Syarat dan Ketentuan Program RWS Invites (berlaku 22 Juni 2018)
“Pembelanjaan yang Memenuhi Syarat” memiliki arti yang didefinisikan pada Klausul C2.
“Genting Dollars” berarti dolar hadiah yang diberikan kepada anggota program Hadiah
Genting.
“Invites Dollars” atau “Invites$” atau “I$” (yang mungkin digunakan secara bergantian) berarti
dolar hadiah yang diberikan ke Anggota sehubungan dengan Pembelanjaan Acara
Berkualifikasi atau Pembelanjaan Berkualifikasi dalam Program ini.
“Anggota” berarti anggota yang ikut dalam Program ini.
“Tahun Keanggotaan” berarti periode waktu tanggal pendaftaran dan periode setiap dua
belas (12) bulan berturut-turut setelahnya.
“Outlet Yang Berpartisipasi” mengacu pada outlet yang berpartisipasi dalam Program ini.
Untuk daftar lengkap outlet, kunjungi www.rwsentosa.com/rwsinvites.
“Program” berarti program hadiah yang diadakan oleh Resorts World di Sentosa Pte. Ltd.
“Pembelanjaan Acara Berkualifikasi” berarti, tunduk pada pengecualian yang ditetapkan
pada Klausul D5 dan di mana saja dalam Syarat dan Ketentuan ini, sebuah pertemuan,
insentif, konferensi, pameran atau acara grup atau sewa penuh restoran di outlet yang dimiliki
RWS sesuai dengan perjanjian tertulis dengan RWS dan dibayar dengan tunai, NETS, kartu
kredit atau debit Anggota (tidak termasuk pajak barang dan jasa atau pajak lainnya).
“Pembelanjaan Berkualifikasi” berarti, tunduk pada pengecualian yang ditetapkan pada
Klausul D5, Klausul D6, dan di mana saja di dalam Syarat dan Ketentuan ini, pembelian yang
dilakukan oleh Anggota di Outlet Yang Berpartisipasi atau di www.rwsentosa.com, yang
mungkin RWS tentukan, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, dan dibayar dengan
tunai, NETS, kartu kredit atau debit Anggota (tidak termasuk pajak barang dan jasa atau pajak
lainnya).
"Kamar Bermalam Berkualifikasi" berarti kamar bermalam yang ditempati oleh Anggota di
semua properti yang berpartisipasi dan dibayar dengan Tarif Kamar Berkualifikasi. Untuk
menghindari keraguan, “Kamar Bermalam Berkualifikasi" dibatasi satu kamar bermalam per
Anggota dan tidak mencakup menginap gratis yang diperpanjang bagi Anggota dengan
alasan apa pun.
“Tarif Kamar Berkualifikasi” berarti tarif kamar dengan harga reguler yang bisa dilihat di
situs web Resorts World Sentosa (www.rwsentosa.com), atau tarif lain yang mungkin RWS
tambahkan, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, dari waktu ke waktu sebagai Tarif
Kamar Berkualifikasi dalam Program ini.
“Kartu RWS Invites” memiliki arti yang didefinisikan pada Klausul B6.
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A.

UMUM

1.

Syarat dan Ketentuan ini mengatur Program ini dan hubungan antara Resorts World at
Sentosa Pte. Ltd. (“RWS”) dengan Anggotanya.

2.

Dengan mendaftarkan diri ke Program ini, Anggota mengakui bahwa telah membaca,
memahami, dan menerima Syarat dan Ketentuan ini.

B.

PENDAFTARAN & KEANGGOTAAN

1.

Persyaratan Usia:
a.

RWS Invites Gold: setidaknya berusia dua puluh satu (21) tahun

b.

RWS Invites Member: setidaknya berusia dua puluh satu (21) tahun

c.

RWS Invites Classic: di bawah usia dua puluh satu (21) tahun (untuk Anggota yang
sudah ada dan hanya ditawarkan berdasarkan pertimbangan khusus).

2.

Biaya Pendaftaran: Ada biaya pendaftaran sekali yang dibayarkan di awal sebesar
SGD8 .

3.

Hanya perorangan yang berhak mendaftar dalam Program ini. Badan hukum (misalnya,
perusahaan atau entitas) tidak berhak mendaftar.

4.

Sebagai prasyarat untuk mendaftar dalam Program ini, Anggota harus memberikan
semua informasi yang diminta kepada RWS dan mengisi formulir pendaftaran seperti
yang ditentukan oleh RWS.

