Peraturan Resmi Untuk Promosi Penyebaran dari UniFi Mesh
TIDAK DIPERLUKAN PEMBELIAN UNTUK MENGIKUTI ATAU MEMENANGKAN UNDIAN INI. PERATURAN INI TIDAK BERLAKU DI MANA
DILARANG OLEH HUKUM. PROMOSI INI TERBUKA UNTUK WARGA NEGARA DI 50 NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT, WILAYAH
KOLOMBIA DAN DI SELURUH DUNIA, KECUALI NEGARA ITALIA, BRASIL, KRIMEA, KUBA, IRAN, KOREA UTARA, SUDAN, SURIAH, PANTAI
GADING, REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO, IRAK, LEBANON, LIBERIA, LIBIA, SOMALIA DAN TIDAK BERLAKU UNTUK WARGA NEGARA
DARI NEGARA LAINNYA YANG MENDAPATKAN SANKSI DARI KANTOR PENGAWASAN ASET LUAR NEGERI (OFAC) DI BAWAH
DEPARTEMEN KEUANGAN AMERIKA SERIKAT DAN DI MANA DILARANG OLEH HUKUM.

BERPARTISIPASI DALAM PROMOSI INI MERUPAKAN PENERIMAAN ANDA TERHADAP PERATURAN RESMI INI.
Promosi Penyebaran dari UniFi Mesh (“Promosi”) akan terdiri dari (a) kontes berbasis keterampilan (“Kontes”), (b) undian (“Undian”)
dan (c) suatu penawaran untuk semua kiriman/penyerahan yang memenuhi syarat (“Penawaran”). Karangan, video dan foto yang
dikirim sehubungan dengan Promosi ini akan dievaluasi oleh pihak Sponsor yang akan memilih hasil karya yang menang sesuai dengan
Peraturuan Resmi ini (“Peraturan”). Lihat keterangan lebih lanjut di bawah ini.

PERJANJIAN YANG BERSIFAT MENGIKAT: Untuk berpartisipasi dalam Promosi ini, Anda harus setuju untuk mematuhi Peraturan ini.
Oleh karena itu, mohon baca Peraturan ini sebelum mengikutinya untuk memastikan bahwa Anda mengerti dan setuju. Anda setuju
bahwa dengan berpartisipasi dalam Promosi ini, Anda mematuhi Peraturan ini. Anda tidak boleh mengikuti Promosi ini dan tidak
memenuhi syarat untuk menerima hadiah apa pun seperti yang tercantum dalam Peraturan ini kecuali Anda setuju terhadap Peraturan
ini. Peraturan ini merupakan perjanjian yang bersifat mengikat antara Anda dan pihak Sponsor yang berhubungan dengan Promosi ini.
PERSYARATAN PROMOSI: Untuk memenuhi syarat dalam berpartisipasi dalam Promosi ini, Anda wajib: (1) berusia di atas usia
mayoritas di suatu negara, negara bagian, provinsi atau yurisdiksi tempat tinggal (dan usia minimal dua puluh tahun di Taiwan) pada
saat mengikuti promosi ini; (2) bukan warga negara Italia, Brasil, Krimea, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Suriah, Pantai Gading,
Republik Demokratik Kongo, Irak, Lebanon, Liberia, Libia, atau Somalia; (3) bukan termasuk orang atau lembaga di bawah kontrol atau
sanksi ekspor Amerika Serikat; dan (4) memiliki akses internet per tanggal 13 Februari 2017. Promosi ini tidak berlaku di negara Italia,
Brasil, Krimea, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Suriah, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Irak, Lebanon, Liberia, Libia, Somalia
dan warga negara dari negara lainnya yang mendapatkan sanksi dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah
Departemen Keuangan Amerika Serikat dan di mana dilarang oleh hukum. Para Karyawan, karyawan magang, kontraktor, dan pemilik
kantor dari pihak Sponsor, anak perusahaan, afiliasi, serta masing-masing direktur, petugas, karyawan, agen iklan dan promosi,
perwakilan, dan agen (“ Badan Promosi”), dan seluruh anggota dari Badan Promosi dan kerabat langsungnya (orang tua, saudara
kandung, anak, pasangan, dan masing-masing pasangan hidup, terlepas di mana mereka tinggal) dan semua anggota rumah tangga
(baik yang berhubungan atau tidak) seperti para karyawan, petugas, direktur tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Promosi ini.
Pihak Sponsor berhak untuk melakukan verifikasi kelayakan dari peserta dan mengadili setiap sengketa yang terjadi.
Jika Anda berpartisipasi sebagai bagian dari perusahaan atau mewakili perusahaan Anda, maka peraturan ini mengikat Anda, secara
individu, dan/atau perusahaan Anda. Jika Anda bertindak dalam lingkup pekerjaan Anda, sebagai seorang karyawan, kontraktor, atau
agen dari pihak lain, maka Anda menjamin bahwa pihak tersebut memiliki informasi lengkap tentang tindakan Anda dan telah
menyetujui hal tersebut, termasuk syarat dan ketentuan dari Peraturan ini dan kemungkinan Anda untuk menerima hadiah.
Selanjutnya Anda menjamin bahwa tindakan Anda tidak melanggar kebijakan atau prosedur perusahaan Anda.

