
MEMPERKENALKAN SUNRIDER

RAIH HINGGA $25.000 dan perjalanan ke London, UK atau Beverly Hills, CA!

$30.000
L E A D E R S H I P C H A L L E N G E

Raih peringkat Executive Business Leader selama tiga bulan berturut-turut dan 
mendapatkan bonus uang tunai $25.000  ditambah perjalanan untuk dua 
orang, senilai hingga $5.000*, serta menginap tiga malam di SLS Hotel di Beverly 
Hills atau St. Hotel Ermin di London yang mewah, dan makan malam istimewa. 

Raih peringkat Silver Master Business Leader atau Golden Master Business 
Leader selama tiga bulan berturut-turut dan Anda akan mendapatkan 
bonus uang tunai $15.000 dan liburan mewah tiga malam untuk dua 
orang sama seperti yang dijelaskan di atas.

Dapatkan bonus $10.000 bila Anda menjadi Group Business Leader atau Golden Group 
Business Leader selama tiga bulan berturut-turut.

SEMUA ORANG BERKESEMPATAN UNTUK MENANG! 
PENUHI PERSYARATANNYA DAN MENANGKAN SALAH SATU DARI HADIAH LUAR BIASA INI.

TERMASUK UANG TUNAI $25,000 DAN LIBURAN MEWAH 3 MALAM

$30.000

SENILAI HINGGA $5.000

SENILAI HINGGA $5.000

*   Nilai liburan dihitung berdasarkan rata-rata biaya menginap di hotel den-
gan makan malam dan penerbangan nonstop dari Los Angeles ke London.

BONUS $10.000

PAKET HADIAH $30.000

TERMASUK UANG TUNAI $15,000 DAN LIBURAN MEWAH 3 MALAM
PAKET HADIAH $20.000

© 2015 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. All rights reserved.

Pembatasan berlaku. Untuk persyaratan lengkap tantangan selain yang tertera di atas, kunjungi 
www.sunrider.com untuk ketentuan dan peraturan resmi kontes



Peraturan Resmi 

“Sunrider Leadership Challenge”  

 

TIDAK MEMERLUKAN PEMBELIAN UNTUK BERPARTISIPASI ATAU MEMENANGKAN 
TANTANGAN INI ("CHALLENGE")  
Mengikuti Kontes berarti Anda menyetujui Peraturan Resmi ini. 

PERIODE CHALLENGE: Tantangan akan dimulai pada 27 Juni 2015 00:00 dan akan berakhir pada 
30 Juni 2016 di 23:59 (“Periode Challenge”). 

SIAPA SAJA YANG DAPAT BERPARTISIPASI: Challenge hanya terbuka untuk Pemilik Bisnis 
Independen (IBO) Sunrider. Semua IBO Sunrider saat ini secara otomatis diikutsertakan untuk menang. 
Semua peserta harus menjadi IBO Sunrider dengan kinerja yang baik selama periode Challenge. Peserta 
tantangan tunduk pada semua pemberitahuan yang diposting online namun tidak terbatas pada 
Kebijakan Privasi dan Syarat Penggunaan. Karyawan Sunrider dan keluarga langsung mereka (pasangan, 
orang tua, anak, saudara, dan pasangan masing-masing, terlepas di mana mereka tinggal) atau mereka 
yang tinggal di rumah yang sama (baik terkait atau tidak) dari Sunrider (“Sponsor”), dan masing-orang 
tua, afiliasi, anak perusahaan, pemasok hadiah, distributor, dan iklan dan promosi lembaga (secara 
kolektif, “Challenge Parties”) tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi atau menang. Peserta mungkin 
perlu memberikan bukti domisili dan usia sesuai permintaan.  

KETENTUAN DAN HADIAH CHALLENGE: 

Tujuan dari Sunrider Leadership Challenge adalah untuk memberi insentif untuk IBO secara pribadi 
mengembangkan Business Leader baru. Berikut batasan dan kualifikasi yang dimaksudkan untuk 
mendukung tujuan tersebut. 

Setiap peserta yang meraih peringkat Group Business Leader akan diberikan bonus sebesar $10.000. 
Untuk memenuhi syarat untuk penghargaan ini, peserta harus belum  memiliki kualifikasi di peringkat ini 
selama dua (2) tahun  sebelumnya. 

Setiap peserta yang meraih peringkat Golden Group Business Leader akan diberikan bonus sebesar 
$10.000. Untuk memenuhi syarat untuk penghargaan ini, peserta harus belum memiliki kualifikasi di 
peringkat ini selama dua (2) tahun sebelumnya. 

