
Ikuti Challenge dan raih peluang  
untuk memenangkan voucher produk senilai 10 JUTA RUPIAH!

CHALLENGE

2021

Nu Skin mengadakan kontes “TR90 Challenge” (“Kontes”). Kontes ini diselenggarakan oleh Nu Skin Indonesia. Untuk 
berpartisipasi, kami ingin Anda berbagi dengan kami tentang bagaimana Anda mendapat manfaat dari penggunaan 
produk 

ageLOC TR90 Weight Management System

SIAPA YANG BISA MENGIKUTI
Anda hanya berhak untuk berpartisipasi dalam Kontes jika Anda adalah Brand Affiliate Nu Skin di Nu Skin Indonesia dan 
Anda harus membeli produk ageLOC TR90 Weight Management System mulai tanggal 1 November 2020.

CARA IKUT SERTA DALAM KONTES
Untuk ikut serta dalam Kontes ini, kami ingin Anda: (1) Mengirimkan foto sebelum – sesudah (2) Mengirimkan data 
penurunan sebelum – sesudah menggunakan menggunakan program ageLOC TR90 (3) Memberikan testimonial 
pengguanaan ageLOC TR90

CARA MENGIKUTI KONTES
Langkah 1:
Beli produk ageLOC TR90 System dan selesaikan program Anda selama 90 hari.

Langkah 2:
Foto sebelum dan sesudah meliputi:

Langkah 3:
Isi formulir pendaftaran yang terdapat di sini dan lengkapi data-data, syarat dan ketentuan dapat Anda lihat dibawah 
ini.

Foto menunjukan berat badan 
dengan omronFoto seluruh tubuh Foto menunjukan lemak tubuh 

dengan omron

Kontes ageLOC TR90 Challenge 

Syarat & KetentuanSyarat & Ketentuan
CHALLENGE

2021



PERIODE KONTES

1 Februari - 30 April 2021

1 Mei - 31 Juli 2021

1 Agustus - 31 Oktober 2021

1 November 2021 - 31 Januari 2022

Juni 2021

September 2021

Desember 2021

Maret 2022

30 April 2o21

31 Juli 2021

31 Oktober 2021

31 Januari 2022

PENGUMPULAN DATA 
TERAKHIR

PENGUMUMAN 
PEMENANG

BAGAIMANA PENILAIAN DALAM KONTES 
Video Kontes Anda akan kami pertimbangkan berdasarkan kriteria penilaian berikut: 
a. 60% Presentasi penurunan keseluruhan data sebelum - sesudah
b. 20% Foto yan menunjukan perubahan sebelum - sesudah 
c. 20% Testimonial  

Peserta kontes dengan nilai terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Harap perhatikan bahwa syarat dan ketentuan berlaku.

HADIAH KONTES
1 (satu) Pemenang Utama akan mendapatkan voucher produk senilai Rp 10 Juta Rupiah 
4 (empat) Finalis akan mendapatkan voucher produk @ Rp. 1,5 juta 
 

Hadiah dapat dipergunakan sampai dengan 3 bulan sejak voucher dikirimkan dan tidak dapat diubah atau diperpanjang.

MOHON PERHATIAN BAHWA SYARAT DAN KETENTUAN BERIKUT INI BERLAKU SECARA 
KESELURUHAN UNTUK KONTES INI.
Syarat dan Ketentuan Kontes
1. Kontes ini terbuka hanya untuk Distributor Nu Skin Indonesia dari tanggal 1 February 2021 hingga 31 Januari 2022.
2. Peserta harus telah menyelesaikan program ageLOC TR90 selama 90 hari.
3. Peserta harus melengkapi folmulir pendaftaram di website Nu Skin Indonesia. Peserta dengan data yang tidak lengkap 

atau tidak benar akan dianggap gugur.
4. Data Analisa berat badan dan lemak tubuh untuk “sebelum” dan “sesudah” diambil sesuai dengan hasil yang tertera 

pada perangkat omron.
5. Foto yang dikirimkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan Nu Skin Indonesia.
6. Kontes ini diselenggarakan dan dikelola oleh Nu Skin International, Incorporated dan afiliasinya, termasuk anak 

perusahaan, penerus dan yang ditunjuk (secara bersama-sama disebut, “Nu Skin”).
7. Kecuali dinyatakan sebaliknya, syarat dan ketentuan ini menggabungkan Perjanjian Brand Affiliate Nu Skin Anda 

(termasuk Perjanjian Sponsor International dan Perjanjian (Resident Market Purchase), Kebijakan dan Prosedur Nu 
Skin dan Skema Kinerja Penjualan Nu Skin.

4 (EMPAT) 
FINALIS

Voucher produk senilai  
Rp. 1,5 JUTA

1 (SATU) 
PEMENANG 

UTAMA

Voucher produk senilai  
Rp. 10 JUTA

Anda harus mendaftarkan diri Anda dalam periode:



8. Dengan ikut serta dalam Kontes ini, Anda setuju dan dianggap telah membaca dan memahami peraturan Kontes 
serta syarat dan ketentuan ini. Anda selanjutnya menjamin kepada kami bahwa, dengan mengambil bagian dalam 
Kontes ini:
a. Anda harus mematuhi semua tenggat waktu dan peraturan Kontes yang dikeluarkan atau diberikan oleh Nu Skin.
b. Adalah tanggung jawab Anda untuk mengakses situs web Nu Skin secara berkala untuk melihat setiap perubahan 

pada syarat dan ketentuan Kontes ini dan Nu Skin tidak berkewajiban untuk memberi tahu Anda tentang segala 
perubahan.

