Product Description :
Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan
ekonomi secara digital yang memiliki bisnis marketplace terdepan di Indonesia yang
memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring.
Hingga saat ini, Tokopedia menjadi marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat
Indonesia. Sejak diluncurkan, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang
secara gratis.
Tokopedia e-Voucher biasa disebut juga dengan Tokopedia Gift Card berupa kode voucher unik
yang dapat digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di situs dan aplikasi
Tokopedia dan bisa Anda redeem/tukarkan menjadi GoPay Coins.
T&C
1. e-Voucher ini tidak untuk diperjualbelikan. Pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab
jika terjadi penyalahgunaan atas pembelian dari pihak lain.
2. Pihak penyelenggara berhak untuk menonaktifkan/menangguhkan kode e-Voucher
apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau pola kecurangan yang dilakukan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. e-Voucher Tokopedia atau disebut Tokopedia Gift Card hanya dapat digunakan di situs
dan aplikasi Tokopedia.
4. Setiap Tokopedia Gift Card hanya dapat di-redeem/ditukarkan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Cara penggunaan e-Voucher Tokopedia :
● Untuk langsung berbelanja dengan dengan Tokopedia Gift Card, kunjungi
https://www.tokopedia.com/gift-card
● Pastikan akun Go-Pay Coins Anda sudah diaktifkan. Jika belum, klik aktifkan GoPay Coins.
● Masukan kode Gift Card, lalu klik cek kode Gift Card.
● Pop up pesan konfirmasi akan muncul dengan nominal GoPay Coins yang
diterima, lalu klik tambahkan ke GoPay Coins.
● Pilih metode verifikasi kemudian masukan kode verifikasi yang Anda terima.
● Tokopedia Gift Card tidak dapat digabungkan dengan Transaksi dengan Kode
Promo Tertentu.
6. Gift Card yang telah ditukarkan/di-redeem dapat digunakan untuk pembelian barang
dan/atau produk lainnya yang terdapat dalam Situs/Aplikasi Tokopedia, dimana
penawaran barang dan/atau produk lainnya tersebut menerima GoPay Coins sebagai
metode pembayaran
7. Anda hanya dapat memasukkan kode Gift Card untuk penukaran/redeem maksimal
sebanyak 10 (sepuluh) kali kode Gift Card dalam 1 (satu) jam dan/atau 20 (dua puluh) kali
kode Gift Card dalam 1 (satu) hari, apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan kode
Gift Card, akan mengurangi kesempatan dalam melakukan penukaran/redeem kode Gift
Card.
8. Untuk menggunakan Tokopedia Gift Card silahkan klik tombol "REDEEM" dibawah.

9. Masa berlaku Tokopedia Gift Card adalah 1 bulan atau yang tertera dalam SMS atau
email. Apabila redeem/penukaran Tokopedia Gift Card dilakukan setelah masa
berlakunya habis, maka Tokopedia Gift Card akan dianggap hangus dan tidak dapat
digunakan.
10. Penggunaan Tokopedia Gift Card yang telah di-redeem/ditukarkan menjadi Go-Pay Coins
untuk pembelian Barang dan/atau produk lainnya yang terdapat dalam Situs/Aplikasi
dapat berubah berdasarkan kebijakan Tokopedia. Harap memperhatikan syarat &
ketentuan penggunaan Go-Pay Coins di Tokopedia.
11. Jika ada kendala, mohon segera hubungi CS di 1500340 atau Live Chat