SPONSOR: Promosi ini disponsori oleh Ubiquiti Networks, Inc. (“Sponsor” atau “Ubiquiti”), sebuah perusahaan di negara bagian
Delaware dengan lokasi utama bisnisnya terletak di 2580 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, Amerika Serikat. Sepanjang
diizinkan oleh hukum, dengan mengikuti Promosi ini, Anda setuju untuk melepaskan dan membebaskan Badan Promosi, Twitter,
Instagram dan Facebook dari setiap dan semua kewajiban atau cedera, kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari
Promosi ini atau hadiah yang dimenangkan. Promosi ini tidak disponsori, disahkan atau dikelola oleh, atau yang berhubungan dengan
Twitter, Instagram atau Facebook.

CARA BERPARTISIPASI DALAM PENAWARAN INI: Penawaran ini dimulai pukul 00.00 Zona Waktu Timur di Amerika Serikat pada
tanggal 13 Februari 2017 dan berakhir pukul 23.59.59 Waktu Timur (ET) pada tanggal 1 Juni 2017 atau ketika persediaan hadiah habis,
mana yang lebih dulu (“Periode Penawaran”).
Anda dapat berpartisipasi dalam Penawaran ini dengan mematuhi prasyaratan berikut ini:
a)

Kirim dan bagikan satu cerita lengkap (“Cerita”) di community.ubnt.com (“Situs Promosi”) disertai dengan semua hal berikut
ini: (i) foto screenshot (dari layar HP) “Map View” dari pengatur UniFi Anda dengan tampilan penuh, (ii) sebuah video tentang
keseluruhan daerah yang terjangkau oleh jaringan WiFi UniFi AC Mesh, (iii) foto lengkap tentang perangkat UniFi AC Mesh
yang tersebar dan (iv) perkiraan daerah jangkauan, dalam meter persegi, dari jaringan WiFi UniFi AC Mesh.

b) Cerita tersebut harus sesuai dengan “Prasyaratan Pengiriman Tambahan” yang tercantum di bawah.
c)

Anda setuju bahwa, berdasarkan permintaan pihak Sponsor, (i) Anda akan memberikan file/catatan pendukung untuk
memverifikasi jaringan WiFi UniFi AC Mesh Anda dan (ii) Anda akan bekerja sama dengan pihak Sponsor untuk menyelesaikan
studi kasus jaringan WiFi UniFi AC Mesh Anda.

Jika Anda tidak mematuhi prasyaratan di atas, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memenangkan sebuah hadiah. Cerita ini
harus menunjukkan kebanggaan Anda terhadap Ubiquiti dengan cara yang orisinal, kreatif, dan memiliki daya tarik.
Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan penawaran yang lain dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai. Penawaran ini tidak
dapat dipindahtangankan dan tidak berlaku di mana dilarang oleh hukum.
Batasi satu Cerita untuk orang per penyebaran jaringan selama masa Promosi ini. Semua cerita yang diterima dari setiap orang yang
melebihi batasan yang disebutkan di atas dianggap tidak berlaku. Semua Cerita dianggap tidak berlaku apabila seluruh atau sebagian
cerita tidak lengkap, diubah, palsu, didapatkan dari penipuan, atau terlambat. Semua cerita akan dianggap dibuat oleh pemegang akun
yang resmi dari alamat email yang terdaftar dengan community.ubnt.com pada saat berpartisipasi, dan calon pemenang akan diminta
untu menunjukkan bukti sebagai pemilik akun yang resmi dari alamat emailnya. "Pemilik akun yang resmi " adalah orang yang
ditetapkan oleh suatu alamat email dari penyedia layanan internet, penyedia jasa online, atau organisasi lain yang bertanggung jawab
menetapkan alamat email untuk domainnya.
PERSYARATAN PENGIRIMAN/PENYERAHAN TAMBAHAN. Setiap cerita harus memenuhi kriteria berikut:
(a)

Tidak boleh bersifat menghina, menyinggung, mengancam, menfitnah, meremehkan, mencemarkan atau isinya mengandung

hal yang tidak pantas, tidak senonoh, seksual, tidak sopan, menyakitkan, menfitnah, diskriminatif dengan cara apa pun, atau yang
memicu kebencian atau kerugian terhadap suatu kelompok atau perorangan, atau tidak sesuai dengan tema dan tujuan dari Promosi
ini.
(b)

