“ 2021 ANGPAO IMLEK PROMOSI ” Syarat dan ketentuan
Periode Setoran : 1 Februari hingga 28 Februari 2021
Periode Perdagangan: 1 Februari hingga 31 March 2021
“2021 ANGPAO IMLEK PROMOSI ”ditawarkan oleh Vantage International Group
Limited (di sini "Perusahaan" atau "Vantage FX") kepada klien Perusahaan.
1.

Penawaran ini tersedia untuk klien baru dan klien lama yang melakukan deposit
pertama kali dalam 1 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 (Periode
Setoran)

2.

Penawaran ini memenuhi syarat untuk akun STP dan ECN yang valid.

3.

Penawaran ini tidak dapat digunakan bersama dengan penawaran lainnya.

4.

Penawaran ini terbuka untuk penduduk Indonesia.

5.

Dengan berpartisipasi dalam promosi ini, klien menyatakan bahwa mereka
telah membaca dan setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini dan
Syarat dan Ketentuan Vantage FX

6.

Klien harus mendaftar di tautan ini untuk berpartisipasi dalam Promosi 2021
ANGPAO IMLEK PROMOSI
https://www.vantageindonesia.com/id/happycny2021B Agar memenuhi syarat
untuk mengklaim hadiah, klien harus mencapai jumlah setoran minimum dan
volume perdagangan yang ditunjukkan seperti tabel di bawah ini dalam Periode
Setoran; Klien yang memenuhi syarat akan menerima hadiah sesuai tabel di
bawah ini:
Tingkat

1

Setoran Bersih (USD)

500 - 1499

Volume yang
Diperdagangkan
(Lots standard)
1

Reward

Onix Powerbank Boston Real 10000mAh Dual
Output USB & Micro Input
USB / Headphone
Bluetooth JBL P951 wireless HEADPHONE JBL

2

1,500-4,999

3

5,000 – 9,999

4

10,000 – 19,999

5

20,000 or Above

3

JBL GO Original Speaker
Bluetooth - Garansi resmi
IMS 1 Tahun

8

Amazfit Official Bip U
Smartwatch Sport Jam
Tangan Digital Smart
Watch

16

Monitor Samsung 24" Inch
LED S24F350FHE Garansi
Resmi S24F350 FHD HDMI

28

Monitor LED LG 29WL500
29" Ultrawide 2560x1080
21: 9 HDR10

7. Hanya Transaksi Tertutup dalam produk Valas, Emas, Minyak, dan Perak yang
akan dihitung dalam penawaran ini.
8. Hanya 1 hadiah yang dapat ditukarkan per klien.
9. Hadiah tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
10. Proses peninjauan dan pemberian hadiah akan dilakukan dalam waktu 30 April
2021. Jika jangka waktu tersebut berakhir, klien akan melepaskan hak untuk
menerima hadiah.
11. Penawaran ini dapat ditarik kembali kapan saja atas pilihan Vantage FX dan
kelayakan akun akan tunduk pada kebijaksanaan kami.
Syarat dan Ketentuan Umum
Ketentuan berikut berlaku untuk semua penawaran, kecuali secara eksplisit
dinyatakan lain:
•

Penawaran tidak dapat digabungkan dengan penawaran lainnya.

•

Semua penawaran Vantage FX hanya tersedia sesuai dengan hukum yang
berlaku.

•

Penawaran Vantage FX tidak dirancang untuk mengubah atau memodifikasi
preferensi risiko individu atau mendorong individu untuk berdagang dengan
cara yang tidak sesuai dengan strategi perdagangan mereka sendiri.

•

Klien harus memastikan bahwa mereka mengoperasikan akun perdagangan
mereka dengan cara yang konsisten dengan tingkat kenyamanan
perdagangan mereka.

•

Akun Baru harus mendapat persetujuan sesuai prosedur pembukaan akun
Vantage FX. Individu yang mengajukan akun harus memeriksa hukum dan
peraturan setempat sebelum mengajukan akun di Vantage FX.

•

Vantage FX berhak untuk menolak aplikasi atau indikasi apa pun untuk
berpartisipasi dalam promosi apa pun atas kebijakannya sendiri, tanpa perlu
memberikan pembenaran atau menjelaskan alasan penolakan tersebut.

•

Vantage FX atas kebijakannya sendiri dapat mengecualikan klien untuk
berpartisipasi dalam penawaran atau promosinya jika meyakini adanya
aktivitas penipuan yang dicurigai atau tindakan oleh klien ditemukan
melanggar Syarat dan Ketentuan Akun atau Persyaratan penawaran /
promosi dan Kondisi. Jika terjadi pelanggaran, Vantage FX berhak
mengurangi jumlah bonus apa pun.

•

Vantage FX dapat membuat perubahan kapan saja pada syarat dan
ketentuan ini dan akan memberi tahu Anda tentang perubahan ini dengan
memposting persyaratan yang dimodifikasi di situs web Vantage FX. Anda
disarankan untuk merevisi Ketentuan ini secara teratur, dan dengan terus
menggunakan situs web dan layanan Vantage FX, Anda menerima
persyaratan yang dimodifikasi tersebut. Vantage FX berhak mengubah atau
membatalkan penawaran apa pun atas kebijakannya sendiri kapan saja.

•

Vantage FX dapat kapan saja, atas kebijakannya sendiri, menghentikan atau
menghentikan promosi.

•

Semua promosi Vantage FX hanya berlaku untuk akun Vantage FX standar
kecuali secara eksplisit dinyatakan lain.

•

Vantage FX tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, biaya, pengeluaran,
atau kerusakan yang mungkin diderita sehubungan dengan penawaran ini
dan yang tidak dapat dikecualikan oleh Ketentuan ini oleh hukum.

•

Jika syarat dan ketentuan ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa
Inggris, versi bahasa Inggris dari syarat tersebut akan berlaku jika terjadi
ketidakkonsistenan.

•

Penyedia penawaran ini adalah Vantage International Group Limited (SIBL
1383491)

•

Terlepas dari jumlah akun perdagangan yang dapat dimiliki Klien dengan
Vantage FX, Promosi hanya berlaku untuk satu Akun saja..

