
 

 

 

PERADUAN MENANG SEJUTA SABELLA 

 

TERMA & SYARAT 

Peraduan Menang Sejuta Sabella  

 

Dengan menyertai Peraduan Menang Sejuta Sabella (“Peraduan”), anda (“Peserta”) mengakui 

telah membaca dan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat yang tersenarai seperti 

berikut: -  

 

Cara-cara penyertaan 

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

bakal pemenang. 

● Pemenang akan ditentukan berdasarkan nilai pembelian tertinggi oleh pihak Penganjur. 

● Pemenang akan diumumkan pada keesokan harinya. 

 

Kelayakan 

● Peraduan ini terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas 

(pada Mac 2021), kecuali kakitangan Sabella Holdings. (Co. No. 1264141-X) (“Pihak 

Penganjur”) dan ahli keluarga terdekatnya, HQ dropship, syarikat sekutunya, rakan 

kongsi perniagaan, pembekal/pengedar, agensi promosi/pengiklanan/perhubungan 

awam dan pihak lain.  

● Peraduan ini juga turut terbuka kepada ahli keluarga dropship dan ED dropship untuk 

dikira layak sebagai peserta dan pemenang. 

 

Tempoh Peraduan 

● Peraduan ini berlangsung dari 14hb Mac 2021 hingga 31hb Julai 2021 (“Tempoh 

Peraduan”). Pihak Penganjur berhak untuk memindakan, melanjutkan atau menamatkan  

tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa memberikan notis terlebih dahulu. 

● Peraduan bermula jam 21:00:00 pada 14/03/2021 dan ditutup jam 23:59:59 pada 

31/07/2021. 

 

 

 

 



 

Hadiah Peraduan 

 

 

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 
ribu 

Hadiah Kedua x 5 pemenang Vespa Primavera 

Hadiah Ketiga x 5 pemenang Wang Tunai RM10 ribu 

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 ribu  

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 ribu 

Hadiah Kelima x 1 pemenang Barang Kemas bernilai RM8 ribu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pemilihan Pemenang 

● Pemilihan Pemenang untuk Hadiah Harian akan dilakukan seperti berikut: 

(a)  Pemenang akan dipilih pada akhir setiap hari (00:00:00 - 23:59:59) Tempoh Promosi. 
("Tempoh Pemilihan"). 

(b)  Untuk setiap Tempoh Pemilihan, pembelanjaan teratas harian merujuk kepada 
Peserta yang jumlah pembeliannya di aplikasi Sabella adalah yang tertinggi dari segi 
jumlah perbelanjaan di antara semua Peserta lain pada setiap hari tertentu. 

(c)   Jumlah keseluruhan pembelian yang dilakukan oleh Peserta dalam tempoh promosi 
bermula dari hari pendaftaran. 

● Pemilihan Pemenang untuk Hadiah Bulanan akan dilakukan seperti berikut: 

(a) Pemenang akan dipilih pada akhir setiap bulan (bermula dari hari pertama Bulan 
00:00:00 hingga hari terakhir bulan 23:59:59) Tempoh Promosi. ("Tempoh Pemilihan"). 

(b) Untuk setiap Tempoh Pemilihan, Pelanggan dengan Nilai Tempahan Tertinggi merujuk 
kepada Peserta yang jumlah tempahannya paling kerap di aplikasi Sabella adalah yang 
tertinggi dari segi jumlah tempahan di antara semua Peserta lain pada setiap bulan 
tertentu. (Pemutus terakhir adalah jumlah tempahan tertinggi) 

(c) Jumlah tempahan paling kerap daripada semua tempahan yang dilakukan oleh 
Peserta dalam tempoh promosi bermula dari hari pendaftaran. 

 

● Pemilihan Pemenang untuk Hadiah Finale akan dilakukan seperti berikut: 

(a) Pemenang akan dipilih sepanjang Tempoh Promosi (14/3/21 00:00:00 hingga 31/7/21 
23.59:59. ("Tempoh Pemilihan"). 

(b) Untuk setiap Tempoh Pemilihan, Pelanggan dengan Pembelian Terbanyak merujuk 
kepada Peserta yang jumlah pembeliannya yang kerap di Aplikasi Sabella adalah yang 
tertinggi dari segi jumlah pembelian di antara semua Peserta lain pada setiap bulan 
tertentu. (Pemutus terakhir adalah jumlah pembelian tertinggi). 

 

● Pemenang yang terpilih akan dihubungi dan diberitahu melalui panggilan telefon ke 

nombor telefon 011-26181169 atau 017-2687758. Sekiranya percubaan pertama untuk 

memanggil Pemenang yang dipilih gagal iaitu tidak ada balasan, kegagalan sambungan 

dll, 2 percubaan lagi akan dilakukan dalam 2 jam berikutnya dari panggilan pertama 

kepada Pemenang yang dipilih. Sekiranya percubaan selanjutnya tidak berjaya, Sabella 

berhak memilih peserta pengeluaran tertinggi seterusnya. 

 



 

● Syarat yang terpenting untuk menerima Hadiah Peraduan: setiap Pemenang Hadiah 

Peraduan dikehendaki menlengkapkan Borang Indemiti kepada Sabella dalam masa 3 

hari, jika gagal, Pemenang akan dikecualikan daripada menerima Hadiah Peraduan. 

 

LAIN-LAIN 

● Peserta bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk 

menggunakan nama, alamat, gambar, butiran peribadi, dokumen, dan maklumat. 

 

● Pihak Penganjur berhak membatalkan penyertaan. 

● Pihak Penganjur berhak menentukan cara penghantaran hadiah kepada pemenang. 

 

● Semua Peserta bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kecederaan, kerosakan 

atau tuntutan yang disebabkan, secara langsung atau tidak oleh penyertaan mereka 

dalam Peraduan ini dan juga daripada penebusan atau penggunaan hadiah.  

 

● Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang hadiah yang tidak diterima. 

Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap kecacatan, kehilangan, kerosakan 

atau kecurian yang berlaku semasa proses penghantaran dan penerimaan hadiah. 

Pemulangan hadiah oleh pemenang atas sebarang keadaan tidak akan dilayani. 

 

● Peserta adalah atas tanggungan sendirinya untuk sebarang cukai, insurans, atau 

perbelanjaaan yang mungkin dikenakan disebabkan oleh penyertaan dalam Peraduan 

ini atau memenangi hadiah berkenaan. 

 

● Semua hadiah akan diberikan secara sedia ada. Hadiah-hadiah tidak boleh ditukar atau 

dituntut dengan wang tunai atau sebarang bentuk lain sama ada secara sebahagian 

atau sepenuhnya. 

 

● Untuk hadiah pakej melancong, 2 individu sahaja dibenarkan untuk pasangan 

berkahwin/adik-beradik/ibu bapa.Tarikh perjalanan melancong hanya ditetapkan oleh 

pihak Sabella (pihak Sabella berhak untuk meminda tarikh tersebut). Individu tambahan 

tidak dibenarkan untuk melancong bersama. 

 

● Pihak penganjur tidak akan meminta sebarang bayaran tunai pendahuluan untuk 

penghantaran hadiah. 

 

● Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeza dengan produk 

sebenar. 

 

● Untuk sebarang pertanyaan tentang hadiah, sila hubungi 011-26181169 atau 017- 

2687758. 

 

 

 

 



 

Notis Privasi 

Dengan menyertai Promosi, Peserta bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi Peserta 

oleh Penganjur berdasarkan Notis Privasi di https://www.sabella.com.my/privacy-policy 

 

https://www.sabella.com.my/privacy-policy