Konten tidak mengandung materi atau unsur yang melanggar hukum, atau bertentangan dengan semua hukum atau

peraturan yang berlaku di negara federal, negara bagian, dan provinsi atau setempat di mana Cerita itu dibuat.
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(c)

Tidak mencantumkan produk, logo dan merek Ubiquiti, isi tidak mengandung materi atau unsur yang menampilkan iklan,

slogan, logo, merek dagang pihak ketiga atau yang menunjukkan sponsorship/dukungan atau pengesahan dari pihak ketiga, badan
komersial atau yang tidak terdapat dalam tujuan Promosi ini, seperti yang ditentukan oleh pihak Sponsor, dalam kebijaksanaannya
sendiri.
(d)

Hasil karya harus asli, karya yang belum pernah dipublikasikan yang tidak mengandung, memasukkan atau menggunakan isi,

materi atau unsur yang dimiliki pihak ketiga (tidak termasuk produk, logo dan merek Ubiquiti).
(e)

Tidak boleh mengandung unsur atau materi yang melanggar publisitas, privasi atau hak atas kekayaan intelektual pihak

ketiga.
Selama periode Penawaran, pihak Sponsor, para agen dan/atau para Juri (tercantum di bawah) akan melakukan evaluasi setiap Cerita
untuk memastikan bahwa Cerita itu tidak melanggar Prasyaratan Penyerahan Tambahan. Ketika pihak Sponsor, para agen dan/atau
para Juri berusaha untuk mempertimbangkan semua Cerita yang dikirim untuk memastikan semuanya sesuai dengan Prasyaratan
Penyerahan Tambahan, mungkin para Juri tidak dapat melihat setiap Cerita tepat pada waktunya selama periode Penawaran. Dengan
demikian, apabila peserta ingin melihat Cerita yang dianggap melanggar Prasyaratan Penyerahan Tambahan, dapat menghubungi
email Sponsor di social@ubnt.com. Email tersebutl harus menunjukkan Cerita yang menjadi permasalahan dan menjelaskan masalah
yang mungkin terjadi. Pihak Sponsor berhak, dengan kebijaksanaannya sendiri, mendiskualifikasi setiap peserta yang mengirimkan
Cerita yang tidak sesuai dengan Prasyaratan Penyerahan Tambahan yang telah ditetapkan oleh pihak Sponsor.