Setiap peserta yang meraih peringkat Silver Master Business Leader atau peringkat Golden Master 
Business Leader akan mendapatkan bonus sebesar $15.000, tiket perjalanan udara pulang pergi ke Los 
Angeles atau London untuk dua (2) orang, serta menginap 3 malam di SLS Hotel di Beverly Hills atau St. 
Ermin Hotel di London dengan semua biaya makan malam dibayarkan (makan malam tidak termasuk 
minuman beralkohol). Untuk memenuhi syarat atas penghargaan ini, peserta harus belum memiliki 
kualifikasi di salah satu dari peringkat ini untuk dua (2) tahun sebelumnya. 

 



Setiap peserta yang meraih peringkat Executive Business Leader akan menerima bonus sebesar 
$25.000, tiket perjalanan udara pulang pergi ke Los Angeles atau London untuk dua (2) orang, serta 
menginap 3 malam di SLS Hotel di Beverly Hills atau St. Ermin Hotel di London dengan semua biaya 
makan malam dibayarkan (makan malam tidak termasuk minuman beralkohol). Seorang Executive 
Business Leader adalah Business Leader yang mencapai $200 dalam PIBO Sales dan $5.000 PGIBO Sales 
dan selama dua bulan berturut-turut mempunyai enam belas orang Qualified BL atau ke atas di level 
pertama, yang minimal delapan di antaranya adalah Group Performance Lines.  

Untuk memenuhi syarat mendapat penghargaan, peserta harus meraih peringkat baru setidaknya 3 bulan 
berturut-turut. Peserta akan diberikan hanya satu (1) penghargaan berdasarkan peringkat tertinggi yang 
dicapai selama Periode Challenge. Peserta juga harus menghadiri Konvesi Akbar Sunrider 2016, di mana 
mereka akan diberikan hadiah. Peserta harus tetap dalam performa yang baik di seluruh Periode 
Challenge, dan harus tetap memenuhi syarat di peringkat baru selama tiga bulan terakhir sebelum 
Konvesi Akbar Sunrider 2016. Peserta harus mengembangkan setidaknya dua Business Leader baru yang 
memiliki IBO atau Pelanggan aktif di downline mereka hingga akhir periode challenge. Peserta juga harus 
mensponsori setidaknya satu (1) IBO baru per bulan selama Periode Challenge dan terus 
mengembangkan IBO baru ini selama Periode Challenge. Pada akhir periode challenge, setidaknya 5 dari 
IBO baru yang disponsori selama Periode Challenge masih harus aktif, dengan setidaknya satu di 
peringkat Supervisor dan satu di peringkat Trainer. 

Sponsor berhak untuk mendiskualifikasi setiap peserta untuk alasan apapun, atas dasar kebijaksanaan 
mutlaknya sendiri. 

PEMBERITAHUAN PEMENANG: Pemenang akan diberitahukan melalui email atau telepon pada 30 
Juni 2016. Pemenang akan menerima penghargaan mereka di Konvesi Akbar Sunrider 2016. Pemenang 
akan diminta untuk memberikan alamat yang dapat digunakan untuk mengirimkan hadiah. Pada 
kebijaksanaan Sponsor, Pemenang dapat didiskualifikasi karena salah satu alasan berikut: jika dituduh 
atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan, tidak memenuhi syarat 
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan di atas, atau jika menunggak pada perintah pembayaran 
pemerintah, seperti, namun tidak terbatas pada: tunjangan anak, tunjungan suami-istri, tunjangan, 
pembayaran pajak, pelanggaran aturan yang ditetapkan dalam Panduan Bisnis Sunrider, dll. Dalam hal 
dimana telah ditentukan bahwa Pemenang dan belum memenuhi Peraturan Resmi ini, tidak dapat 
menjalankan dan mengembalikan dokumen apapun yang diperlukan dalam jangka waktu yang 
ditentukan, telah membuat pernyataan palsu atau pemberitahuan hadiah dikembalikan sebagai tidak bisa 
terkirim, maka  Pemenang akan didiskualifikasi. 

HADIAH & PERKIRAAN NILAI RETAIL (“ARV”): Pemenang Challenge  akan menerima uang 
penghargaan sebesar $10.000, $15.000, atau $25.000 sesuai dengan peraturan di atas. Pemenang juga 
dapat menerima tiket pesawat untuk dua (2) orang ke Los Angeles atau London, serta menginap 3 malam 
di SLS Hotel di Beverly Hills atau St. Ermin Hotel di London dengan semua biaya makan malam 
dibayarkan. ARV untuk tiket pesawat, menginap di hotel, dan makan malam adalah sekitar $5.000. 