5.

Pendaftaran mungkin ditolak atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak RWS.

6.

Saat pendaftaran disetujui oleh RWS, Anggota akan menerima nomor keanggotaan,
kartu anggota (“Kartu RWS Invites”) dan PIN rahasia.

7.

Anggota bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Kartu dan PIN RWS Invites.
RWS tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul kepada
Anggota apa pun penyebabnya, melalui penggunaan yang tidak sah dari Kartu dan/atau
PIN Anggota RWS Invites.

8.

RWS tidak wajib memverifikasi keaslian orang yang melakukan transaksi dengan
menggunakan PIN yang berlaku. Anggota bertanggung jawab untuk menjaga
kerahasiaan akun keanggotaan dan PIN, serta bertanggung jawab atas aktivitas orang
lain yang menggunakan PIN Anggota, dengan atau tanpa sepengetahuan atau
persetujuan Anggota.

9.

Anggota bertanggung jawab untuk menjaga informasi akun keanggotaannya tetap
terbaru, termasuk informasi kontak yang relevan seperti nomor kontak, alamat surat dan
alamat email.
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C.
1.

TINGKAT KEANGGOTAAN RWS INVITES
Program ini menawarkan dua tingkat keanggotaan:
a.

RWS Invites Gold; dan

b.

RWS Invites Member.

RWS Invites Member adalah tingkat awal untuk Program ini.
2.

Untuk meningkatkan dari tingkat RWS Invites Member menjadi tingkat RWS Invites Gold,
atau mempertahankan tingkat RWS Invites Gold, Anggota harus mengumpulkan syarat
Pembelanjaan Berkualifikasi dan/atau Pembelanjaan Acara Berkualifikasi yang
dibutuhkan sejumlah SGD5,000 dalam Tahun Keanggotaan (“Pembelanjaan yang
Memenuhi Syarat”).

3.

Untuk tujuan menentukan tingkat keanggotaan, Pembelanjaan yang Memenuhi Syarat
dari Anggota otomatis akan direset menjadi nol pada hari pertama Tahun Keanggotaan
berikutnya.

4.

Tingkat keanggotaan yang ditingkatkan akan mulai berlaku sejak tanggal Anggota
mengumpulkan Pembelanjaan yang Memenuhi Syarat, dan Anggota akan menikmati
keuntungan baru hingga akhir Tahun Keanggotaan. Pembaruan apa pun setelahnya
akan tergantung pada Anggota yang mengumpulkan Pembelanjaan yang Memenuhi
Syarat untuk Tahun Keanggotaan tersebut.

5.

Kartu RWS Invites baru akan diterbitkan untuk Anggota dengan kondisi berikut:
a.

b.

RWS Invites Gold dan RWS Invites Member
i.

Naik ke tingkat RWS Invites Gold: Jika mengumpulkan Pembelanjaan yang
Memenuhi Syarat kapan pun selama Tahun Keanggotaan; dan

ii.

Turun ke tingkat RWS Invites Member: Gagal mengumpulkan Pembelanjaan
yang Memenuhi Syarat pada akhir Tahun Keanggotaan.

Untuk RWS Invites Classic:
i.

Naik ke tingkat RWS Invites Member: Ketika mencapai usia dua puluh satu
(21) tahun; dan

ii.

Naik ke tingkat RWS Invites Gold: Ketika mencapai usia dua puluh satu (21)
tahun dan mengumpulkan Pembelanjaan yang Memenuhi Syarat selama
Tahun Keanggotaan yang terbaru.

Anggota akan diberi tahu tentang pengambilan Kartu RWS Invites yang baru.
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D.

INVITES DOLLARS

1.

Pembelian Di Lokasi: Anggota harus hadir pada saat pembelian dan menunjukkan Kartu
Anggota RWS Invites yang masih berlaku untuk mengumpulkan Pembelanjaan
Berkualifikasi atau Pembelanjaan Acara Berkualifikasi.

2.

Pembelian Online: Anggota harus memasukkan nomor keanggotaan yang masih
berlaku untuk mengumpulkan Pembelanjaan Berkualifikasi. Invites Dollars akan muncul
di akun Anggota pada hari berikutnya.

3.

Invites Dollars tidak memiliki nilai tunai dan tidak bisa ditukar menjadi uang tunai.

4.

Anggota akan mendapatkan Invites
Berkualifikasi dengan tarif berikut:

5.

6.

