DISCLAIMER
PT. INDO SUPPLY CHAIN

1. SYARAT DAN KETENTUAN
•

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Halaman ini menampilkan Syarat dan Ketentuan yang sesuai dengan
Produk-Produk yang kami tunjukkan (masing-masing adalah "Produk") yang terdaftar di website kami iscglobe.com
("Situs") kepada Anda ("Persyaratan dan Ketentuan"). Luangkan waktu Anda untuk membaca Syarat dan Ketentuan
ini sebelum memesan Produk dari Situs kami. Dengan memesan salah satu produk kami, berarti Anda setuju untuk
terikat pada Syarat dan Ketentuan ini. Anda harus mengunjungi halaman secara berkala untuk mengetahui setiap
perubahan yang kami buat dalam Syarat dan Ketentuan kami.

2. TENTANG BERAS GOTONG ROYONG
•

Beras Gotong Royong adalah salah satu produk yang diproduksi oleh PT. Indo Supply Chain yang beralamat di
Gedung MTH Square Unit 03/19 Jl. Otto Iskandardinata No. 390 RT. 006 RW. 012 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara
Jakarta Timur

3. TENTANG PT. INDO SUPPLY CHAIN
•

PT Indo Supply Chain adalah suatu perusahaan distributor produk komoditi yaitu Beras dan Ketan. Perusahaan kami
memasarkan Beras dan Ketan dengan sistem Penjualan Langsung yang didesain dengan nama merk Gotong Royong.
Dimana Beras dan Ketan yang Kami pasarkan diproduksi oleh PT. Surya Abadi Sukses Sejahtera berlokasi di
Rengasdengklok, Karawang.

4. DEFINISI
•

Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Member karena sesuai dengan program pemasaran
produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.

•

Komisi yang diterima oleh Member sudah termasuk potongan Pajak pph 21setiap bulannya dan komisi akan
dibayarkan dengan system transfer setiap tanggal 10 dibulan berikutnya. Minimal komisi yang akan ditransfer sebesar
Rp. 50.000,- jika kurang dari Rp. 50.000,- akan diakumulasi dibulan berikutnya.

•

Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi sesuai
dengan jumlah yang akan dicapai oleh Member dalam memasarkan produk.

•

Produk adalah barang yang disediakan oleh Perusahaan untuk dijual sesuai program pemasaran.

5. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
•

Setiap Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah mempunyai kesempatan
untuk menjadi Member, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, golongan dan agama.

•

WNA dapat menjadi anggota(dengan potongan pajak berbeda).

•

Setiap orang yang ingin mendaftar harus melalui sponsor yang terlebih dahulu menjadi Member.

•

Member dapat mendaftar melalui
a. Datang langsung ke kantor pusat
b. Melalui website iscglobe.com

•

Calon Member harus mengisi Formulir Pendaftaran dengan data sebenar-benarnya, apabila Perusahaan mendapatkan
ketidak benaran dalam formulir tersebut, Perusahaan berhak menolak atau membatalkan formulir pengajuan calon
Member.

•

Setiap orang mendaftarkan hanya satu kali, sesuai dengan KTP atau tanda pengenal lainnya. Apabila Perusahaan
menemukan nama yang sama serta identitas yang sama, maka Perusahaan akan mengakui pendaftaran yang terdahulu,
dan mencabut pendaftaran yang lainnya.

•

Calon Member harus menyerahkan dokumen :
- Fotocopy KTP
- Fotocopy Kitas & Paspor ( Untuk WNA )
- Fotocopy NPWP ( Untuk keperluan potongan pajak PPh 21 )

•

Calon Member yang telah mendaftar, diberi kesempatan dalam waktu 10 hari untuk memutuskan menjadi Member
atau membatalkan menjadi Member. Perusahaan akan membeli kembali starter kit beserta produk yang menyertai,
dalam kondisi utuh seperti saat diterima menjadi Member pada saat mendaftar.

•

Calon member membayar uang pendaftaran sebesar Rp 100.000 untuk 1 tahun dan perpanjangan Rp 100.000 untuk
tahun berikutnya.

