Syarat & Ketentuan
Promo Pasti Dapat
oleh PermataShopping Card

DANA
Hemat Rp 15.000 setiap hari

Syarat & Ketentuan :
1. Promo berlaku setiap hari hingga 30 Juni 2021.
2. Minimum transaksi untuk mendapatkan diskon Rp 15.000 adalah Rp 250.0000
3. Promo berlaku setiap hari pukul 10:00 – 22:00 WIB
4. Setiap pengguna bisa menggunakan promo sebanyak 1 kali per hari tanpa
maksimum kuota bulanan
5. Diskon akan didapatkan di halaman check-out saat memasukan 16 digit nomor
PermataShopping Card uang sudah tersimpan di aplikasi DANA
6. Jika tidak memotong maka limit transaksi user id atau nomor kartu sudah
digunakan.
7. Promo tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya, tidak berlaku kelipatan dan
tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
8. Link pembelian http://bit.ly/DANA15KPSC

JD.ID
Hemat Rp 15.000 setiap hari

Syarat & Ketentuan :
9. Promo berlaku setiap hari hingga 30 Juni 2021.
10. Minimum transaksi untuk mendapatkan diskon Rp 15.000 adalah Rp 250.0000 ,
tidak termasuk ongkis kirim
11. Promo berlaku setiap hari pukul 10:00 – 22:00 WIB
12. Setiap pengguna bisa menggunakan promo sebanyak 1 kali per hari tanpa
maksimum kuota bulanan
13. Diskon akan didapatkan di halaman check-out saat memasukan 16 digit nomor
PermataKartuKredit
14. Promo

berlaku

khusus

untuk

metode

pembayaran

menggunakan

PermataShopping Card, berlaku full payment maupun cicilan
15. Jika tidak memotong maka limit transaksi user id atau nomor kartu sudah
digunakan.
16. Promo tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya, tidak berlaku kelipatan dan
tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
17. Link pembelian https://bit.ly/jdPSC15K

Lazada
Hemat Rp 15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Promo berlaku setiap hari hingga 30 Juni 2021.
2. Minimum transaksi untuk mendapatkan diskon Rp 15.000 adalah Rp 250.0000 ,
tidak termasuk ongkis kirim
3. Promo berlaku setiap hari pukul 10:00 – 22:00 WIB
4. Setiap pengguna bisa menggunakan promo sebanyak 1 kali per hari
5. Diskon akan didapatkan di halaman check-out saat memasukan 16 digit nomor
PermataKartuKredit
6. Promo berlaku untuk khusus untuk pembelian menggunakan PermataShopping
Card
7. Jika tidak memotong maka limit transaksi user id atau nomor kartu sudah
digunakan.
8. Promo tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya, tidak berlaku kelipatan dan
tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
9. Link pembelian https://bit.ly/LazPermata

Shopee
Hemat Rp 15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Diskon Rp15.000 berlaku dengan min. pembelian Rp 250.000.
2. Diskon berlaku untuk pembelian semua produk di Shopee, kecuali Kategori:
o

Voucher (Pulsa, Data, Gaming, Travel & Tour, Belanja, Event Ticket),

o

Isi Ulang (Pulsa, Paket Data, E-Money, Roaming),

o

Tagihan (Listrik PLN, BPJS, Telkom, PDAM, Pasca Bayar, Angsuran
Kredit),

o

Tiket (Kereta Api, Pesawat, Bus),

o

Hiburan (Voucher Game, Deals Sekitarmu, Tiket Event & Hiburan),

o

Donasi & Keuangan (Donasi, Zakat, Pinjaman Modal),

o

Sub-kategori Logam Mulia, Kartu Perdana & e-money.

3. Diskon berlaku untuk pembayaran dengan menggunakan PermataShopping Card
4. Untuk mendapatkan diskon masukan kode voucher PSC15
5. Berlaku untuk pembelian menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee.
6. Berlaku untuk 1 kali transaksi/ nomor kartu/ Shopee ID/ hari via aplikasi Android/
iOS Shopee. Apabila Shopee mendeteksi bahwa 1 (satu) pengguna memiliki
beberapa akun aktif, maka seluruh transaksi yang dilakukan oleh beberapa akun
aktif tersebut akan dianggap dilakukan oleh 1 (satu) pengguna.
7. Shopee berhak untuk membatalkan pemberian cashback/ diskon, atau jika
diperlukan, membatalkan transaksi atau membekukan akun, apabila ditemukan
indikasi penyalahgunaan voucher oleh pengguna.
8. S&K ini dapat sewaktu-waktu diubah oleh Shopee sesuai dengan Syarat Layanan
Shopee.
9. Berlaku hanya untuk transaksi non-cicilan
10. Link pembelian https://shopee.co.id/psc15k

Tokopedia
Hemat Rp 15.000 setiap hari
Syarat & Ketentuan :
1. Promo

berlaku

untuk

metode

pembayaran

penuh

dan

cicilan

dengan

PermataShopping Card.
2. Promo berlaku setiap hari hingga 30 Juni 2021 mulai pukul 10.00 – 22.00 WIB
tanpa quota transaksi maksimum per harinya di periode promo yang ditentukan.
3. Untuk mendapatkan diskon Rp 15.000, pembeli harus memasukkan kode promo:
PERMATA15KPSC di halaman pembayaran.
4. Satu (1) pengguna Tokopedia bisa mengikuti promo ini sebanyak 1 kali per hari
selama periode promo yang ditentukan.
5. Satu pengguna Tokopedia hanya boleh menggunakan satu (1) akun Tokopedia
untuk mengikuti promo ini. Jika ditemukan pembuatan lebih dari satu (1) akun
oleh satu (1) pengguna yang sama dan/atau nomor handphone yang sama
dan/atau alamat yang sama dan/atau ID pelanggan yang sama dan/atau
PermataKartuKredit dan/atau riwayat transaksi yang sama, maka pengguna tidak
akan mendapatkan benefit dari promo Tokopedia.
6. Promo berlaku untuk minimum pembelanjaan Rp 250.000 di Power Merchant dan
Official Store, tidak berlaku kelipatan & tidak termasuk ongkos kirim.
7. Promo ini tidak dapat digabung dengan promo dan voucher lain yang sedang
berlangsung di Tokopedia.
8. Link pembelian tkp.me/permata15k