Dollars

saat

melakukan

Tingkat Keanggotaan

Invites Dollars

RWS Invites Gold

4% dari Pembelanjaan Berkualifikasi

RWS Invites Member

3% dari Pembelanjaan Berkualifikasi

RWS Invites Classic

3% dari Pembelanjaan Berkualifikasi

Pembelanjaan

Anggota akan mendapatkan Invites Dollars saat melakukan Pembelanjaan Acara
Berkualifikasi dengan tarif berikut:
Tingkat Keanggotaan

Invites Dollars

RWS Invites Gold

4% untuk SGD10,000 pertama dari Pembelanjaan
Acara Berkualifikasi untuk tiap acara, dan saldonya
tidak memenuhi syarat untuk mendapat Invites
Dollars.

RWS Invites Member

3% untuk SGD10,000 pertama dari Pembelanjaan
Acara Berkualifikasi untuk tiap acara, dan saldonya
tidak memenuhi syarat untuk mendapat Invites
Dollars.

RWS Invites Classic

3% untuk SGD10,000 pertama dari Pembelanjaan
Acara Berkualifikasi untuk tiap acara, dan saldonya
tidak memenuhi syarat untuk mendapat Invites
Dollars.

Invites Dollars tidak bisa didapatkan dan/atau ditukarkan untuk transaksi berikut:
a.

pembayaran Biaya Pendaftaran Program ini;

b.

pembayaran produk tembakau;

c.

pembayaran yang ditagihkan ke atau dibebankan ke akun perusahaan;

d.

pembayaran barang dan/atau jasa yang dibeli untuk dijual kembali, atau
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e.
7.

pembayaran barang dan/atau jasa yang dilakukan atas nama perusahaan atau
klien.

Untuk mendapatkan Invites Dollars saat membayar kamar di properti yang berpartisipasi:
a.

Pemesanan harus dilakukan langsung dengan RWS,

b.

Pemesanan harus dilakukan dengan Tarif Kamar Berkualifikasi,

c.

Kamar harus dipesan menggunakan nama Anggota, dan

d.

Anggota harus menjadi salah satu dari tamu yang terdaftar.

Invites Dollars hanya bisa didapatkan pada Kamar Bermalam Berkualifikasi.
8.

RWS berhak menerima atau menolak penerimaan dan/atau penukaran Invites Dollars
atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya tanpa pemberitahuan sebelumnya.

9.

Invites Dollars yang dikumpulkan berlaku hingga dua puluh empat (24) bulan dan akan
kedaluwarsa setiap bulan sesuai urutan pemerolehan.

10.

Invites Dollars hanya bisa didapatkan atas jumlah bersih yang dibayarkan setelah
penggunaan segala bentuk diskon, voucher, promosi atau penukaran Invites Dollars
dan Genting Dollars.

11.

Untuk pembatalan atau perubahan pada Pembelanjaan Berkualifikasi atau
Pembelanjaan Acara Berkualifikasi (termasuk namun tidak terbatas pada Anggota yang
meminta pembatalan acara atau pengembalian dana dari produk yang dibeli), Invites
Dollars yang diberikan ke akun Anda akan disesuaikan menurut tarif yang berlaku. Jika
Invites Dollars tidak mencukupi untuk penyesuaian tersebut, Anggota harus membayar
kekurangan apa pun dengan uang tunai, NETS, kartu kredit, atau kartu debit.

12.

RWS memiliki kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya untuk mencabut, mengurangi
dan/atau menghitung ulang Invites Dollars, termasuk namun tidak terbatas pada
kejadian berikut:

E.
1.

a.

kesalahan komputer, malfungsi mesin, kesalahan operator; atau

b.

Anggota telah atau dicurigai telah:
i.

melanggar Syarat dan Ketentuan ini;

ii.

melakukan penipuan atau bertindak tidak jujur; dan/atau

iii.

menyalahgunakan Program ini dengan cara apa pun.

KETENTUAN KEISTIMEWAAN
Keistimewaan parkir:
a.

Tersedia untuk Anggota RWS Invites Gold dan RWS Invites saja.
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b.

Keistimewaan parkir tidak termasuk biaya parkir valet.

c.

Anggota RWS Invites dapat menukar Invites Dollars 2,50 untuk memarkir satu
kendaraan dengan dengan cara sebagai berikut:

d.

i.

Penukaran parkir berlaku selama 24 jam sejak waktu penukaran.

ii.