PEMENANG DARI PENAWARAN: Semua Cerita yang diterima oleh pihak Sponsor selama Periode Penawaran dan yang mematuhi
Peraturan ini seperti yang telah ditetapkan oleh pihak Sponsor akan dianggap calon pemenang dari Penawaran ini.
PEMBERITAHUAN PEMENANG PENAWARAN: Dalam kurun waktu empat belas (14) hari dari akhir Periode Penawaran, calon
pemenang akan dipilih dan diberitahu melalui pesan langsung melalui Situs Promosi, email atau cara lainnya yang ditetapkan dari
kebijaksanaan pihak Sponsor. Apabila calon pemenang tidak menanggapi pemberitahuan dalam waktu empat belas (14) hari dari
pemberitahuan pertama, maka calon pemenang tersebut akan didiskualifikasi dan calon pemenang lainnya akan dipilih berdasarkan
peraturan yang dijelaskan di sini. Kecuali di mana dilarang oleh hukum, setiap calon pemenang wajib menandatangani dan
mengembalikan Deklarasi Kelayakan dan Pembebasan Kewajiban dan Publisitas serta memberikan informasi tambahan yang mungkin
diminta oleh pihak Sponsor. Apabila diperlukan, calon pemenang wajib mengembalikan dokumen yang dibutuhkan dalam waktu
empat belas (14) hari setelah pemberitahuan atau calon pemenang tersebut akan dianggap telah kehilangan haknya mendapat hadiah
dan calon pemenang lainnya akan dipilih berdasarkan aturan yang dijelaskan di sini. Semua prasyaratan pemberitahuan, serta
prasyaratan lainnya dalam Peraturan ini, akan dilakukan dengan tegas. Apabila tidak ada Cerita yang diterima, maka tidak ada hadiah
yang diberikan. Ketentuan dari pihak Sponsor bersifat final dan mengikat.
CARA MENGIKUTI UNDIAN: Undian ini dimulai pukul 00.00.00 Zona Waktu Timur (ET) di Amerika Serikat pada tanggal 13 Februari
2017 dan berakhir pukul 23.59.59 Zone Waktu Timur pada tanggal 1 Juni 2017 (Periode Undian”). Selama Periode Undian, ada dua (2)
cara berpartisipasi dalam Undian ini:
1. Cara Pernyerahan/Pengiriman: Kirim sebuah Cerita di Situs Promosi sesuai dengan bagian “CARA BERPARTISIPASI DALAM
PENAWARAN INI” di atas.
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2. Cara Lain: Untuk berpartisipasi dalam Undian ini tanpa mengirimkan atau menyerahkan suatu Cerita, kirim surat ke 2880 Stevens
Creek Blvd., San Jose, CA 95128 dan tuliskan di bagian luar amplop “Promosi Penyebaran dari UniFi Mesh” dan informasi berikut di
bagian isi surat: nama lengkap Anda, alamat surat, tanggal lahir, negara tempat tinggal dan alamat email. Pihak Sponsor akan
mengocok Undian atas nama Anda dan akan memberitahu Anda melalui email jika Anda calon pemenang hadiah. Apabila Anda tidak
menerima email dari pihak Sponsor, Anda bukan pemenang hadiahnya. Semua pengiriman dari penyebaran jaringan yang sama akan
menghasilkan satu (1) permainan Undian. Permintaan permainan Undian harus diterima oleh pihak Sponsor sebelum berakhirnya
Periode Undian untuk bisa memenuhi syarat.
Batasi satu (1) permainan Undian per orang per penyebaran jaringan selama Periode Undian, terlepas dari cara berpartisipas. Para
Pemenang Kontes tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Undian ini. Anda hanya boleh menggunakan satu (1) akun
alamat email untuk berpartisipasi dalam Undian ini. Permintaan yang diterima dari setiap orang atau alamat email yang melebihi
batasan yang ditetapkan di atas akan dibatalkan.
CARA PUNGUNDIAN & PELUANG UNTUK MENANG: Pada tanggal 2 Juni 2017, tujuh (7) pemenang akan diundi secara acak oleh pihak
Sponsor dari semua peserta yang sudah berpartisipasi melalui cara penyerahan atau cara yang lain, tidak termasuk para pemenang
Kontes. Para pemenang akan diberitahu dengan pesan langsung melalui Situs Promosi, email, atau cara lain dari kebijaksanaan pihak
Sponsor. Jika Anda mengikuti Undian ini dengan cara yang lain dan menerima email dari pihak Sponsor, maka Anda wajib untuk
mengikuti petunjuk yang diberikan pihak Sponsor untuk mengklaim hadiah Anda. Kecuali di mana dilarang oleh hukum, setiap calon
pemenang wajib menandatangani dan mengembalikan Deklarasi Kelayakan dan Pembebasan Kewajiban dan Publisitas dan
memberikan informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh pihak Sponsor. Jika dibutuhkan, calon pemenang wajib
mengembalikan semua dokumen yang diperlukan dalam kurun waktu empat belas (14) hari setelah pemberitahuan atau calon
pemenang akan dianggap telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang berlaku. Semua persyaratan pemberitahuan
serta persyaratan lainnya dalam Peraturan Resmi ini, akan dilakukan dengan ketat. Peluang untuk menang dari hadiah Undian
tergantung dari jumlah Cerita yang diterima oleh pihak Sponsor melalui cara penyerahan dan permainan Undian yang diterma melalui
cara lain. Pemberian hadiah harus mematuhi verifikasi kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat dari Peraturan Resmi ini. Ketentuan
dari pihak Sponsor bersifat final dan mengikat.
CARA BERPARTISIPASI DALAM KONTES: Kontes ini dimulai pukul 00.00.00 Zona Waktu Timur (ET) di Amerika Serikat pada tanggal 13
Februari 2017 dan berakhir pukul 23.:59:59 Waktu Timur (ET) pada tanggal 1 Juni 2017 (“Periode Kontes”). Selama Periode Kontes,
Anda dapat mengikuti Kontes dengan mengirim satu Cerita melalui Situs Promosi yang sesuai dengan bagian “CARA BERPARTISIPASI
DALAM PENAWARAN INI” di atas.
PENILAIAN KONTES: Semua cerita akan dinilai oleh dewan juri yang merupakan karyawan dari pihak Sponsor (“Juri”) pada tanggal 7
Juni 2017. Semua cerita akan dievaluasi oleh para Juri berdasarkan kriteria berikut: (i) kreatifitas (15%); (ii) keaslian (15%); dan (iii)
kemampuan teknis, termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah unit UniFi AC Mesh yang tersebar dan daerah jangkauan dari jaringan
WiFi (70%). Hadiah dari Kontes ini akan diberikan kepada peserta dengan nilai tertinggi.
Para Juri akan mengevaluasi dan memberikan nilai pada setiap Cerita berdasarkan daftar kriteria di atas. Satu (1) Cerita yang
