
11 November (Senin) sampai 9 Desember (Jumat) 2022

Tersedia dengan harga 10.000 Yen (nilai penerbitan 14.000 
Yen) salah 20.000 Yen (nilai penerbitan 28.000 Yen).

Periode
Aplikasi

November 2022 (Senin) 9:00 
hingga 9 Desember 2022 
(Jumat) 11:59 malam

Metode
Aplikasi

Pendaftarandapatmengunduhaplikasi
darisitus

Android ｉＯＳ

Notifikasi
pembelian

Notifikasi pemenang akan dikirim 
melalui aplikasi pengguna dalam 
pertengahan Desember

Metode
Pembayaran

Penggunaaplikasidapatmenggunakan
metodepembayaranmelalui"Kartu
Kredit" ataupembayaranmelalui"Mini 
Market"※1

Periode
Penggunaan

Hingga 31 Januari 2023 
(Selasa)

Toko yang 
dapat

digunakan

「Dari tokoyang terdaftardi "ProyekKota 
TerpercayaYatsushiro", tokoyang telah
mendaftar

（Operasional / Hari Kerja 9:00 pagi sampai 5:00 sore）
※Selain tanggal 29 Desember~ tanggal 3  Januari

Untuk pembayaran di mini market, anda dapat menggunakan Lawson atau FamilyMart (Hanya terima tunai)

Pusat Panggilan 050-1742-3554

Tarif premi

40%

Cara mengajukanpermohonandan 
pembelian

1. Unduh barcode 2D dari model menggunakan
metode "aplikasi" di sebelah kiri.

2. Masukkan dan simpan informasi pembeli
seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan 
informasi pembeli dll. dalam profil di aplikasi
dan simpan.

3. Ajukan aplikasi permohonan sampai dengan
tanggal 9 Desember hari Jumat dengan
menggunakan formulir pembelian sertifikat
hadiah dalam aplikasi, memasukkan jumlah
orang yang membeli, jumlah set yang 
diinginkan (dalam satuan 10 set), jumlah
dan nama anggota keluarga untuk pembelian
tambahan

4. Pertengahan bulan desember
pemberitahuan tentang pembeli akan dikirim
melalui aplikasi dan dimohon untuk
melakukan pembelian dalam tenggat waktu.

5. Pembayaran ・Bayar dengan "kartu kredit" 
atau "pembayaran toserba"

6.Voucher produk dapat digunakan terhitung
setelah dilakukannya pembayaran hingga 31 
Januari 2023 (Selasa)
Jalankan aplikasi di took
yang tersedia, baca barcode
2D di toko, masukkan jumlah
dan tebus.

• Kualifikasi Pengguna Teruntuk warga yang 
terdaftar di Daftar Penduduk Dasar Kota Yatsushiro

Mereka yang sudah mendaftar pada putaran pertama aplikasi
(baik versi kartu maupun aplikasi) juga bisa mendaftar!

Mereka yang sudah mendaftar pada putaran pertama aplikasi (baik versi kartu maupun aplikasi) juga bisa mendaftar!

Periode Pendaftaran

Tambahan voucher produk "versi aplikasi".

Voucher produk Premium Digital Kota Yatsushiro

八代市



（Operasional / Hari Kerja 9:00 pagi sampai 5:00 sore）
※Selain tanggal 29 Desember~ tanggal 3  Januari

Pusat  Panggi lan 050-1742-3554

Harap dimengerti jika jumlah yang diajukan melebihi jumlah
total yang terjual, jumlah yang dialokasikan akan disesuaikan
dengan jumlah yang diajukan.

Contoh pembelian

Jika satu pemohon ditambah enam anggota keluarga mengajukan aplikasi
140.000 yen untuk tujuh orang, permohonan dibatasi hingga maksimum 100.000 
yen untuk lima orang. Dalam hal ini, silakan mengajukan permohonan secara
terpisah untuk maksimal 40.000 yen dengan dua orang dari pemohon lain.
Jika permohonan rangkap dibuat atas nama orang yang sama, orang terakhir
yang melakukan permohonan akan berlaku dan permohonan rangkap akan
dibatalkan.
Harap dimengerti bahwa jumlah aplikasi minimum adalah JPY 10.000, dan 
penyesuaian akan dibulatkan ke bawah ke 10.000 yen terdekat.
Tersedia di sekitar 400 outlet di Yatsushiro ( terhitung 28 Oktober).

• Permohonan pertama dapat diajukan hingga lima orang 

(terbatas pada jumlah orang termasuk pemohon dan anggota

keluarga dari rumah tangga yang sama).

• Maksimal 20.000 Yen per orang bisa diajukan.Jika keluarga

yang terdiri dari 5 orang dapat mengajukan hingga 100.000 Yen.

• Pembelian hanya berlaku untuk satu kali. Jumlah tidak dapat

diubah maupun dibatalkan setelah pendaftaran.

Sebagai contoh... 1 pemohon + 4 anggota

keluarga = 5 orang x 20.000 yen = hingga

100.000 yen (jumlah biaya penerbitan

140.000 yen) dapat mengajukan

permohonan.


