Disclaimer :
Pasal I Harga dan Pembayaran
I.A. Harga sudah termasuk pajak normal.
I.B. Harga sewa diluar denda jika terjadi kerusakan unit (terdapat di pasal III).
I.C. Biaya keterlambatan unit sebesar 10% setiap 3 jam dari pasal II.B.
I.D. Pembayaran dilakukan saat awal serah terima.
I.D.i. Dalam kontrak panjang (lebih dari 5 hari) pembayaran dilakukan di akhir kontrak, maka kartu identitas
penjamin akan tertahan dan pembayaran dikenakan Fee :
- Sebesar 5% dari harga total jika dilakukan di akhir kontrak.
- Tambahan 1% dari harga total untuk telat bayar per 1 hari setelah hari akhir kontrak.
Pasal II Logistik dan Timing
II.A. Pengantaran barang dilakukan pada waktu yang disepakati di kontrak dengan :
IIA.i free biaya antar, by COD di sekitar Pasar minggu (Jakarta) atau Kelapa dua (Depok).
IIB.ii biaya Rp 15.000 setiap kelipatan 10KM dari lokasi kami.
II.B. Pengembalian unit dilakukan dengan cara :
II.B.i free biaya jemput, barang antar sendiri ke lokasi kami maksimal H+1 pukul 9.00 setelah hari akhir sewa.
II.B.ii biaya dan waktu sesuai kesepakatan awal, barang dijemput tim kami.
Pasal III Perihal kontrak dan Kondisi Barang
III.A. Fiksasi kontrak ditandai dengan DP minimal 50% dari harga total. maksimal di H-4 kontrak.
III.B. Unit HT diserahkan saat serah terima awal dengan kondisi siap setting dan baterai isi.
III.C. Jika terjadi kerusakan pada unit barang maka akan dilakukan kebijakan sanksi :
II.B.i kerusakan ringan, akan diidentifikasi dan kesepakatan penggantian part.
II.B.ii kerusakan berat, akan dikenakan sejumlah harga unit baru.
III.D. Jika terjadi kehilangan unit maka akan dikenakan biaya sebesar berikut :
III.D.i HT Fcom : Rp 770.000 ,, Earphone Fcom Rp 50.000 ,, Charger Fcom Rp 200.000
III.D.ii HT Icom : Rp 1.475.000 ,, Earphone ICOM Rp 85.000 ,, Charger Icom Rp 350.000
III D iii Metal Detector Garret Super Scanner V : Rp 3.600.000
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