6. MASA KEANGGOTAAN
•

Masa berlaku keanggotaan selama 1 tahun sejak formulir permohonan termaksud disetujui oleh Perusahaan dan dapat
diperpanjang di tahun berikutnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

•

Member yang telah berakhir masa keanggotaannya dan tidak memperpanjang keanggotaannya, Perusahaan secara
otomatis akan mencabut keanggotaannya karena dinyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan.

•

Member yang telah dinyatakan tidak lagi menjadi anggota yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan dan mengajukan
permohonan kembali paling sedikit 6 (enam ) bulan setelah tanggal pencabutan keanggotaannya disahkan.

•

Masa aktif member bisa berakhir bila member melanggar Syarat dan Ketentuan, melakukan tindak pidana.

7. STATUS WARISAN
•

Bisnis ini dapat diwariskan ketika seorang Member meninggal dunia.

•

Hak waris Member diberikan kepada keluarga yang dinyatakan sebagai Ahli Waris, yang telah ditunjuk dan diajukan
ke Perusahaan secara tertulis oleh Member pada saat pendaftaran.

•

Seorang Member yang mempunyai Hak Waris adalah yang masih berlaku keanggotaanya.

•

Segala hak Member tersebut akan diserahkan kepada ahli waris yang telah didaftarkan ke Perusahaan.

8. HAK DAN KEWAJIBAN MEMBER
o HAK-HAK MEMBER
•

Dapat memesan Produk dengan cara
a. Via SMS dengan Format: No Anggota(spasi)Jenis Beras(spasi)Tonase
b. Contoh : 8889665644443333 GRplatinum 5kg
c. Via Telp 021-29575255
d. Via HP 0816772017
e. Via Web ke iscglobe.com
f. Datang Langsung ke Kantor Pusat

•

Mendapatkan komisi atas prestasi yang dilakukan sesuai dengan rancangan Marketing Plan.

•

Mendapatkan produk-produk yang baik dan sesuai dengan standar Perusahaan.

•

Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan jaringan usaha yang seluas-luasnya di seluruh wilayah
yang sudah ada jaringan distribution partner dari perusahaan di Indonesia.

•

Mendapatkan fasilitas pelayanan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Perusahaan serta berhak
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keanggotannya.

•

Menerima informasi yang benar dan jelas mengenai identitas Perusahaan, produk, sistem pemasaran dan lainnya
untuk memperlancar pengembangan usaha.

o KEWAJIBAN MEMBER

•

Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Perusahaan dan bekerja untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

•

Dalam melaksanakan usahanya, Member menjaga nama baik Perusahaan dan memegang Syarat dan Ketentuan.

•

Mempelajari dan memahami Syarat dan Ketentuan dan Peraturan Perusahaan, dan informasi lain yang diberikan oleh
Perusahaan.

•

Mengembangkan hubungan kemitraan kerja yang harmonis berlandaskan Syarat dan Ketentuan dengan semua pihak
yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

•

Memberikan keterangan kepada Member dan atau calon Member dengan informasi yang benar dan jelas segala
sesuatu yang berkaitan dengan bidang usaha Perusahaan, sistem marketing plan Perusahaan dan manfaat produk
Perusahaan.

•

Melakukan pembinaan dan pengembangan pada downline dalam grup jaringan pemasarannya.

•

Member berkewajiban melakukan pembelian minimal 5KG setiap bulannya agar bisa mendapatkan komisi.

9. BATASAN DAN LARANGAN
•

Member dilarang mendorong para downline untuk membeli produk dalam kuantitas yang berlebihan, melebihi
kebutuhan atau permintaan mereka.

•

Tidak boleh melakukan praktek-praktek perekrutan yang tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dan peraturan
Perusahaan.

•

Member tidak diperbolehkan memasarkan, menjual produk dalam bentuk toko atau dalam rumah pribadi ( Stockist ),
karena sistem penjualan kita adalah direct selling.

•

Member tidak diperbolehkan memasarkan, menjual ataupun menjadi agen atau anggota dari produk atau layanan
Perusahaan Direct Selling lainnya yang sejenis.