mendapatkan total nilai tertinggi akan dianggap calon pemenang Hadiah Utama. Satu (1) Cerita yang mendapatkan total nilai tertinggi
berikutnya akan dianggap calon pemenang Hadiah Pertama. Satu (1) Cerita yang mendapatkan total nilai tertinggi berikutnya dianggap
sebagai calon pemenang Hadiah Kedua. Apabila terjadi seri/nilai imbang, maka Cerita yang mendapat nilai lebih tinggi dari para Juri
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dalam kategori “kemampuan teknis” akan dipilih sebagai calon pemenang dari hadiah yang berlaku. Apabila pemenang didiskualifikasi
dengan alasan apa punl, maka Cerita yang diterima dengan total nilai tertinggi berikutnya yang akan dipilih sebagai calon pemenang.
PEMBERITAHUAN PEMENANG KONTES: Pada tanggal 7 Juni 2017 para calon pemenang akan dipilih dan diberitahu dengan pesan
langsung melalui Situs Promosi, email. atau cara lain berdasarkan kebijaksanaan pihak Sponsor. Apabila calon pemenang tidak
menanggapi pemberitahuan dalam waktu empat belas (14) hari setelah pemberitahuan pertama, maka calon pemenang tersebut akan
didiskualifikasi dan calon pemenang lainnya akan dipilih dari antara semua Cerita yang memenuhi syarat yang diterima berdasarkan
kriteria penilaian yang dijelaskan di sini. Kecuali di mana dilarang oleh hukum, setiap calon pemenang wajib menanda tangani dan
mengembalikan Deklarasi Kelayakan dan Pembebasan Kewajiban dan Publisitas, dan menandatangani dan mengembalikan perjanjian
tambahan yang dibutuhkan oleh pihak Sponsor serta memberikan informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan oleh pihak Sponsor.
Apabila diminta, calon pemenang wajib mengembalikan semua dokumen yang diperlukan dalam waktu empat belas (14) hari setelah
pemberitahuan atau calon pemenang akan dianggap telah kehilangan kesempatan mendapat hadiahnya dan calon pemenang lainnya
akan dipilih berdasarkan kriteria penilaian yang dijelaskan di sini. Semua prasyaratan pemberitahuan, serta prasyaratan lainnya dalam
Peraturan Resmi ini, akan dilakukan dengan ketat. Apabila terjadi tidak ada Cerita yang diterima, maka tidak ada hadiah yang diberikan.
Ketentuan dari pihak Sponsor bersifat final dan mengikat.
.
HADIAH UTAMA KONTES (1): Satu pemenang Hadiah Utama akan menerima (i) lima UniFi Switch yang terdiri dari satu US-8-150W,
satu US-16-XG, satu US-48-500W, satu US-8-60W dan satu US-8, (ii) paket satu lima UniFi HD Access Points (UAP-AC-HD), (iii) satu
UniFi Access Point (UAP-AC-IW), (iv) paket satu dua U Fiber 1G (UF-MM-1G) dan paket satu dua U Fiber 10G (UF-MM-10G) dan (v) 5
jenis souvenir dari Ubiquiti “SWAG” yang dipilih atas dasar kebijaksanaan pihak Sponsor. Perkiraan Nilai Ritel (ARV) untuk Hadiah
Utama: $3824 USD.
HADIAH PERTAMA KONTES (1): Satu Pemenang Hadiah Pertama akan menerima (i) paket satu lima UniFi HD Access Points (UAP-ACHD) dan (iii) 5 jenis souvenir dari Ubiquiti “SWAG” yang dipilih atas dasar kebijaksanaan pihak Sponsor. ARV untuk Hadiah Pertama:
$1729 USD.
HADIAH KEDUA KONTES (1): Satu Pemenang Hadiah Kedua akan menerima (i) satu UniFi HD Access Point (UAP-AC-HD) dan (ii)
sepasang kacamata Ubiquiti serta satu topi Ubiquiti. ARV untuk Hadiah Kedua: $369 USD.
HADIAH UNDIAN (7): Tujuh pemenang akan menerima masing-masing satu UniFi Switch (US-8-60W). ARV untuk Hadiah Undiah: $109
USD.
HADIAH PENAWARAN (selama persediaan masih ada): Setiap pemenang akan menerima satu kaos Ubiquiti. ARV untuk Hadiah
Penawaran: $10 USD.
KETENTUAN HADIAH: Semua hadiah akan diberikan dalam waktu kurang lebih tiga (3) hingga enam (6) minggu dari tanggal verifikasi
pemenang. Tidak ada pengalihan, penggantian atau uang tunai senilai hadiah diperbolehkan, kecuali atas dasar kebijaksanaan pihak
Sponsor. Sponsor berhak untuk mengganti hadiah, keseluruhan atau sebagian, dengan nilai yang sama atau lebih besar apabila hadiah
tidak bisa diberikan, keseluruhan atau sebagian, seperti yang dijelaskan karena alasan apa pun. Nilai tergantung pada kondisi pasar,
yang dapat berfluktuasi dan perbedaan antara nilai pasar yang sebenarnya dan ARV tidak akan diberikan. Badan Promosi belum
membuat dan tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas jaminan, representasi, garansi, tersurat maupun tersirat, dalam
kenyataan atau hukum, yang berhubungan dengan hadiah, penggunaan, nilai atau kenikmatan hadiah, termasuk, tanpa batasan,
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kualitasnya, kondisi mekanik, kelayakan jual beli, atau kecocokan untuk tujuan tertentu, dengan pengecualian dari standar garansi
pabrik yang berlaku pada hadiah atau komponen apa pun di dalamnya.
PAJAK: PENERIMAAN HADIAH BAGI PARA CALON PEMENANG HARUS TUNDUK PADA PRASYARATAN KHUSUS BAHWA MEREKA
MENYERAHKAN KEPADA PIHAK SPONSOR SEMUA DOKUMENTASI YANG DIMINTA OLEH PIHAK SPONSOR UNTUK DAPAT MEMATUHI
SEMUA PRASYARATAN PELAPORAN DAN PEMOTONGAN PAJAK LOKAL DAN ASING YANG BERLAKU DI NEGARA FEDERAL, NEGARA
BAGIAN, PROVINSI. SEMUA HADIAH AKAN BEBAS DARI PAJAK SPONSOR YANG DIBUTUHKAN HUKUM UNTUK MEMOTONG SEMUA
PAJAK HADIAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMENANG. Untuk menerima hadiah, para calon pemenang wajib menyerahkan
dokumentasi pajak yang diminta oleh pihak Sponsor atau yang dibutuhkan oleh hukum yang berlaku, kepada pihak Sponsor atau
otoritas pajak yang relevan, semua seperti yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, termasuk, apabila relevan, hukum dari negara
tempat tinggal calon pemenang. Para calon pemenang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa dia akan mengikuti undang-undang
pajak yang berlaku dan prasyaratan pengajuan. Apabila calon pemenang tidak dapat memberikan dokumentasi tersebut atau
mematuhi hukum yang ada, maka hadiah akan dibatalkan, dan pihak Sponsor dapat, atas dasar kebijaksanaannya, memilih calon
pemenang lainnya.

