah-langkah berikut: 

i) Membeli satu (1) atau lebih produk commercial MSI; Monitor Bisnis / PC All-
in-One / Desktop Bisnis MSI yang memenuhi syarat, yang tercantum di bawah
ini, dan mendaftarkan produk di MSI Member Center
(https://account.msi.com/). Entri akan dianggap tidak valid jika produk yang
memenuhi syarat yang dibeli dikembalikan atau direfund dalam waktu empat
belas (14) hari setelah pembelian.

ii) Invoice pembelian harus diterbitkan antara tanggal 25 Juli – 31 Agustus 2022
(UTC+8).

iii) Produk MSI yang Memenuhi Syarat:

Business & Productivity Products (Monitor, All-in-One PC, PRO Desktop) 
Modern MD241P, Modern MD271P, Modern MD271QP, CUBI 5 10M, 
PRO DP130 11th, PRO DP130 12th, All-in-One PC Modern 11th, All-in-
One PC Modern 12th, All-in-One PC PRO Series 11th, All-in-One PC PRO 
Series 12th.  

List Produk MSI dan hadiah yang akan didapatkan : 

Product 
Line 

Product name Prize 

Monitor 
Bisnis 

Modern MD241P Voucher MAP IDR 
100.000 

Modern MD271P Voucher MAP IDR 
100.000 

Modern MD271QP Voucher MAP IDR 
100.000 

Desktop 
Bisnis 

Cubi 5 10M Voucher MAP IDR 
100.000 + Tumbler 

PRO DP 130 Gen 11/12 Voucher MAP IDR 
100.000 + Tumbler 

PC All-in- PC All-in-One Modern Series Gen Voucher MAP IDR 

https://id.msi.com/Landing/36th-anniversary


One 11/12 
- Modern AM241 11M
- Modern AM241P 11M
- Modern AM242TP 12M
- Modern AM242 12M
- Modern AM271 11M
- Modern AM271P 11M
- Modern AM272 12M
- Modern AM272P 12M

100.000 + Tumbler 

PC All-in-One PRO Series Gen 
11/12 
- PRO AP241 11M
- PRO AP242 12M
- PRO AP272 12M

Voucher MAP IDR 
100.000 + Tumbler 

iv) Wilayah yang Memenuhi Syarat: Jerman, Austria, Swiss, Prancis, United
Kingdom, Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Polandia, Estonia, Latvia, Lituania,
Turki, Bulgaria, Siprus, Yunani, Rumania, Serbia, Kanada, Indonesia, India,
Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand,
Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman,
Israel, Afrika Selatan, kecuali negara atau wilayah yang dibatasi, dikenai sanksi,
atau diembargo. Bukti tempat tinggal mungkin diperlukan.

3. Ketentuan Standar
 Setiap dan semua biaya terkait hadiah, termasuk tanpa batasan setiap dan

semua pajak federal, negara bagian, dan/atau lokal akan menjadi tanggung
jawab Pemenang. MSI tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai
penampilan, keamanan, atau performa hadiah apa pun yang diberikan. Larangan,
ketentuan, dan batasan mungkin berlaku. MSI tidak akan mengganti hadiah yang
hilang atau dicuri. Risiko diserahkan ke pemenang ketika hadiah diberikan ke
layanan pengiriman pos. MSI tidak bertanggung jawab atas kerusakan
pengiriman.

 Semua hadiah tidak diberikan dengan garansi apapun. Semua hadiah tidak dapat
dipindahtangankan, diganti, atau ditukarkan dengan uang tunai atau barang
lainnya. Jika hadiah menjadi tidak tersedia karena keadaan di luar kendali wajar
MSI, MSI dapat, atas kebijakannya sendiri, menyesuaikan konten hadiah dengan
mengganti hadiah dengan produk lain yang bernilai setara.



 Pemberhentian dan perubahan: MSI berhak untuk mengakhiri sebelum 
waktunya Event secara keseluruhan atau sebagian tanpa alasan kapan pun atau 
untuk mengubah jalannya jika tidak mungkin untuk menjamin pelaksanaan yang 
tepat dari Event secara teknis (misalnya virus komputer, manipulasi atau 
kesalahan dalam software/hardware), alasan hukum atau lainnya (misalnya 
larangan oleh lembaga pemerintah atau platform online). Event ini hanya untuk 
konsumen pengguna akhir yang memenuhi syarat dan bukan bisnis. MSI, afiliasi 
MSI, anak perusahaan, produsen, partner bisnis, distributor, grosir, reseller, 
retailer, atau karyawan agensi dan keluarga dekat mereka tidak memenuhi syarat 
untuk berpartisipasi dalam Event ini. 

 MSI berhak untuk melakukan penyesuaian atas persyaratan ini tanpa 
pemberitahuan sebelumnya dengan tunduk pada arahan dari otoritas pengatur. 
MSI dapat, atas kebijakannya sendiri, mendiskualifikasi peserta yang tidak 
memenuhi atau melanggar ketentuan ini. 

