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1. Periode promosi dari Promosi Transaksi Pertama Prime Visa ("Promosi") adalah dari tanggal 1 Nopember hingga 31 Desember 

2019 (termasuk kedua tanggal tersebut) ("Periode Promosi"), dan Promosi ini hanya berlaku untuk pemegang kartu kartu 

kredit Prime Visa yang terpilih ("Pemegang Kartu"). Daftar Pemegang Kartu dipilih oleh PrimeCredit Limited ("PrimeCredit") 

bersifat final. 

2. Untuk memenuhi persyaratan Promosi ini, Pemegang Kartu harus melakukan transaksi PERTAMA mereka dalam jumlah 

berapa pun baik itu pembelian eceran atau penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit Prime Visa mereka dalam 

Periode Promosi ("Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat"). Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat akan berhak 

mendapatkan satu minuman gratis ukuran tall-size di Pacific Coffee ("Tawaran"). 

3. Pembelian eceran atau transaksi penarikan uang tunai harus dilakukan selama Periode Promosi setelah kartu kredit Prime 

Visa diaktifkan (“Transaksi yang Memenuhi Syarat”) dan tanggal pos transaksi pada/atau sebelum 31 Januari 2020. Transaksi 

yang Memenuhi Syarat tidak termasuk jenis transaksi berikut ini: Biaya aplikasi / biaya penanganan dan nilai tambah dari 

Layanan Otomatis Tambah Nilai Octopus, transaksi pecahan, jumlah dana investasi, transaksi kasino, nilai vocer, deposit, line 

burn, jumlah angsuran, transaksi sengketa, setiap transferan uang tunai/uang elektronik (termasuk tetapi tidak terbatas pada 

layanan pembayaran orang ke orang (P2P) atau perangkat / aplikasi / platform transfer dana elektronik) / isi ulang e-Wallet, 

biaya kartu kredit (termasuk biaya tahunan, bunga/biaya keuangan, biaya keterlambatan, biaya kelebihan batas kredit, biaya 

penarikan tunai dan biaya lainnya), setiap transaksi yang tidak diposkan / dibatalkan / ditagih kembali, pengembalian barang 

dan / atau pengembalian uang / pemalsuan, atau transaksi yang tidak sah. 

4. Transaksi yang Memenuhi Syarat akan ditentukan sesuai dengan kode pengusaha yang ditentukan oleh PrimeCredit/VISA dan 

dapat bervariasi dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan catatan dari PrimeCredit yang akan berlaku. 

Transaksi yang Memenuhi Syarat akan ditentukan atas kebijakan PrimeCredit sepenuhnya dan mutlak. 

5. Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat diperingatkan untuk menyimpan catatan Transaksi yang Memenuhi Syarat dan 

salinan asli dari slip kartu kredit (tidak termasuk transaksi online). Dalam hal terjadi perselisihan, Pemegang Kartu yang 

Memenuhi Syarat akan diminta untuk menunjukkan catatan transaksi yang bersangkutan dan salinan asli dari slip kartu kredit 

untuk verifikasi lebih lanjut oleh PrimeCredit. 

6. Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat akan menerima SMS dengan tautan ke kode QR Tawaran dalam waktu 60 hari dari 

tanggal pos nya Transaksi yang Memenuhi Syarat. Kode QR harus ditunjukkan kepada staf toko Paciffic Coffee mana saja di 

Hong Kong (kecuali kedai kopi di Stasiun MTR Hung Hom dan Asia World Expo) untuk menebus Tawaran. 

7. Setiap Pemegang Kartu yang Memenuhi Syarat hanya dapat menerima Tawaran satu kali saja dalam Promosi ini. 

8. Tawaran harus ditebus pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa sebagaimana tercantum dalam SMS. Tanggal kedaluwarsa 

tidak dapat diperpanjang. Kode QR Tawaran hanya berlaku untuk penggunaan satu kali saja. Tawaran ini tidak dapat 

dipertukarkan, tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai atau tawaran lainnya. Tawaran ini tidak 

dapat digunakan bersamaan dengan promosi atau hak istimewa lainnya dari Pacific Coffee. PrimeCredit tidak akan 

menerbitkan kembali Tawaran terkait, SMS atau kode QR Tawaran jika hilang, rusak atau dicuri. 

9. Jika Transaksi yang Memenuhi Syarat dikembalikan atau dibatalkan setelah Tawaran diberikan atau Pemegang Kartu yang 

Memenuhi Syarat melakukan duplikasi penukaran Tawaran, PrimeCredit berhak untuk mendebit jumlah yang setara dengan 

nilai Tawaran dari akun kartu kredit Prime Visa terkait tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

10. PrimeCredit bukan pemasok Tawaran dan tidak akan bertanggung jawab atas kualitas, desain, spesifikasi, dan kewajiban apa 

pun yang timbul sehubungan dengan produk dan layanan yang disediakan oleh Pacific Coffee. Penggunaan Tawaran menurut 

syarat dan ketentuan dari Pacific Coffee. 

11. Jika ada kekurangan Tawaran, PrimeCredit berhak untuk mengganti Tawaran dengan barang lain yang dianggap memiliki nilai 

yang sama tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

12. PrimeCredit berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi dan/atau untuk mengubah Syarat dan Ketentuan yang 

bersangkutan dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal terjadi perselisihan, keputusan PrimeCredit 

dan Pacific Coffee akan bersifat final dan konklusif. 

13. Jika ada ketidaksesuaian atau persengketaan antara versi Inggris dan Bahasa dari Syarat dan Ketentuan ini, versi Inggris yang 

akan berlaku. 