KETENTUAN UMUM: Semua undang-undang dan peraturan setempat, di negara federal, negara bagian, dan provinsi yang berlaku.
Pihak Sponsor berhak untuk mendiskualifikasi setiap peserta dari Promosi ini apabila, dalam kebijaksanaan pihak Sponsor, diketahui
peserta telah berusaha mengganggu kegiatan sah dari Promosi ini dengan kecurangan, penipuan, atau melakukan kegiatan yang tidak
adil atau mengganggu, melanggar, mengancam atau melecehkan peserta lain, pemirsa, Sponsor, atau para Juri.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL: Di antara pihak Sponsor dan peserta, peserta mempertahankan kepemilikan atas semua hak atas
kekayaan intelektual dan industri (termasuk hak moral) dan untuk Ceritanya. Sebagai ketentuan masuk, peserta mengizinkan pihak
Sponsor, anak perusahaannya, semua agen, dan perusahaan mitra, terus menerus, tidak dapat dibatalkan, meliputi selurah dunia,
bebas royalti, serta lisensi non-eksklusif untuk menggunakan, mereproduksi,

mengadaptasi, memodifikasi, mempublikasi ,

mendistribusikan, serta menunjukkan kepada publik, menciptakan karya turunan dari, dan menampilkan ke publik suatu Cerita
(termasuk semua video dan foto) (1) yang bertujuan agar pihak Sponsor dan para Juri dapat mengevaluasi Cerita tersebut untuk tujuan
Promosi ini, dan (2) sehubungan dengan iklan dan promosi melalui komunikasi ke publik atau kelompok lain, termasuk, tetapi tidak
terbatas pada, hak untuk membuat screenshot (dari layar HP), animasi dan klip foto yang tersedia untuk tujuan iklan dan promosi.

