




Syarat & Ketentuan Penggunaan Layanan 

1. Anda selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa mesin cetak dokumen 

(selanjutnya disebut sebagai obyek) yang anda daftarkan dalam layanan GRATIS 

CLEANING & SERVIS Printer Fargo HDP5000  merupakan obyek bukan hasil 

tindak kejahatan dan atau perbuatan melanggar hukum lainnya. 

2. Jika anda mendaftarkan layanan GRATIS CLEANING & SERVIS Printer Fargo 

HDP5000 untuk dan atas nama suatu institusi, anda juga menyatakan dan menjamin 

bahwa anda berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut dalam 

mengadakan serta mengikatkan institusi tersebut pada ketentuan Layanan ini. 

3. Anda menyetujui bahwa biaya yang timbul terkait pengiriman obyek dari dan atau 

kepada kami sepenuhnya menjadi tanggung jawab anda.  

4. Anda membebaskan kami secara hukum atas segala resiko yang timbul selama dan 

atau yang diakibatkan proses pengiriman obyek diantaranya namun tidak terbatas 

pada kerusakan ringan, kerusakan berat, kehilangan, dan atau gagal fungsi. 

5. Anda menyetujui seluruh kebijakan jaminan dan garansi dari kami. 

6. GRATIS CLEANING & SERVIS Printer Fargo HDP5000 berlaku untuk instansi 

yang  belum pernah mengikuti program promo gratis cleaning dan servis bulan 

Oktober 2021 

7. Satu Instansi maksimal CLEANING & SERVIS untuk 1 Printer Fargo HDP5000   

8. Anda menyetujui mengirim video kondisi tampak luar dan video operasional mesin 

cetak dokumen berdasarkan arahan tim kami selambatnya 1(Satu) hari setelah barang 

diterima. 

 Jaminan dan Garansi Layanan 

1. Kami senantiasa melakukan upaya terbaik untuk memberikan kualitas layanan 

perbaikan yang prima. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas hasil 

perbaikan kami, maka kami memberikan garansi perbaikan selama 7 (hari) dengan 

syarat diantaranya namun tidak terbatas : 

a. Kerusakan yang sesuai dan sama dengan hasil assesment awal tim kami. 

b. Kerusakan yang bukan diakibatkan karena proses pengiriman. 

c. Kerusakan bukan karena hasil perbaikan oleh Pihak Lain. 

d. Mengirim bukti video kendala operasional mesin cetak dokumen hasil perbaikan. 

e. Anda Menanggung seluruh biaya yang timbul selama proses pengiriman mesin 

cetak dokumen dari dan kepada anda. 

2. Kami memberikan garansi atas pembelian komponen suku cadang oleh anda dengan 

syarat diantaranya : 

a. Komponen/suku cadang yang didapatkan/hasil pembelian langsung dari kami. 

b. Kerusakan yang bukan diakibatkan karena proses pengiriman. 

c. Kerusakan bukan karena hasil perbaikan oleh Pihak Lain. 

d. Tidak  melewati jangka waktu 1(satu) bulan dari pembelian. 