c. Anda hanya boleh mengirimkan konten asli yang dibuat oleh Anda, baik itu dalam bentuk teks, foto atau video, 
atau media apa pun (“Konten”).

d. Konten tersebut harus sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan Anda.
e. Konten yang Anda serahkan kepada kami tidak mengandung apapun (kecuali produk Nu Skin) yang akan 

melanggar hak kekayaan intelektual dari setiap pemilik kekayaan intelektual, melanggar kontrak atau 
mengakibatkan pertanggungjawaban perdata atau pidana, dan Anda harus membebaskan Nu Skin dari 
tanggung jawab apa pun yang diakibatkan oleh pelanggaran Anda atas kekayaan intelektual atau tindakan 
atau kelalaian yang mengakibatkan tanggung jawab tersebut

9. Anda memahami dan menyetujui bahwa:
a. Nu Skin dapat menggunakan semua Konten yang Anda kirimkan untuk Kontes dalam bentuk apapun dan di 

media apapun, dengan tanpa batasan, dalam publikasi cetak, materi promosi (termasuk online), dan dengan 
segala cara, dalam format asli atau diedit atau diubah dengan cara apapun, tanpa batasan frekuensi atau durasi, 
untuk tujuan pemasaran dan/atau promosi.

b. Nu Skin dapat membuat hak cipta Konten atas namanya sendiri atau nama lain yang dapat dipilih.
c. Konten dapat dilihat di mana saja di seluruh dunia dan tidak hanya di negara asal Anda dan bahwa beberapa 

negara di luar negeri mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan yang sama terhadap hak-hak individu 
seperti yang mungkin diberikan oleh undang-undang negara asal Anda.

d. Nama Anda mungkin muncul dalam keterangan terkait dengan Konten yang digunakan sesuai dengan ketentuan 
di atas, atau dalam teks editorial yang menyertainya, tetapi Anda juga setuju bahwa Konten dapat digunakan 
tanpa referensi nama Anda.

e. Anda melepaskan dan membebaskan Nu Skin, pejabat, direktur, karyawan dan agennya, dan penerus serta yang 
ditunjuk mereka (termasuk agensi, klien, penyiar, publikasi berkala atau lainnya) dari setiap dan semua klaim, 
penyebab tindakan dan tuntutan yang timbul dari atau akibat dari penggunaan Konten, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada klaim untuk pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi.

10. Sehubungan dengan hadiah Kontes, Anda setuju bahwa:
a. Adalah kebijakan mutlak Nu Skin untuk menentukan bentuk hadiah Kontes, dan untuk mengubah hadiah kapan 

saja, dan Nu Skin akan melakukan upaya terbaik untuk menyediakan hadiah pengganti dengan nilai yang sama.
b. Hadiah Kontes tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat ditebus dengan uang tunai, dan tidak terdapat 

Volume Penjualan Pribadi atau Nilai Komisi Penjualan.
c. Hadiah Kontes, jika dalam bentuk voucher atau kode diskon, tidak dapat digunakan bersama dengan voucher, 

diskon, penawaran, promosi, hak istimewa lainnya, dan harus digunakan dalam satu kwitansi, kecuali jika secara 
tegas diinformasikan lain.

d. Pemenang hadiah Kontes secara pribadi dan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala pengeluaran atau pajak 
yang timbul atau biaya lain yang mungkin dikenakan sehubungan dengan mendapatkan dan memenangkan 
hadiah Kontes.

11. Nu Skin memiliki kebijaksanaan mutlak dan hak tanpa batas untuk melakukan semua hal yang dianggapnya sesuai 
dengan Kontes, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan dan/atau kinerja dari hal-hal berikut:
a. Mengubah, menganti, atau memvariasikan syarat dan ketentuan ini dan peraturan Kontes lainnya dengan cara 

apapun yang menurut Nu Skin sesuai.
b. Menentukan apakah pengajuan Kontes Anda mematuhi ketentuan tersurat atau tersirat dari Kontes ini.



c. Menolak setiap pengajuan yang terlambat sehubungan dengan Kontes, terlepas dari alasan apapun.
d. Menyeleksi pengajuan Kontes yang dianggap layak dan tepat untuk masuk seleksi.
e. Menentukan pemenang-pemenang Kontes yang dianggap layak dan tepat untuk memenangkan Kontes.
f. Menentukan jumlah pemenang Kontes.
g. Menentukan tanggal pengumuman pemenang Kontes.
h. Mendiskualifikasi keikutsertaan berkelanjutan Anda dalam Kontes atau melepaskan hadiah Kontes atas 

ketidakpatuhan yang dilakukan.
i. Memberhentikan dan menangguhkan Kontes ini atas kebijakan mutlak Nu Skin, tanpa pemberitahuan 

sebelumnya.
12. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Anda menerima bahwa Anda berpartisipasi dalam Kontes dengan resiko 

Anda sendiri. Nu Skin tidak akan, bertanggung jawab atas cedera, kehilangan atau kerusakan yang diderita sebagai 
akibat dari atau sehubungan dengan Kontes ini dan/atau penukaran atau penggunaan hadiah, bagaimanapun juga 
yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada, pemenuhan hadiah, atau kerusakan atau kerusakan sistem atau 
peralatan computer.

13. Untuk menghindari keraguan, Kontes ini tunduk pada hukum yang mengatur dan ketentuan upaya penyelesaian 
perselisihan yang sama yang ditetapkan dalam Perjanjian Brand Affiliate Anda.

14. Jika ada bagian dari peraturan atau syarat dan ketentuan dalam Kontes ini yang batal atau tidak dapat dilaksanakan 
karena alasan apapun, maka hal lain yang terdapat di peraturan atau ketentuan tidak akan terpengaruh dan akan terus 
berlaku secara penuh.