Kartu RWS Invites yang masih berlaku dan PIN Anggota diperlukan ketika
penukaran parkir.

iii.

Penukaran parkir hanya dapat dilakukan di kios yang ditentukan di tempat
parkir.

iv.

Parkir yang ditukar harus digunakan sebelum Anggota melakukan
penukaran keistimewaan parkir berikutnya.

v.

Anggota harus melepas kartu tunai dari IU kendaraan sebelum mendekati
pintu keluar dan memasukkan Kartu RWS Invites ke slot penukaran di pintu
keluar. Biaya penuh akan dipotongkan jika kartu tunai tidak dikeluarkan dan
pengembalian dana tidak bisa dilakukan.

Anggota Gold RWS Invites dapat menikmati parkir gratis otomatis di pintu keluar
dengan cara berikut:
i.

Tiap Anggota Gold RWS Invites diperbolehkan untuk mendaftarkan satu (1)
In-Vehicle Unit (“IU”) kendaraan pribadi pada RWS (pendaftaran IU
kendaraan di RWS memerlukan waktu hingga 7 hari kerja). Semua informasi
harus lengkap agar pendaftaran berhasil.

ii.

Hanya Anggota dengan kendaraan pribadi yang didaftarkan pada RWS
yang dapat menikmati parkir gratis. Kendaraan Anggota yang tidak terdaftar
pada RWS dapat menukar Invites Dollar 2,50 untuk memarkir satu
kendaraan menurut Klausul E1(c) di atas.

iii.

Parkir gratis hanya tersedia untuk IU kendaraan yang terdaftar di Singapura.

iv.

Anggota berhak melakukan perubahan IU kendaraan yang terdaftar sekali
setiap tahun.

v.

Member harus melepas kartu tunai dari IU kendaraan sebelum mendekati
pintu keluar. Biaya penuh akan dipotongkan jika kartu tunai tidak
dikeluarkan dan pengembalian dana tidak bisa dilakukan.
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2.

3.

Beli 1 gratis 1 Jam di Kids Club:
a.

Anggota dapat menikmati Beli 1 gratis 1 Jam di Kids Club (tidak berlaku setelah
21:00).

b.

Anggota harus hadir sendiri untuk mendaftarkan anak (atau anak-anak) dan
memberikan Kartu RWS Invites yang masih berlaku dan identifikasi foto yang
dapat diterima ke RWS saat pendaftaran.

c.

Batasan Usia: Untuk anak usia 3 sampai 12 saja. RWS berhak menolak siapa saja
di luar batas usia tersebut.

d.

Anak harus minimum berusia tiga (3) tahun pada tanggal pendaftaran dan dapat
bermain sendiri tanpa pengawasan.

e.

Anggota dan/atau tamu yang menemani tidak diizinkan menemani anak (atau
anak-anak) di area bermain. Hanya petugas yang berwenang dari Kids Club yang
diizinkan berada di area bermain.

f.

Aktivitas yang diselenggarakan oleh Kids Club di luar ruang khusus Kids Club
mungkin memerlukan biaya tambahan.

g.

RWS dapat, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya dan tanpa pemberitahuan
sebelumnya, menutup atau membatasi penerimaan ke Kids Club untuk sementara
waktu karena kapasitas, acara khusus atau alasan lain apa pun.

Tiket Satu Hari dan Prioritas Akses Masuk
a.

Tiket Satu Hari (pembelian di tempat saja):
i.

Tersedia untuk Anggota Gold RWS Invites dan RWS Invites saja.

ii.

Anggota dapat membeli Tiket Satu Hari ke Universal Studios Singapore,
Adventure Cove Waterpark, dan S.E.A. Aquarium dengan tarif berdiskon
yang mungkin ditawarkan dari waktu ke waktu.

iii.

Tiket Satu Hari harus dibeli di lokasi Counter dan Layanan Tamu RWS
Invites.

iv.

Anggota dapat membeli hingga maksimal enam (6) Tiket Satu Hari per hari,
untuk setiap diskon di Universal Studios Singapore, Adventure Cove
Waterpark, dan S.E.A. Aquarium.
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b.

4.

Prioritas Akses Masuk:
i.

Tersedia untuk RWS Invites Gold saja.

ii.

Anggota bisa menikmati prioritas akses masuk ke Universal Studios
Singapore, Adventure Cove Waterpark, Maritime Experiential Museum atau
S.E.A. Aquarium.

iii.

hingga maksimum enam tamu yang menemani tiap kali kunjungan di
Universal Studios Singapore, Adventure Cove Waterpark, Maritime
Experiential Museum atau S.E.A. Aquarium.

iv.