•

Dilarang mengacaukan hubungan baik Perusahaan dan para anggota lainnya.

•

Pada saat menjual produk Perusahaan, diharapkan untuk menghormati pilihan dari customer.

•

Dilarang menggunakan segala macam jaringan Perusahaan untuk memasarkan produk yang bukan produk dari
Perusahaan.

•

Seorang Member tidak diperbolehkan mempengaruhi dengan cara apapun merebut atau merekrut calon Member
yang sudah dipresentasikan oleh Member lainnya, kecuali calon Member tetap belum bergabung, serta keputusan
akhir berada pada calon Member untuk memilih sponsor / uplinenya.

•

Seorang Member tidak diperkenankan memanipulasi informasi Perusahaan serta tidak memberikan jaminan dalam
bentuk apapun kepada Member dan atau calon Member, diluar dari yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

•

Dilarang menghina ataupun memfitnah anggota penjual Perusahaan lain ataupun pekerjaan lainnya, dilarang
memandang rendah ataupun menghina Perusahaan ataupun merek dagang lainnya.

•

Dilarang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mengajak seseorang bergabung.

•

Member sebagai mitra independent yang dalam usahanya tidak mengatasnamakan Perusahaan.

•

Member tidak diperkenankan menjual produk di market place.

10. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
o HAK PERUSAHAAN
•

Menerima formulir pendaftaran Member yang diisi oleh Member secara jujur dan benar.

•

Dalam hal menjaga usahanya, Perusahaan berhak untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan
oleh Membernya dalam menjalankan usahanya tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan
Perusahaan.

o KEWAJIBAN PERUSAHAAN
•

Mengirim produk pesanan member paling lambat 7 hari kerja sesudah tanggal penerimaan pesanan

•

Memberikan informasi yang jelas kepada Member secara benar dan jelas tentang usahanya, marketing plan, produk
dan lain-lain terkait dengan kegiatannya.

•

Memberikan bonus/komisi/reward, atas usaha yang dilakukan oleh para Member sesuai dengan yang dijanjikan oleh
Perusahaan yang tercantum dalam Marketing Plan.

•

Memotong komisi para member dengan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia

•

Menyediakan produk yang baik dan berkualitas serta alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Member dalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya.

•

Perusahaan dalam melakukan usahanya dan pembinaan Member, berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada
ketentuan yang berlaku di Indonesia.

o PEMBERIAN INFORMASI
•

Dalam memasarkan suatu produk hanya diperbolehkan untuk menggunakan segala macam jenis tulisan, rekaman yang
disediakan oleh Perusahaan, tidak diperbolehkan untuk menjual ataupun menggunakan segala macam informasi yang
belum disetujui oleh Perusahaan, apabila informasi yang belum disetujui oleh Perusahaan digunakan untuk pelatihan,
maka diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Perusahaan dan dapat digunakan setelah mendapat
persetujuan dari Perusahaan.

•

Member tidak mendemonstrasikan produk kepada pesaing bisnis Perusahaan, disaat menerima tawaran demonstrasi
dari suatu Perusahaan, group atau Perusahaan perorangan diharapkan mematuhi peraturan-peraturan Syarat dan
Ketentuan ini.

•

Segala macam kegiatan demonstrasi adalah murni khusus karena perorangan dan bukan untuk Perusahaan yang
bersangkutan.

•

Dalam menjalankan segala macam kegiatan diharapkan untuk tidak menciptakan sisi negatif dari suatu produk,
Perusahaan ataupun anggota lainnya dan juga untuk tidak menimbulkan beredarnya produk-produk palsu yang
beredar atas nama Perusahaan.

•

Tanpa persetujuan tertulis, tidak diizinkan untuk menggunakan nama ataupun logo Perusahaan dalam kegiatan apapun
juga.

•

Tidak diijinkan untuk menggunakan nama ataupun logo Perusahaan untuk mendirikan organisasi ataupun member
nama suatu produk.

11. JAMINAN KUALITAS PRODUK
•

Perusahaan akan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik.