ARV untuk setiap Pemenang tergantung pada level peringkat yang dicapai. Pemenang bertanggung jawab 
untuk semua pengeluaran, biaya, atau ongkos yang terkait dengan transportasi dan penerimaan dan/atau 
penggunaan hadiah yang tidak disebutkan di sini sebagai yang diberikan, termasuk tapi tidak terbatas 
untuk setiap dan semua pajak (jika ada), transportasi, makanan, penginapan, dll. Pemenang bukan 
penerima hadiah sampai ia telah diverifikasi sebagai Pemenang oleh Sponsor. Setelah hadiah dipenuhi, 
Sponsor akan dianggap telah memberikan hadiah untuk Pemenang dan Pemenang tersebut bertanggung 
jawab penuh atas hadiah. Semua rincian hadiah adalah kewenangan penuh Sponsor. 

Peserta memahami bahwa transportasi, jika berlaku, yang tidak termasuk dalam hadiah dan bahwa setiap 
peristiwa di luar kendali Sponsor dan dan subyek untuk  penjadwalan ulang, modifikasi, atau pembatalan. 
Dalam hal itu, Sponsor berhak, atas kebijakannya, menjadwalkan kembali Challenge, tanggal dimulai 
dan/atau diakhiri, memodifikasi prosedur partisipasi, membatalkan Challenge, atau membatalkan 
pemberian hadiah. Hadiah tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai. 



KETENTUAN UMUM: Penerima setiap penghargaan dianggap sebagai pemberian izin (kecuali 
dilarang oleh hukum) untuk menggunakan nama Pemenang, gambar, suara, kampung halaman, rupa, 
hadiah pemenang, dan foto (semua atas kebijaksanaan Sponsor) untuk iklan di masa depan, publisitas 
dalam setiap dan semua media yang sekarang atau selanjutnya dibuat di seluruh dunia untuk selamanya, 
tanpa kompensasi tambahan, pemberitahuan, atau izin. Sunrider dan pejabat–pejabatnya , direktur, 
agen, perwakilan, dan karyawan (secara kolektif disebut “Pihak Dibebaskan”) tidak bertanggung jawab 
atas kehilangan, keterlambatan, salah alamat, kerusakan, pencurian, perubahan, kekacauan, kesalahan, 
ketidaklengkapan, atau keterlambatan entri; yang kesemuanya akan gugur. Pihak Dibebaskan juga tidak 
bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan kerusakan teknis peralatan elektronik, sistem 
online komputer, server, atau provider, kegagalan hardware atau software komputer, saluran telepon, 
kegagalan entri apapun yang akan diterima oleh Sponsor akibat masalah teknis, lalu lintas , kemacetan di 
internet atau website, atau untuk setiap masalah teknis lainnya termasuk miskomunikasi atau kesalahan 
telekomunikasi, dan kegagalan, kehilangan, keterlambatan, ketidaklengkapan, kekacauan, atau 
komunikasi salah arah yang dapat membatasi kemampuan peserta untuk berpartisipasi dalam Tantangan 
ini. Pihak Dibebaskan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kerusakan apapun, baik jaringan 
(network), pencetakan, kesalahan ketik, manusia atau yang berkaitan dengan atau sehubungan dengan 
Challenge, termasuk, tapi tidak terbatas pada kesalahan atau malfungsi dengan yang dapat terjadi 
sehubungan dengan administrasi Challenge, pengolahan Entri, pengumuman hadiah, atau materi terkait 
Challenge. Sponsor berhak untuk memodifikasi, menunda, atau mengakhiri Challenge dalam hal 
terinfeksi oleh virus komputer atau gangguan teknis, dan untuk membatalkan atau menunda Challenge 
secara keseluruhan ketika adanya gangguan, intervensi yang tidak sah, penipuan, kegagalan teknis, atau 
lainnya menyebabkan korup administrasi, keamanan, keadilan, integritas, atau permainan yang benar 
dari Challenge dan, jika dihentikan, atas dasar kebijaksanaan Sponsor, menentukan pemenang 
menggunakan semua peserta yang bebas kecurigaan dan yang memenuhi syarat yang telah diterima saat 
pembatalan menggunakan kriteria penghargaan yang digariskan di atas. Sponsor berhak atas 
kebijakannya sendiri untuk mendiskualifikasi setiap individu (dan membatalkan keikutsertaannya) yang 
ditemukan merusak proses keikutsertaan atau pengoperasian Challenge atau website ini, berniat untuk 
mengganggu, melanggar, mengancam, atau melecehkan peserta lainnya, Sponsor, atau wakil-wakilnya 
atau bertindak melanggar Peraturan Resmi ini. PERHATIAN: Setiap upaya oleh peserta yang dengan 
sengaja merusak website atau merusak operasional Challenge yang sah adalah pelanggaran hukum 
pidana dan perdata. Jika usaha semacam itu dilakukan, Sponsor berhak untuk meminta ganti rugi 
sebesar-besarnya yang dimungkinkan oleh hukum dari  peserta pelaku tersebut dan untuk 
mendiskualifikasi peserta tersebut dari Challenge. 