Prioritas akses masuk hanya berlaku untuk tiga jam pertama dari jam buka
reguler atraksi.

v.

Anggota dan tamu yang menemani menuju ke pintu putar eksklusif di pintu
masuk Universal Studios Singapore, Adventure Cove Waterpark, Maritime
Experiential Museum atau S.E.A. Aquarium (sesuai dengan keadaan), untuk
prioritas akses masuk.

c.

Anggota harus ada dan menunjukkan Kartu RWS Invites yang masih berlaku
untuk verifikasi.

d.

Untuk Prioritas Akses Masuk, Anggota dan tamu yang menemani harus membeli
tiket masuk secara terpisah untuk masuk ke Universal Studios Singapore,
Adventure Cove Waterpark, Maritime Experiential Museum atau S.E.A. Aquarium.

e.

Anggota dan tamu yang mendampingi harus membeli secara terpisah tiket acara.

Akses ke Fasilitas di ESPA
a.

Tersedia untuk RWS Invites Gold saja.

b.

Anggota bisa membeli akses satu hari penuh ke fasilitas di ESPA dengan tarif
berdiskon SGD50++, terbatas untuk satu pembelian per Anggota per 12 bulan.

c.

Hingga maksimum satu tamu yang menemani per kunjungan.

d.

Anggota harus hadir dan menunjukkan Kartu RWS Invites yang berlaku untuk
verifikasi.
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5.

6.

Wine Gratis Untuk Paket Pernikahan
a.

Tersedia untuk Anggota RWS Invites Gold dan RWS Invites saja.

b.

Anggota dapat menikmati satu (1) botol wine gratis untuk setiap meja yang pasti
digunakan oleh 10 orang yang dipesan di Resorts World Ballroom, Function
Rooms, dan Equarius Hotel Function Rooms saja.

c.

Anggota harus menjadi salah satu dari pasangan pengantin.

Akses WiFi di Resorts World Sentosa
a.

Tersedia untuk semua Anggota.

b.

Anggota dapat menikmati akses WiFi gratis dan tanpa batas:

c.

7.

i.

hingga 3 perangkat;

ii.

hingga 3Mbps di zona WiFi yang ditentukan; dan

iii.

maksimum 6 jam untuk setiap kali login.

Untuk menikmati akses WiFi gratis dan tak terbatas, pilih “GuestWIFI@RWS” dan
masuk menggunakan ID Keanggotaan dan PIN 6 digit.

Syarat dan ketentuan lainnya yang terkait keistimewaan berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada aturan dan ketentuan Universal Studios Singapore, Adventure Cove
Waterpark, Maritime Experiential Museum, atau S.E.A. Aquarium, Kids Club,aturan dan
ketentuan ESPA dan Kebijakan Spa ESPA, dan syarat dan ketentuan terkait paket
pernikahan.
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F.

PENANGGUHAN DAN PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

1.

RWS berhak, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, segera dan tanpa
pemberitahuan sebelumnya, menangguhkan dan/atau menghentikan keanggotaan
Anggota, termasuk namun tidak terbatas pada situasi berikut:
a.

Anggota mengajukan lebih dari tiga (3) permintaan penggantian kartu.

b.

Anggota melakukan tindakan kasar secara verbal atau fisik kepada salah satu dari
karyawan RWS atau tenant RWS;

c.

bertindak curang atau tidak jujur;

d.

menghancurkan atau merusak properti milik RWS dan/atau tenant RWS;

e.

Anggota melanggar Syarat dan Ketentuan ini;

f.

Anggota menyalahgunakan Program ini dengan cara apa pun;

g.

RWS harus mematuhi perintah yang diperbolehkan hukum dari pihak berwenang
yang terkait atau badan pemerintah; dan/atau

h.

Anggota bertingkah dengan cara tertentu yang dianggap RWS tidak pantas.

2.

Anggota dapat menghentikan keanggotaannya kapan pun dengan menulis email ke
RWS dan mengembalikan Kartu RWS Invites.

3.

Bilamana keanggotaan Anggota ditangguhkan dan/atau dihentikan, dengan alasan apa
pun, tidak ada pengembalian biaya dan semua saldo Invites Dollars akan hangus dan
semua keuntungan dan keistimewaan langsung berakhir.
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G.