•

Untuk mengembalikan produk tersebut, diberikan tenggang waktu selama 7 hari kerja.
a. Kemasan rusak
b. Timbangan tidak sesuai kgnya
c. Kualitas tidak sesuai

•

Perusahaan memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

12. PENGUNDURAN DIRI
•

Seorang Member yang mengundurkan diri atau diberhentikan Perusahaan, dapat mengembalikan sisa produk yang
belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu
penjualan yang dibeli dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dan tanggal pembelian, dan Perusahaan akan membeli
produk tersebut dipotong biaya administrasi 10 % dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga biaya setiap
manfaat yang telah diterima oleh Member berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan.

13. SANKSI-SANKSI
•

Apabila terjadi sengketa antar Member ataupun terlibat dalam kasus yang membutuhkan bantuan dari Perusahaan,
diharapkan dapat menulis permohonan bantuan secara tertulis kepada Perusahaan dalam kurun waktu 3 hari terhitung
dari hari terjadinya kasus. Apabila terlambat untuk mengajukan permohonan secara tertulis maka Perusahaan akan
menimbang berdasarkan keadaan sebenarnya apakah layak untuk diberi bantuan atau tidak.

•

Apabila terjadi sengketa antara Member dan Perusahaan, diharapkan dapat menulis permohonan bantuan secara
tertulis kepada Badan hukum terkait dalam kurun waktu 3 hari terhitung dari hari terjadinya kasus.

•

Apabila Member melanggar Syarat dan Ketentuan Perusahaan ataupun membuat reputasi ataupun nama Perusahaan
menjadi jelek atau terlibat tindak pidana maka Perusahaan berdasarkan keseriusan dari kasus tersebut mempunyai hak
untuk memberikan sanksi, berupa peringatan tertulis, pemberhentian dari keanggotaan, menunda atau memotong
sebagian ataupun seluruh nilai bonus yang akan didapat, atau menonaktifkan ke anggotaanya dan sanksi lainnya.

•

Sanksi yang diberikan kepada Member akan dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab secara tertulis
kepada Member yang melanggar ketentuan, Member yang menerima sanksi dapat mengajukan banding kepada
Perusahaan dalam kurun waktu 30 hari tertanda tanggal yang tercantum disurat tersebut, syarat dari pengajuan
banding.

•

Member yang mengajukan banding haruslah memiliki bukti bukti yang kuat.

•

Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh Member yang bersangkutan akan melakukan
investigasi ulang terhadap kasus yang bersangkutan.

14. LARANGAN
•

Anda tidak boleh menyalahgunakan Situs ini. Anda tidak akan melakukan atau mendukung tindak pidana,
mengirimkan atau mendistribusikan virus termasuk Trojan horse, worm, logic bomb atau mengirimkan materi
berbahaya lainnya pada Situs, teknologi berbahaya, melanggar kepercayaan atau dengan cara apapun yang bersifat
ofensif atau melecehkan; memasuki setiap aspek dari Layanan; merusak data; menyebabkan gangguan terhadap
pengguna lain; melanggar hak kesopanan orang lain; mengirim iklan atau materi promosi yang tidak diminta; atau
mencoba untuk mempengaruhi kinerja atau fungsi dari setiap fasilitas komputer atau akses terhadap seluruh Situs.
Setiap pelanggaran ketentuan ini merupakan tindak pidana di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Internet dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika hal tersebut terjadi, Beras Gotong Royong akan melaporkan pelanggaran
kepada pihak penegak hukum yang berwenang dan akan diambil tindakan hukum yang tepat.

15. KESELURUHAN PERJANJIAN
•

Syarat dan Ketentuan berlaku untuk semua Pemesanan dan Kontrak dibuat atau akan dibuat oleh kami untuk
penjualan dan suplai produk. Syarat dan Ketentuan merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Beras Gotong
Royong dan menggantikan setiap dan semua perjanjian sebelumnya dan kontemporer antara kita. Setiap
pengesampingan Syarat dan Ketentuan akan efektif jika secara tertulis dan ditandatangani oleh penandatangan resmi
Beras Gotong Royong.

