
A. REGULASI UMUM

1. Motor buatan tipe MAXI YAMAHA (XMAX, NMAX, AEROX 155, dan LEXI) dari semua tahun

pembuatan yang sudah dimodifikasi.

2. Penilaian kompetisi mengutamakan penampilan luar bukan kecanggihan/modifikasi mesin

dengan orientasi keselamatan berkendara (safety riding first)

3. Ide atau inovasi, tampilan luar, dan trik modifikasi (tingkat kesulitan) jadi faktor utama dalam

penilaian.

4. Jumlah komponen yang dimodifikasi, custom, merek, dan harga spare part yang digunakan

bukan merupakan unsur penilaian utama.

5. Motor yang mengikuti kompetisi dilengkapi komponen wajib sesuai peraturan lalu lintas.

6. Penggunaan part atau produk motor merek lain berupa bodi utama akan mengurangi penilaian.

7. Begitu juga dengan penggunaan part palsu juga akan mengurangi penilaian.

8. Peserta kompetisi Online Customaxi haruslah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah

Indonesia pada saat mengikuti kegiatan ini. Dibuktikan dengan foto copy identitas pengenal diri

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku.

9. Unit motor modifikasi haruslah memiliki surat-surat yang sah dari Kepolisian.

10. Penyelenggara menjaga semua data yang diberikan oleh peserta.

11. Pemenang maupun peserta lainnya tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati penipuan yang

mengatasnamakan Panitia Penyelenggara Online Customaxi, GridOto.com dan atau PT. Yamaha

Indonesia Motor Manufacturing

12. Pihak Penyelenggara dapat mengubah ketentuan ini dengan pemberitahuan (bukan persetujuan)

kepada peserta.

13. Tidak berlaku bagi karyawan beserta keluarganya dari PT. Yamaha Indonesia Motor

Manufacturing, biro iklan, supplier, pihak ketiga dalam segala bentuk yang turut terlibat kegiatan

ini.

B. DEWAN JURI

Dewan juri ONLINE CUSTOMAXI merupakan perwakilan juri dari redaksi GridOto.com, Tabloid Otomotif,

dan Motorplus-online.

C. TAHAP 1 – REGISTRASI & ELIMINASI



Pada tahap ini peserta dapat mendaftar dan mengikuti kontes modifikasi online MAXI YAMAHA dengan

memperlihatkan modifikasi motor MAXI YAMAHA series melalui sosial media, serta mengirim foto dan

video ke microsite www.customaxiyamaha.com

1. ATURAN MAIN ONLINE CUSTOMAXI

a. Registrasi dengan mengisi biodata lengkap untuk mengikuti kompetisi

b. Sebelum upload peserta wajib follow instagram dan like akun facebook Yamaha Motor

Indonesia dan GridOto.

● Instagram Yamaha : @yamahaindonesia

● Instagram MAXI YAMAHA : @maxiyamahaindonesia

● Instagram GridOto : @gridoto

● Facebook YAMAHA : Yamaha Motor Indonesia

● Facebook GridOto : Gridoto

c. Kontes modifikasi pada tahap ini dilakukan dengan cara online, peserta wajib untuk upload 3 foto dan

link video vlog minimal 1 menit melalui microsite customaxiyamaha.com

d. Wajib untuk upload video vlog minimal 1 menit di media sosial pribadi peserta tentang modifikasi

motornya dan link tersebut di submit pada website saat melakukan pendaftaran.

e. Setiap peserta / modifikator dapat mendaftarkan motor modifikasinya lebih dari satu unit.

f. Juri akan melakukan seleksi 80 motor terbaik untuk mengikuti tahap Semifinal.

g. Pada babak semifinal tersebut akan disaring kembali menjadi 40 motor yang berhak mengikuti tahap

Grand final.

h. Peserta yang terpilih (40 motor) akan dihubungi langsung oleh panitia untuk penjurian secara online.

2. SYARAT DAN KETENTUAN :

a. Materi yang dikirim peserta tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan

tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak mana pun juga (termasuk hak cipta dan hak

milik), artinya foto, video & caption yang dikirim harus merupakan asli ciptaan, milik dan ide peserta

sendiri.

b. Penyelenggara dan atau PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing berhak mempublikasikan nama

lengkap, nama panggilan, alamat, video atau testimonial pemenang untuk keperluan komunikasi atau

iklan berkenaan dengan aktivitas “Online Customaxi” ini dan dalam berbagai media penerbitan pilihan



manapun tanpa kewajiban untuk memberi kontribusi materiil dalam bentuk apapun pada peserta.

Dengan mengikuti kompetisi dan atau mengirimkan foto, video & caption maka Peserta dianggap telah

memberikan segala persetujuan yang dibutuhkan terkait ketentuan ini.

c. Penyelenggara dan atau PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing tidak bertanggung jawab dan

dilepaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun dalam hal komentar, foto, video dan tulisan yang

di-post atau di-upload yang dilakukan oleh setiap peserta "ONLINE CUSTOMAXI” yang melanggar

peraturan Perundangan yang berlaku dan atau melanggar kesusilaan serta ketertiban umum.

d. Dengan mengikuti “Online Customaxi” ini maka peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui

seluruh syarat & ketentuan tersebut di atas

D. TAHAP GRAND FINAL

1. Finalis terpilih ada 40 motor dari semua kelas.

2. Peserta yang lolos ke tahap grand final diwajibkan hadir secara virtual sesuai tanggal dan waktu

yang ditentukan oleh Panitia untuk mempresentasikan modifikasi motornya melalui video call.