LAIN-LAIN

1.

Invites Dollars yang dikumpulkan Anggota hanya untuk dimanfaatkan oleh Anggota, dan
keanggotaan dan/atau keuntungannya tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat
dialihkan.

2.

Setiap Anggota hanya bisa memiliki satu Kartu RWS Invites dalam satu waktu.

3.

Anggota bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Kartu RWS Invites mereka. Jika
Kartu RWS Invites Anggota hilang, dicuri atau digunakan oleh orang lain, Anggota harus
segera mengirim email ke rwsinvites@rwsentosa.com.

4.

Biaya administratif senilai SGD5 akan dipungut untuk penggantian Kartu RWS Invites
yang hilang, dicuri, atau rusak.

5.

Program ini, keistimewaan, dan keuntungannya ditawarkan atas kebijaksanaan tunggal
dan mutlak RWS.

6.

RWS dapat, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, membebaskan persyaratan
kelayakan tingkat keanggotaan tertentu kepada Anggota.

7.

Anggota dengan ini memberikan kewenangan kepada RWS untuk menggunakan data
pribadi Anggota yang diungkapkan ke RWS untuk memproses pendaftaran Anggota dan
semua tambahan pada pendaftaran ini dan Program RWS Invites.

8.

RWS berhak, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, mengubah, menghapus,
mengganti, atau menambah Syarat dan Ketentuan, keuntungan, dan keistimewaan,
termasuk pembatalan Program, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa
kompensasi kepada Anggota.

9.

RWS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat atau
terkait penggunaan Program ini.

10.

Anggota harus sepenuhnya membebaskan dan tetap membebaskan RWS dari semua
klaim, kerugian, biaya dan/atau pengeluaran yang dibuat atau dikeluarkan oleh RWS
dan direktur, petugas, pegawai, afiliasi, entitas anak, agen, dan/atau penghuni yang
muncul dari atau terkait dengan, tanpa batasan, penggunaan Anggota terhadap
Program ini atau pelanggaran Anggota terhadap Syarat dan Ketentuan ini.

11.

Keistimewaan, keuntungan, hadiah dan layanan dalam program ini disediakan
“sebagaimana adanya” tanpa jaminan dalam bentuk apa pun baik yang tertulis maupun
terkandung, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan, hak, kualitas kepuasan,
ketiadaan pelanggaran hak milik intelektual pihak ketiga dan kesesuaian untuk tujuan
tertentu. RWS menafikan segala dan semua jaminan, termasuk dan tanpa terbatas pada:
i) segala jaminan mengenai ketersediaan, akurasi atau isi informasi, hak istimewa,
keuntungan, hadiah atau layanan; dan ii) segala jaminan atas judul atau jaminan
ketepatan untuk tujuan tertentu. Anggota setuju bahwa penggunaan Kartu RWS Invites
dan keistimewaan, keuntungan, hadiah atau layanan adalah sepenuhnya risiko mereka.

12.

Individu yang tidak menjadi pihak dari Syarat dan Ketentuan ini tidak memiliki hak
menurut Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Pasal 53B) untuk melaksanakan
Syarat dan Ketentuan ini.
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13.

Anggota bertanggung jawab untuk memberikan informasi kontak yang benar dan
terbaru, termasuk namun tidak terbatas pada alamat surat dan alamat email, dengan
mengakses portal online Anggota, atau menuju Pusat Layanan atau Counter RWS
Invites. RWS tidak bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan atau keistimewaan
karena tidak mendapat komunikasi.

14.

Syarat dan Ketentuan ini tunduk kepada undang-undang Singapura. Pengadilan
Singapura memiliki yurisdiksi eksklusif atas segala perselisihan yang timbul dari Syarat
dan Ketentuan ini, termasuk validitas dan pelaksanaannya.

15.

RWS berhak, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, untuk menafsirkan,
menerapkan, dan mengomunikasikan Syarat dan Ketentuan ini. Semua keputusan yang
diambil oleh RWS bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat pada tiap kasus.

16.

Syarat dan Ketentuan ini berbahasa Inggris saja, yang menjadi bahasa yang mengatur
segala hal, dan semua versi setelahnya dalam bahasa lain hanya akan menjadi bantuan
dan tidak akan mengikat pihak-pihak pada dokumen ini. Semua komunikasi yang akan
dilakukan atau diberikan sesuai dengan Program dan Syarat dan Ketentuan ini akan
menggunakan bahasa Inggris.
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