•

Anda mengakui bahwa, dalam memasuki Kontrak ini, baik Anda maupun kami tidak mengandalkan representasi
apapun, melakukan atau janji yang diberikan oleh yang lain atau tersirat dari kata-kata apapun atau tertulis antara
Anda dan kami sebelum Syarat dan Ketentuan tersebut, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan.

16. PRODUK RUSAK
•

Semua deskripsi Produk, informasi dan materi yang diposting di Situs ini disediakan 'apa adanya' dan tanpa jaminan
langsung, atau tersirat atau makna apapun yang tersembunyi.

•

Jika barang yang Anda terima rusak, silahkan hubungi Tim Layanan Pelanggan kami dan memberikan nomor
Pesanan, nama dan alamat, rincian produk dan alasan pengembalian, dan apakah Anda memerlukan pengembalian
dana atau pengganti.

•

Setelah menerima Produk, kami akan memeriksanya dan kami akan memberitahu Anda tentang hak Anda untuk
penggantian atau pengembalian dana (jika ada) melalui email sesegera mungkin.

•

Dalam hal pengembalian Produk yang tidak rusak, kami memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan tidak
memperbaiki, mengganti atau mengembalikan uang Anda untuk Produk dan / atau kami mungkin mengharuskan
Anda untuk membayar semua biaya pengiriman dan biaya pelayanan sesuai dengan biaya standar kami saat ini dan
biaya lainnya untuk kartu kredit atau debit, atau rincian pembayaran yang Anda berikan kepada kami ketika Anda
membuat Pesanan Anda, dan, sejauh diizinkan oleh hukum, kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atas
kerugian, kewajiban, biaya kerusakan, atau biaya lainnya.

17. GANTI RUGI
•

Anda setuju untuk mengganti kerugian, membela, membebaskan Beras Gotong Royong, direktur, pejabat, karyawan,
konsultan, agen, dan afiliasi, dari setiap dan semua klaim pihak ketiga, kewajiban, kerusakan dan / atau biaya

(termasuk namun tidak terbatas pada, biaya hukum) yang timbul dari penggunaan Situs ini atau pelanggaran Anda
terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
18. KEADAAN DILUAR KENDALI KAMI (FORCE MAJEUR)
•

Kami tidak bertanggung jawab kepada Anda untuk setiap pelanggaran, hambatan atau keterlambatan dalam
pelaksanaan Kontrak disebabkan oleh apapun di luar kendali kami, termasuk namun tidak terbatas pada:

•

Pemogokan, lock-out atau tindakan industrial lainnya (b) Keributan sipil, kerusuhan, invasi, serangan teroris atau
ancaman serangan teroris, perang (baik dinyatakan atau tidak) atau ancaman atau persiapan untuk perang. (c)
Kebakaran, ledakan, badai, banjir, gempa bumi, longsor, wabah atau bencana alam lainnya. (d) Ketidakmungkinan
penggunaan kereta api, pesawat pengirim, alat transportasi bermotor atau alat transportasi lainnya baik publik atau
swasta. (e) Ketidakmungkinan penggunaan jaringan telekomunikasi publik atau swasta (f) Tindakan, keputusan,
undang-undang, peraturan atau pembatasan dari pemerintah, pengiriman, pos atau aksi mogok transportasi lain yang
berkaitan, kegagalan atau kecelakaan.

•

Dalam keadaan bahwa peristiwa Force Majeure berlangsung selama lebih dari satu minggu, baik Anda atau kami
dapat mengakhiri Kontrak segera dengan pemberitahuan tertulis dan tanpa Kewajiban selain pengembalian Produk
yang sudah dibayar oleh Anda dan tidak dikirimkan.

•

Jika kami telah memberikan Kontrak untuk menyediakan produk yang identik atau mirip dengan lebih dari satu
pelanggan dan dicegah dari sepenuhnya memenuhi kewajiban kami kepada Anda karena alasan adanya Force
Majeure, kami mempunyai keputusan mutlak Kontrak mana saja yang berlaku.

•

Kami memiliki kebijaksanaan mutlak pada solusi yang kami ambil dalam memenuhi kewajiban kami di bawah
Kontrak meskipun terjadi Force Majeure.

