
 

 

PERADUAN MENANG SEJUTA SABELLA 

 

SOALAN LAZIM 

 

● Bagaimanakah saya boleh menyertai peraduan ini? 

Beli produk bernilai sekurang-kurangnya RM100 melalui aplikasi Sabella untuk semua 

bakal pemenang. Pemenang akan ditentukan berdasarkan nilai tempahan tertinggi 

setiap bulan oleh pihak Penganjur. 

 

● Sekiranya saya seorang pemenang harian teratas, adakah saya juga akan menjadi 

pemenang bulanan dan jika saya adalah pemenang bulanan teratas, adakah saya 

layak menjadi pemenang hadiah utama? 

Ya, anda berpeluang untuk menang lebih dari sekali. 

 

● Adakah peraduan terbuka untuk dropship? 

Peraduan ini tidak sah disertai oleh mana-mana individu daripada HQ dropship tetapi 

sah serta layak untuk ahli keluarga dropship dan ED dropship sebagai peserta dan 

pemenang. 

 

● Di manakah saya boleh semak sama ada saya pemenang? 

Sila rujuk halaman peraduan di laman web dan aplikasi Sabella untuk mengetahuinya. 

 

● Apa hadiah yang ditawarkan? 

 

Hadiah Harian 3 Pemenang Harian x 420 
pemenang 

Wang Tunai RM500 

Hadiah Bulanan Hadiah Pertama x 5 pemenang Pakej Umrah untuk 2 orang bernilai 
RM30,000 

Hadiah Kedua x 5 pemenang Vespa Primavera 

Hadiah Ketiga x 5 pemenang Wang Tunai RM10,000 

Hadiah Keempat x 5 pemenang Yamaha Y15ZR 



 

Hadiah Kelima x 10 pemenang iPhone 12 PRO 

Hadiah Keenam x 10 pemenang Smart TV 65” 

Hadiah Ketujuh x 10 pemenang iPad Air  

Hadiah Finale  Hadiah Pertama x 1 pemenang Wang Tunai RM100,000 

Hadiah Kedua x 1 pemenang Proton X50  

Hadiah Ketiga x 1 pemenang Proton Iriz  

Hadiah Keempat x 2 pemenang Pakej Melancong ke Korea Selatan 
bernilai RM30,000 

Hadiah Kelima x 1 pemenang Barang Kemas bernilai RM8,000 

 

 

● Bagaimana boleh saya menuntut hadiah saya? 

Urusetia peraduan Sabella akan menghubungi anda dalam tempoh 30 hari sepanjang 

kemenangan anda.   

 

● Adakah saya akan diberitahu melalui WhatsApp? 

Tidak. Semua pemberitahuan akan dimaklumkan melalui emel dan aplikasi Sabella. 

 

● Umur penyertaan layak?  

Peraduan ini dibuka kepada semua penduduk Malaysia yang sah dengan dokumen 

pengenalan yang sah, berumur 18 tahun dan ke atas pada 14hb Mac 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