3. Juri akan melakukan penjurian 40 motor tersebut untuk mendapatkan 24 pemenang.

4. Poin penilaian babak Grand Final meliputi kualitas modifikasi dari setiap motor dan peserta wajib

mempresentasikan/memaparkan konsep serta juga detail motornya di depan juri.

5. Peserta wajib membaca Syarat dan Ketentuan dan Peraturan Lomba secara seksama sebelum

mengikuti lomba.

6. Hasil keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

E. HAK & KEWAJIBAN PESERTA

1. HAK

Diperkenankan untuk menjelaskan value point modifikasi yang dilakukan pada motor peserta.

2. KEWAJIBAN

Wajib untuk mengikuti dan taat pada semua persyaratan, ketentuan dan peraturan yang berlaku

di kontes ONLINE CUSTOMAXI YAMAHA 2021.

F. PERIODE FINAL

1. Tahap Final : 4 dan 5 Desember 2021

2. Lokasi Final : Online – Zoom.

H.HADIAH



DAILY CLASS:

1. Kategori Yamaha XMAX

Juara 1 : Rp 3.500.000,-

Juara 2 : Rp 2.500.000,-

Juara 3 : Rp 1.500.000,-

2. Kategori Yamaha All New Nmax 155 Connected

Juara 1 : Rp 3.500.000,-

Juara 2 : Rp 2.500.000,-

Juara 3 : Rp 1.500.000,-

3. Kategori Yamaha All New Aerox 155 Connected

Juara 1 : Rp 3.500.000,-

Juara 2 : Rp 2.500.000,-

Juara 3 : Rp 1.500.000,-

4. Kategori Yamaha Lexi 125

Juara 1 : Rp 3.500.000,-

Juara 2 : Rp 2.500.000,-

Juara 3 : Rp 1.500.000,-

MASTER CLASS:

1. Kategori Yamaha Xmax

Juara 1 : 1 unit Yamaha All New Nmax 155 Connected

Juara 2 : Rp 5.000.000,-

Juara 3 : Rp 3.500.000,-

2. Kategori Yamaha All New Nmax 155 Connected

Juara 1 : 1 unit Yamaha All New Aerox 155 Connected

Juara 2 : Rp 5.000.000,-

Juara 3 : Rp 3.500.000,-

3. Kategori Yamaha All New Aerox 155 Connected



Juara 1 : 1 unit Yamaha Lexi Standard

Juara 2 : Rp 5.000.000,-

Juara 3 : Rp 3.500.000,-

4. Kategori Yamaha Lexi 125

Juara 1 : 1 unit Yamaha Lexi Standard

Juara 2 : Rp 5.000.000,-

Juara 3 : Rp 3.500.000,-

a. Juara KING OF MAXI ***) mendapatkan uang tunai Rp 10.000.000,-

Keterangan :

*Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang

** Warna motor dapat berubah sesuai ketersediaan

*** Pemenang KING OF MAXI dipilih dari pemenang Master Class

I. DISKUALIFIKASI

1. Pemenang dinyatakan gugur bila data yang dimasukkan saat registrasi tidak sesuai dengan data

yang tercantum di KTP atau Kartu Identitas lainnya yang masih berlaku.

2. Penyelenggara Online Customaxi berhak untuk mendiskualifikasi peserta apabila peserta

melakukan hal yang bersifat negatif, seperti tidak sportif, di kemudian hari diketahui melanggar

hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya.

3. Panitia Penyelenggara berhak untuk membatalkan atau mengambil /menarik kembali hadiah

yang telah diterima oleh pemenang.

4. Tidak ada kewajiban bagi panitia dan atau Penyelenggara, yaitu GridOto.com dan atau PT.

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk menayangkan detail proses penentuan

pemenang.

5. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Penyelenggara GridOto.com dan

atau PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dilepaskan dari tuntutan dan atau gugatan

dalam bentuk apapun terkait dengan penilaian juri tersebut.

J. PUBLIKASI & LIPUTAN



Semua liputan dan publikasi karya peserta ONLINE CUSTOMAXI YAMAHA 2021 berhak dipergunakan

kepentingan promosi dan publikasi GridOto.com dan atau PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR Mfg, beserta

seluruh jaringan penjualan di seluruh Indonesia.

K. PENGUMUMAN HASIL KONTES

1. Pemenang kontes ONLINE CUSTOMAXI YAMAHA akan diumumkan pada melalui web

www.customaxiyamaha.com dan social media YAMAHA & GridOto.com

2. Keputusan juri adalah final, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

3. Semua protes, tuntutan dan kontroversi dan lain-lain sejenisnya yang mengacu pada keputusan

tersebut tidak akan ditanggapi