 Peserta harus berusia minimal 18 tahun. Tidak berlaku jika dilarang atau dibatasi 
oleh hukum. 
 

4. Kebijakan Privasi.  

Kami dapat meminta informasi kepada Anda selama pendaftaran Event dan proses 
pendaftaran produk yang mungkin, sebagaimana berlaku, termasuk tanpa batasan 
email, nama, serial number produk, kode redeem, informasi pembelian, dan informasi 
sukarela lainnya yang Anda sediakan. Selain itu, kami dapat secara tidak langsung 
mengumpulkan informasi dari Anda melalui cookie atau embedded analytics situs 
web. Informasi yang kami kumpulkan akan digunakan dalam cara berikut: untuk 
menjalankan Event ini, untuk memverifikasi kelayakan Anda, untuk menghubungi 
Anda jika diperlukan, untuk memastikan hadiah dapat dikirimkan kepada Anda, untuk 
menyimpan data produk yang terdaftar selama ada hubungan yang berkelanjutan di 
antara kita (mis. Saat 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 dengan pihak ketiga, kecuali: i) untuk prosesor pihak ketiga seperti layanan 
internet dan penyedia situs web kami agar kami dapat melaksanakan Event ini; dan ii) 
saat melaporkan atau menanggapi pelanggaran aktual atau dugaan pelanggaran 
hukum yang berlaku terhadap hukum dan peraturan otoritas seperti pengadilan atau 
polisi sejauh yang 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 berlaku di negara Anda terletak.  

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 tergabung dengan referensi dengan kekuatan dan efek penuh.  

5. Berlangganan eDM.      

Anda mungkin diminta untuk bergabung dengan mendaftarkan email eDM MSI untuk 
menerima berita produk atau pembaruan layanan MSI. Jika Anda tidak ingin 
berlangganan, jangan centang kotak berlangganan atau dengan judul serupa. 

6. Lisensi Peserta.      

Untuk materi apa pun yang Anda berikan kepada kami untuk Acara ini, termasuk tanpa 
batasan, gambar, video, review, konten, komentar, feedback, dan tulisan materi, 
sebagaimana berlaku (secara kolektif, "Materi yang Disubmit"), Anda dengan ini 
memberikan MSI dan afiliasi dan anak perusahaan di seluruh dunia lisensi yang abadi, 
tidak dapat dibatalkan, bebas royalti, disetor penuh, dapat disublisensikan untuk 
menggunakan, mereproduksi, menyalin, mendistribusikan, membuat karya turunan 
dari, ditampilkan dan dipertunjukkan kepada publik, dan lainnya menggunakan atau 
mengeksploitasi Materi yang Disubmit dengan cara hukum apa pun yang ditentukan 
secara wajar oleh MSI dan tunduk pada Kebijakan Privasi MSI. 

7. Perwakilan Peserta dan Garansi.      

Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa: 

i) Informasi yang Anda berikan adalah akurat dan benar; 

ii) Anda memiliki otoritas, kapasitas, kekuatan, dan hak penuh untuk mendaftar 
di Event ini, dan membuat pemberian lisensi, perwakilan, dan jaminan yang 
diperlukan di bawah Syarat dan Ketentuan ini; 

iii) Anda telah memperoleh dan akan mempertahankan semua persetujuan, 
consent, izin, lisensi, dan pengabaian yang diperlukan untuk memberikan 
lisensi yang disebutkan di atas untuk MSI dan anak perusahaannya; dan 

iv) Anda telah mematuhi semua hukum yang berlaku dalam mendaftar di Event 
ini. 

8. Ganti Rugi Peserta.      

Anda harus membela, mengganti rugi, dan membebaskan MSI, afiliasinya, dan 
penerus, penerima, direktur, dan agennya, dari dan terhadap setiap dan semua 



kewajiban, kerusakan, penilaian, biaya, pengeluaran, dan biaya (termasuk biaya 
pengacara yang wajar) yang dihasilkan dari setiap klaim, investigasi, litigasi, atau 
tindakan hukum atau administratif lainnya oleh pihak ketiga yang timbul dari atau 
terkait dengan pelanggaran aktual atau dugaan oleh Anda atas pernyataan, jaminan, 
usaha apa pun dalam Syarat dan Ketentuan ini. 