PRIVASI: Peserta mengakui dan menyetujui bahwa pihak Sponsor dapat mengumpulkan, menyimpan, membagi, dan juga
menggunakan informasi pribadi yang diberikan kepada pihak Sponsor selama Promosi ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nama,
alamat surat, tanggal lahir, alamat email. Pihak Sponsor akan menggunakan informasi ini sesuai dengan Kebijakan Privasinya
(https://www.ubnt.com/legal/privacypolicy/), termasuk untuk menyelenggarakan Promosi ni dan melakukan verifikasi identitas
peserta, alamat pos dan alamat email apabila peserta memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Informasi peserta dapat juga
ditransfer ke negara di luar negara tempat tinggal peserta, termasuk Amerika Serikat. Negara lainnya mungkin tidak memiliki hukum
dan peraturan privasi yang serupa dengan negara tempat tinggal peserta. Peserta berhak untuk meminta akses, ulasan, perbaikan
atau penghapusan data pribadinya yang dimiliki oleh pihak Sponsor terkait dengan Promosi ini dengan mengirim email kepada pihak
Sponsor di social@ubnt.com.
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PUBLISITAS. Dengan menerima hadiah, peserta setuju bahwa pihak Sponsor dan semua agennya dapat menggunakan namanya
dan/atau kesamaaanya dan Cerita (apabila berlaku) untuk tujuan iklan dan promosi tanpa kompensasi tambahan, kecuali dilarang oleh
hukum.
JAMINAN DAN GANTI RUGI: Semua peserta menjamin bahwa Cerita mereka (apabila berlaku) merupakan hasil karya asli dari peserta
dan, dengan demikian, para peserta merupakan satu-satunya pemilik eksklusif dan pemegang hak dari Cerita yang dikirim dan mereka
berhak untuk menyerahkan Cerita tersebut selama Promosi ini dan memberikan semua lisensi yang diperlukan. Setiap peserta setuju
untuk tidak menyerahkan Cerita yang (1) melanggar hak kekayaan, hak kekayaan intelektual, hak kekayaan industri, hak pribadi atau
moral atau hak lainnya dari pihak ketiga, termasuk tanpa batasan, hak cipta, merek dagang, hak paten, rahasia dagang, privasi,
publisitas atau kewajiban kerahasiaan; atau (2) sebaliknya melanggar hukum setempat, negara bagian, negara federal, provinsi yang
berlaku.
Untuk batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, setiap peserta menjamin dan setuju untuk selalu membebaskan Badan Promosi dari
dan terhadap setiap tanggung jawab, tuntutan, permintaan, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai akibat
dari setiap tindakan, kelalaian dari peserta dan/atau pelanggaran dari setiap jaminan yang ditetapkan di sini. Untuk batas maksimal
yang diizinkan oleh hukum, setiap peserta setuju untuk mempertahankan, menjamin dan membebaskan Badan Promosi dari dan
terhadap setiap dan semua tuntutan, tindakan, gugatan, serta setiap dan semua kerugian, tanggung jawab, kerusakan, biaya, dan
pengeluaran (termasuk biaya standar pengacara) yang timbul sebagai akibat dari (a) setiap Cerita atau materi yang diunggah atau
sebaliknya diberikan oleh peserta yang melanggar hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, perlindungan merek, hak paten atau hak
kekayaan intelektual lain dari setiap orang atau, mencemarkan nama baik orang atau melanggar hak publisitas atau privasi mereka,
(b) setiap kekeliruan yang dibuat oleh peserta terkait dengan Promosi ini; (c) setiap non-kepatuhan dari peserta terhadap Peraturan
Resmi ini; (d) tuntutan yang diajukan oleh perorangan atau badan selain pihak-pihak dari Peraturan ini yang timbul akibat atau
berhubungan dengan keikutsertaan peserta dalam Promosi ini; (e) penerimaan, kepemilikan, penyalahgunaan, atau penggunaan
setiap hadiah atau partisipasi dalam setiap kegiatan/partisipasi yang berhubungan dengan Promosi ini; (f) setiap kerusakan atau
masalah lain dengan Situs Promosi; (g) adanya kesalahan dalam pengumpulan, pengolahan, atau penyimpanan informasi yang masuk;
atau (h) setiap kesalahan ketik atau kesalahan lain dalam pencetakan, penawaran atau pengumuman setiap hadiah atau pemenang.
ELIMINASI: Setiap informasi palsu yang diberikan dalam konteks dalam Promosi ini oleh setiap peserta perihal identitas, alamat surat,
nomor telepon, alamat email, hak kepemilikan atau non-kepatuhan dengan Peraturan ini atau sejenisnya yang bisa mengakibatkan
eliminasi peserta dari Promosi ini.
INTERNET: Badan Promosi tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau keterlambatan, kehilangan, kerusakan, salah arah, tidak
