
Syarat dan Ketentuan untuk "CMK x Keistimewaan Berbelanja Prime Visa" (Hanya Untuk Prime Visa): 

Syarat dan Ketentuan “CMK x Keistimewaan Berbelanja Prime Visa”: 

1. "CMK x Keistimewaan Berbelanja Prime Visa" ("Promosi") hanya berlaku untuk pemegang kartu 

dengan Kartu Kredit Prime Visa yang masih berlaku ("Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat") yang 

dikeluarkan oleh PrimeCredit Limited ("PCL") di Hong Kong ("Pemegang Kartu"). 

2. Periode promosi dari Promosi ini adalah dari 13 September 2019 hingga 30 November 2019 

(termasuk kedua tanggal tersebut) ("Masa Promosi"). 

3. Selama Masa Promosi, Pemegang Kartu berhak atas HK$100 Rabat Tunai atas transaksi tunggal 

HK$2,000  -HK$4,999, HK$300 Rabat Tunai atas transaksi tunggal HK$5,000 - HK$7,999 atau HK$700 

Rabat Tunai atas transaksi tunggal HK$8,000 atau lebih dengan Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat 

mereka di cabang Cheung Mao Kee Electrical Co., Ltd atau Electric Care (“CMK”) Hong Kong atau lewat 

online www.cmk.hk. Setiap Pemegang Kartu dapat berhak hingga jumlah maksimum HK$1,000 Rabat 

Tunai selama Masa Promosi.("Penawaran 1") 

4. Selama Masa Promosi, Pemegang Kartu dapat menikmati diskon hingga 50% untuk pembelian 

barang-barang tertentu di cabang CMK Hong Kong dengan Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat. 

("Tawarkan 2") 

5. Selama Periode Promosi, Pemegang Kartu dapat menikmati hadiah gratis dari CMK dengan satu               

transaksi HK$500 atau lebih di cabang CMK Hong Kong mana saja dengan Kartu Kredit yang Memenuhi 

Syarat. ("Penawaran 3"). 

6. Pemegang Kartu yang berhak untuk Rabat tunai dalam Penawaran 1 akan dikreditkan ke akun Kartu 

Kredit Layak yang bersangkutan pada atau sebelum tanggal 28 Februari 2020. Setelah rabat tunai, rabat 

Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat harus masih berlaku dan dalam kondisi keuangan yang baik. Rabat 

tunai tidak dapat dipindahtangankan, tidak bisa ditukar, tidak bisa dikembalikan, dan tidak bisa ditukar 

dengan uang tunai. 

7. Semua transaksi yang berkaitan dengan hak rabat tunai dalam Penawaran 1 ("Pengeluaran yang 

Layak") harus dilakukan selama Masa Promosi dan diposting pada atau sebelum tanggal 7 Desember 

2019. 

8. Pengeluaran yang Layak adalah pembelian eceran yang dilakukan dengan Kartu Kredit yang 

Memenuhi Syarat di cabang CMK Hong Kong atau toko online www.cmk.hk selama Masa Promosi, tidak 

termasuk kategori transaksi berikut: transaksi pembelian voucher tunai CMK, pecahan transaksi, 

transaksi melalui dompet elektronik kecuali Apple Pay, transaksi yang tidak 

diposkan/dibatalkan/dikembalikan/dipulangkan/palsu, semua transaksi yang tidak sah dan kategori 

transaksi lainnya seperti yang ditentukan oleh PCL dan CMK sewaktu-waktu. 

9. Penawaran 2 dan Penawaran 3 ditawarkan berdasarkan pertama-datang-pertama-dilayani sampai 

stok terakhir. Setiap transaksi tunggal hanya berhak untuk menebus Penawaran 3 sekali saja. Silahkan 

hubungi staf cabang CMK Hong Kong secara langsung untuk rincian Penawaran 3. 

10. Pemegang Kartu diharuskan untuk menyimpan slip penjualan kartu kredit asli yang berkaitan atau 

catatan pembayaran resmi dari semua Pengeluaran yang Layak. Dalam hal terjadi perselisihan, PCL 

berhak untuk meminta Pemegang Kartu untuk menunjukkan slip penjualan kartu kredit asli yang berkaitan 

dan/atau dokumen pendukung lainnya atau bukti Pengeluaran yang Layak untuk verifikasi lebih lanjut. 
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11. Semua Pengeluaran yang Layak yang dikembalikan atau dibatalkan tidak berhak untuk rabat tunai 

yang terkait dalam Penawaran 1. PCL berhak untuk mendebit rabat tunai yang bersangkutan dari akun 

kartu kredit untuk setiap Pengeluaran yang Layak yang dikembalikan atau dibatalkan setelah rabat tunai 

terkait telah diberikan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

12. PCL dan CMK berhak untuk membatalkan Promosi dan/atau mengubah syarat dan ketentuan yang 

terkait sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal terjadi perselisihan, keputusan PCL 

dan CMK berhak untuk mengambil keputusan akhir. 

13. Pemegang Kartu memahami dan menerima bahwa semua produk, hadiah dan/atau layanan tidak 

disediakan oleh PCL. PCL tidak menerima tanggung jawab apapun sehubungan dengan produk, hadiah 

dan/atau layanan tersebut. Semua kewajiban untuk segala hal yang berkaitan dengan produk, hadiah 

dan/atau layanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas dan pemasok) sepenuhnya ditanggung 

oleh CMK. 

14. Tidak ada orang selain Pemegang Kartu dan PCL yang akan memiliki semua hak berdasarkan 

Ordonansi Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Cap. 623, Hukum Hong Kong) untuk menegakkan atau menikmati 

manfaat dari setiap istilah berdasarkan syarat dan ketentuan ini. . 

15. Semua foto produk, harga produk, dan informasi produk hanya untuk referensi saja. Untuk keterangan 

lengkap, silahkan hubungi CMK. 

16. Semua penawaran tidak dapat digunakan bersamaan dengan penawaran promosi, diskon dan 

voucher tunai CMK lainnya. 

17. Penawaran 2 dan Penawaran 3 tidak berlaku untuk toko online www.cmk.hk. 

18. Jika ada ketidaksesuaian antara versi Inggris dan Bahasa, versi bahasa Inggris yang akan berlaku. 
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