KETENTUAN LAIN: Kelalaian dalam mematuhi Peraturan Resmi dapat mengakibatkan diskualifikasi 
dari Challenge. Sponsor berhak untuk mendiskualifikasi permanen setiap orang yang diyakini telah 
sengaja melanggar Peraturan Resmi. Challenge tunduk terhadap undang-undang dan peraturan untuk 
semua federal, negara bagian dan wilayah setempat. Tidak berlaku apabila dilarang oleh hukum.  

RILIS: Dengan berpartisipasi dalam Challenge ini, peserta menyetujui Sponsor untuk menggunakan 
informasi pribadi mereka untuk tujuan pemasaran langsung baik online dan offline. Untuk rincian 
dan ketidakikutsertaan, kunjungi Kebijakan Privasi Sponsor di www.sunrider.com. Dengan 
berpartisipasi dalam Challenge ini, peserta setuju untuk melepaskan, membebaskan, dan 
menganggap tak berkewajiban Sponsor dan Pihak Dibebaskan dari setiap dan semua cedera, klaim, 
kerusakan, kerugian, biaya, atau biaya apapun (termasuk tapi tidak terbatas  pada biaya pengacara) 
yang ditimbulkan dari partisipasi peserta dalam Challenge ini dan oleh sebab promosi Sponsor, 
penerimaan, penggunaan, atau penyalahgunaan hadiah apapun atau elemen daripadanya, dan 
kegiatan perjalanan atau acara-terkait sehubungan dengan Challenge.  

ARBITRASE & PILIHAN HUKUM: Kecuali jika dilarang oleh hukum, sebagai syarat berpartisipasi 
dalam Challenge ini, peserta setuju bahwa (1) setiap dan semua sengketa dan dasar-dasar hukum 
yang timbul dari atau berhubungan dengan Challenge ini, atau hadiah yang diberikan, akan 
diselesaikan secara individual, tanpa menggunakan bentuk gugatan kelompok apapun, dan secara 
eksklusif oleh arbitrase yang mengikat dan final dan di bawah peraturan American Arbitration 
Association dan diadakan di kantor regional AAA terdekat Peserta; (2) Undang-Undang Arbitrase 



Federal akan digunakan dalam mengatur penafsiran, penegakan dan semua proses di arbitrase 
tersebut; dan (3) keputusan atas putusan arbitrase tersebut dapat dimasukkan dalam pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi. Dalam kondisi apapun Peserta tidak diijinkan untuk mendapatkan 
penghargaan, dan Peserta dengan ini melepaskan semua hak untuk mengklaim, ganti rugi punitif , 
insidental, atau konsekuensial, atau kerusakan lainnya, termasuk biaya pengacara, selain biaya 
perbelanjaan sendiri Peserta (yaitu, biaya yang terkait untuk mengikuti Challenge ini), dan Peserta 
lebih lanjut melepaskan semua hak untuk mendapat ganti rugi berlipat ganda atau meningkat. 
Semua permasalahan dan pertanyaan mengenai konstruksi, validitas, interpretasi dan keberlakuan 
Peraturan Resmi, atau hak-hak dan kewajiban peserta dan Sponsor sehubungan dengan Challenge 
ini, akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum substantif Negara California, USA tanpa 
memperhatikan pilihan aturan hukum.  

DAFTAR PEMENANG: Pemenang akan diumumkan pada atau sebelum 30 Juni 2016 dan 
diposting di website Sunrider serta diumumkan di Konvesi Akbar Sunrider 2016. 

SPONSOR: The Sunrider Corp dba Sunrider International, 1625 Abalone Ave., Torrance, CA 90501. 

 

 