19. PEMBERITAHUAN
•

Setiap pemberitahuan berdasarkan Kontrak akan diberikan secara tertulis baik melalui surat atau email kepada pihak
yang bersangkutan di alamat atau alamat e-mail terakhir yang diketahui.
o Pemberitahuan yang diberikan oleh pos harus dianggap telah diberikan dalam dua (2) Hari Kerja yang dikirimkan
ke alamat penerima di Indonesia.
o Setiap pemberitahuan yang diberikan melalui email dianggap telah diberikan dalam waktu dua (2) Hari email
dikirim.

•

Dalam membuktikan layanan, harus cukup untuk membuktikan bahwa surat atau email tersebut benar- benar
dikirimkan dan, mungkin, dikirimkan sebagai surat pengiriman prabayar atau data pengiriman atau laporan
pengiriman diterima.

20. LINK KE SITUS
•

Anda dapat membuat link ke halaman depan kami, asalkan Anda melakukannya dengan cara yang legal dan tidak
bertujuan untuk merusak reputasi kami atau mengambil keuntungan dari itu, tetapi Anda tidak boleh membangun link
sedemikian rupa untuk menunjukkan bentuk asosiasi, persetujuan atau dukungan dari pihak kami apabila tidak ada.

•

Anda tidak boleh membuat link dari setiap situs yang tidak dimiliki oleh Anda.

•

Situs ini tidak boleh dibingkai pada Situs lain, atau mungkin Anda membuat link ke bagian manapun dari Situs ini
selain halaman depan. Kami berhak untuk menarik izin penghubungan tanpa pemberitahuan.

21. PEMUTUSAN
•

Jika ada klausul dalam Syarat dan Ketentuan atau Kontrak ini akan menjadi atau dinyatakan oleh pengadilan yang
berwenang tidak valid atau tidak dapat diterapkan, cacat hukum atau tidak berlaku tersebut harus tidak mempengaruhi
ketentuan pasal atau bagian lain dari klausul apapun, yang semuanya akan tetap berlaku sepenuhnya, asalkan Syarat
dan Ketentuan atau kontrak harus mampu terus berlaku tanpa jangka yang tidak ditentukan.

22. PENETAPAN
•

Anda tidak akan menetapkan, mentransfer, menagih, sub-kontrak, menciptakan kepercayaan apapun di atas atau
berurusan dengan cara lain dengan Syarat dan Ketentuan atau Kontrak atau semua atau sebagian hak atau kewajiban
berdasarkan Syarat dan Ketentuan atau Kontrak ini.

23. HUBUNGAN

•

Tidak ada dalam Syarat dan Ketentuan atau Kontrak ini akan membuat atau dianggap menciptakan kemitraan, agen
atau hubungan majikan dan karyawan antara Anda dan kami.

24. HUKUM NEGARA
•

Syarat dan Ketentuan dan Kontrak (dan semua kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau berhubungan dengan
mereka) diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Baik kami dan Anda dengan ini tunduk kepada
yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Indonesia. Semua transaksi, korespondensi dan kontak antara kami harus
dibuat atau dilakukan dalam bahasa Indonesia.

25. PENUTUP
•

PT. Indo Supply Chain memiliki wewenang penuh untuk mengubah, memperbaharui, menambah, menghapuskan
semua atau sebagian Syarat dan Ketentuan bila dipandang perlu oleh Perusahaan demi mencapai sasaran yang lebih
baik lagi dan menguntungkan bagi pihak-pihak terkait.

•

Setiap perubahan dan/ atau penyempurnaan akan diberitahukan kepada Member secara tertulis dalam waktu yang
secepat-cepatnya.

•

Ketika Anda mengirimkan Pesanan ke Situs, Anda setuju bahwa Anda melakukannya dan tunduk pada Syarat dan
Ketentuan yang berlaku pada tanggal yang Anda kirimkan Pesanan Anda. Anda bertanggung jawab untuk meninjau
Syarat dan Ketentuan terbaru setiap kali Anda mengirimkan Pesanan Anda.