9. Pengakuan dan Persetujuan Peserta.      

Anda dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa: 

i) MSI memiliki hak tunggal dan bebas: 

1) untuk menentukan, secara final dan konklusif, apakah peserta telah 
memenuhi persyaratan Event dengan itikad baik. Untuk tujuan ilustrasi 
tanpa membatasi syarat yang lain, MSI dapat mendiskualifikasi peserta: 
a) jika pendaftaran ataupendaftaran produk Event tidak lengkap, b) jika 
persyaratan kelayakan Event seperti: ketepatan waktu pendaftaran, lini 
produk yang berlaku ataupembatasan regional tidak terpenuhi; c) jika 
dokumen yang diberikan diubah, dipalsukan, salah kirim, atau batal; d) 
jika kode otomatis, skrip, plugin atau cara lain yang digunakan untuk 
memasuki atau menyelesaikan pendaftaran Event; e) jika peserta tidak 
memiliki kapasitas hukum untuk mendaftar di Event ini, atau f) jika 
tindakan kriminal atau ilegal dilakukan atau diduga dilakukan untuk 
mendaftar di Event ini; 

2) untuk mengganti hadiah dengan barang yang bernilai sama tanpa 
pemberitahuan sebelumnya; 

3) Untuk mengubah, menghapus, atau menambah salah satu syarat dan 
ketentuan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya: 

- mengubah undang-undang yang mengatur aturan dan pelaksanaan 
Event, yang memengaruhi hak dan kewajiban MSI dan peserta 

- perpanjangan atau pengurangan durasi Event 

- perubahan pelaksanaan Event dilakukan karena alasan teknis, 
teknologi, atau komersial  

ii) MSI tidak bertanggung jawab dan diasumsikan tidak bertanggung jawab 
kepada siapa pun atas kerugian apa pun, ketidakpuasan, atau kerusakan yang 
timbul dari hadiah, dan penggunaannya. Pemenang tidak boleh membuat 
klaim apa pun terhadap MSI; 

iii) MSI menyangkal semua tanggung jawab atas keterlambatan, kesalahan 
pengiriman, kehilangan, atau kegagalan dalam pengiriman pemberitahuan 



pemenang atau hadiah apa pun karena logistik, mekanik, teknis, elektronik, 
komunikasi, telepon, komputer, hardware, internet, atau kesalahan software, 
malfungsi, atau kegagalan dalam bentuk apa pun. Dalam kemungkinan seperti 
itu, pemenang tanpa syarat melepaskan haknya atas hadiah dan apapun yang 
terkait kompensasi. 

10. Pengecualian Garansi MSI.      

HADIAH MSI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA JAMINAN TERSURAT 
MAUPUN TERSIRAT DALAM BENTUK APA PUN, TERMASUK JAMINAN 
DIPERDAGANGKAN, NON PELANGGARAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN 
TERTENTU.  

11. Batasan Tanggung Jawab.    

SEJAUH DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, MSI TIDAK AKAN 
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KLAIM APAPUN (TERLEPAS DARI TEORI 
TANGGUNG JAWAB BAIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KONTRAK, JAMINAN, 
KELALAIAN ATAU LANGKAH LAINNYA, PELANGGARAN LAINNYA) UNTUK SETIAP 
KERUSAKAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, KEANDALAN, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, 
HUKUMAN, ATAU KERUSAKAN CONTOH, BAIK DIMAKSUDKAN ATAU TIDAK, 
TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, 
PENDAPATAN, NIAT BAIK ATAU BIAYA PENGGANTIAN.  

12. Macam-Macam.      

Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan oleh hukum Taiwan, terlepas dari 
pertentangan prinsip-prinsip hukum, dan semua perselisihan yang timbul dari Event 
dan syarat-syarat ini akan diputuskan oleh Pengadilan Distrik Taipei di Taipei, Taiwan. 
Ketentuan apa pun yang dibatalkan oleh pengadilan yang kompeten akan dicabut, dan 
Syarat dan Ketentuan lainnya akan tetap berlaku penuh. Kegagalan MSI untuk 
menegakkan hak apa pun berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dianggap 
sebagai pengesampingan. MSI tidak bertanggung jawab atas kegagalan kinerja karena 
keadaan di luar kendali yang wajar. Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dialihkan atau 
dialihkan oleh Anda kepada pihak ketiga lainnya; semua penugasan yang tidak sah 
adalah batal demi hukum. Syarat dan Ketentuan ini merupakan keseluruhan 
perjanjian antara para pihak sehubungan dengan Event, dan menggantikan perjanjian, 
komunikasi, representasi, atau diskusi sebelumnya, lisan atau lainnya. 

 

□ Saya sepenuhnya memahami isi Syarat dan Ketentuan dan menyetujuinya.   



□ Berlangganan MSI Newsletter 

Silakan centang kotak jika ingin menerima berita dan pembaruan terbaru kami. 

Dengan mengklik disini, Anda menyetujui pemrosesan data pribadi Anda oleh 

[Micro-Star International Co., LTD.] ntuk mengirimi Anda informasi tentang 

[produk, layanan, dan acara MSI yang akan datang]. Harap diperhatikan bahwa 

Anda dapat berhenti berlangganan MSI Newsletter di 

sini https://account.msi.com/unsubscribe kapan pun. 

 
 

https://account.msi.com/unsubscribe