lengkap, tidak terkirim, atau Cerita yang hancur karena kesalahan sistem, komputer yang gagal atau tidak selesai atau kacau, atau
kesalahan transmisi telekomunikasi lainnya, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak dari setiap jenis koneksi jaringan yang
hilang atau tidak tersedia, kesalahan ketik/kesalahan manusia/sistem dan kegagalan, kesalahan teknis dar jaringani telepon, koneksi
kabel, transmisi satelit, server atau penyedia, atau peralatan computer, kepadatan di internet atau Situs Promosi, atau gabungan
daripada itu, termasuk kesalahan telekomunikasi lainnya, kabel, digital, atau satelit yang dapat membatasi kemampuan peserta untuk
berpartisipasi.
HAK UNTUK MEMBATALKAN, MEMODIFIKASI ATAU MENDISKUALIFIKASI. Jika dengan alasan apa pun, Promosi ini tidak dapat
berjalan sebagaimana direncanakan, termasuk, tanpa batasan, baik yang disebabkan oleh virus komputer, kesalahan, sabotase,
intervensi yang tak sah, penipuan, kegagalan teknis, atau penyebab lainnya yang merusak atau mempengaruhi pelaksanaan,
keamanan, keadilan, integritas, atau tindakan yang tepat dari Promosi ini, para Sponsor berhak dengan kebijaksanaannya sendiri
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membatalkan, mengakhiri, memodifikasi, atau menangguhkan Promosi ini dan jika berakhir, para Sponsor akan menentukan calon
pemenang untuk Promosi ini dari antara semua Cerita yang memenuhi syarat yang diterima sebelum diambil tindakan sesuai dengan
peraturan ini. Selanjutnya para Sponsor berhak untuk mendiskualifikasi setiap peserta yang mengganggu proses penyerahan atau
bagian lain dari Promosi ini atau Situs Promosi. Setiap upaya peserta yang secara sengaja merusak situs web, termasuk Situs Promosi
ini, atau mengacaukan kegiatan sah dari Promosi ini merupakan suatu pelanggaran dari hukum pidana dan hukum perdata dan atas
tindakan tersebut, pihak Sponsor berhak untuk meminta ganti rugi yang tersedia sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.
BUKAN PENAWARAN ATAU PERJANJIAN KERJA: Dengan kondisi apa pun seperti penyerahan Cerita dalam Promosi ini, pemberian
hadaih atau apa pun dalam Peraturan ini, dapat ditafsirkan sebagai penawaran atau perjanjian kerja baik dengan pihak Sponsor, atau
Badan Promosi. Anda mengakui bahwa Anda telah menyerahkan Cerita Anda dengan sukarela dan tidak dalam keyakinan dan
kepercayaan. Anda mengakui bahwa tidak ada yang rahasia, fidusia, hubungan lain atau kontrak tersirat yang terjadi antara Anda dan
pihak atau Badan Promosi dan tidak ada hubungan seperti itu yang ditetapkan oleh penyerahan Cerita Anda berdasarkan Peraturan
ini.
FORUM DAN JALAN LAIN UNTUK PROSEDUR PERADILAN: Peraturan ini wajib diatur oleh, tunduk, dan ditafsikan sesuai dengan
undang-undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, tidak termasuk semua konflik peraturan hukum. Apabila ketentuanketentuan dalam Peraturan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya yang ada akan berlaku
sepenuhnya. Sejauh diizinkan oleh hukum, hak untuk mengajukan tuntutan, mencari ganti rugi atau membuat cara lain untuk
peradilan atau prosedur lainnya dalam hal sengketa atau tuntutan yang timbul sebagai akibat dari atau terkait dengan Promosi akan
dengan ini akan ditiadakan, dan semua Peserta melepaskan setiap dan semua hak tersebut.
ARBITRASI: Dengan mengikuti Promosi ini, Anda setuju bahwa yurisdiksi eksklusif terhadap setiap sengketa, tuntutan, atau
permintaan terkait dengan Promosi ini akan ditentukan oleh arbitrasi yang mengikat. Semua sengketa antara Anda dan pihak Sponsor
dalam bentuk apa pun yang timbul akibat dari Peraturan ini, wajib diserahkan pada Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.
(“JAMS”) untuk arbitrasi yang mengikat di bawah peraturannya kemudian berlaku di New York, New York, wilayah Amerika Serikat,
sebelum seorang arbiter secara bersama disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak setuju untuk berbagi dengan adil untuk
menanggung biaya yang dikeluarkan.
DAFTAR PEMENANG: Anda dapat meminta daftar pemenang Promosi ini untuk Undian dan Kontes setelah tanggal 20 Juni 2017
tetapi sebelum 20 Juli 2017 dengan mengirim email dengan subjek “UniFi Mesh Deployment Winners (Pemenang Penyebaran dari
UniFi Mesh)” ke social@ubnt.com.
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