Kepada Yth :
Reseller dan calon reseller
Di Tempat
Dengan hormat,
Pertama – tama mari kita panjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat-Nya,
sehingga kita bisa menjalin tali silaturahmi dan semoga jalinan ini berlangsung selamanya dengan penuh keberkahan,
Amin.
Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami untuk mempersembahkan katalog JAVA SEVEN 2019
sebagai hasil penyempurnaan dari katalog sebelumnya.
JAVA SEVEN merupakan merk dagang produk sepatu, tas, apparel kasual dan muslim produksi dalam negeri yang
telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, kami menggunakan katalog produk sebagai media pemasaran yang
tujuannya untuk memudahkan transaksi, memudahkan para reseller dan calon reseller untuk berbisnis tanpa
mengeluarkan modal yang besar (karena harus sewa atau membangun toko) dan dapat memasarkan produk tanpa batasan
ruang, kami bukan MLM jadi jangan takut harus keluar modal terlebih dahulu. Katalog produk kami dibagikan secara
gratis, bagi reseller dan calon reseller yang berminat silahkan kunjungi toko kami :
TOKO JAVA SEVEN
Alamat Java Seven I

: Jl. Indrayasa No. 69 RT 03 / RW 01 Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kaler
Kota Bandung 40237

Alamat Java Seven II

: Jl. Cibaduyut Raya No. 4 RT 04 / RW 06 Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa
Kidul Kota Bandung 40235

Jam Operasional

: Toko buka setiap hari (Senin s/d Minggu) jam 08:00 – 19:00

Telepon

: (022) 5409484

SMS Center

: 081322246557

WhatsApp

: 085320362216

Instagram

: @javaseven_official

Email

: email.javaseven@gmail.com

SYARAT DAN KETENTUAN
1. Untuk menjadi reseller atau member cukup dengan melakukan pembelanjaan 3 (tiga) produk dan memberikan
identitas lengkap sesuai dengan KTP,Paspor atau SIM serta kontak yang bisa dihubungi.
2. Reseller akan memperoleh diskon pembelian sebesar 47,5 % (empat puluh tujuh koma lima persen) untuk
semua produk yang berada di katalog.
3. Pesanan atau order dapat dilakukan melalui telepon, sms, email, BBM, Whatsapp, Line dan lain sebagainya
dengan menyebutkan nama reseller yang tertera sebagai member aktif dan informasi barang yang dipesan.
Pesanan harus segera direalisasikan pelanggan paling lambat 3 (tiga) hari dari pengiriman order, pesanan yang
lebih dari 3 (tiga) hari kami anggap batal.
4. Informasi stok barang dapat ditanyakan kepada customer service kami atau Anda dapat membuka website cek
stok kami di www.basama.co.id
5. Pengiriman pesanan dapat dilakukan dengan mekanisme DROPSHIP, dengan catatan reseller memberikan
informasi pengirim (nama, alamat, telepon, faktur pembelian khusus dan jenis ekspedisi yang akan digunakan)
dan informasi penerima (nama, alamat, telepon).
6. Pesanan akan segera dikirimkan ke alamat tujuan setelah reseller melakukan pembayaran. Untuk
mempercepat proses pengiriman dan packing pesanan, diharapkan pembayaran dilakukan maksimum pukul
15:00 dan segera melakukan konfirmasi ke Customer Service kami.
7. Pembayaran atas pesanan dapat dilakukan dengan pembayaran tunai di kasir, kartu Debit, kartu Kredit atau
dengan cara transfer dana ke rekening kami atas nama Drs. H. Isak Latif pada bank sebagai berikut :
NAMA BANK
BRI Cabang Soekarno Hatta Bandung
BCA Cabang Soekarno Hatta Bandung
BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
MANDIRI Cabang Binacitra Bandung

NOMOR REKENING
0407-01-000116-50-6
3461778982
0145994008
130-00-0590862-2

*) transfer selain ke rekening di atas bukan tanggung jawab kami

8. Pemilihan perusahaan jasa pengiriman (kurir) dapat direkomendasikan oleh reseller atau diserahkan kepada
kami, biaya pengiriman menjadi tanggung jawab reseller. Segala keterlambatan dan kekeliruan dari jasa
pengiriman bukan tanggung jawab kami.
9. Apabila dari pesanan terdapat salah satu produk yang kurang cocok warna, ukuran dan model, maka dapat
diretur kepada kami maksimum 30 hari dari tanggal pembelian.
10. Barang yang diretur adalah barang yang belum pernah dipakai, tidak kotor, tidak rusak (akibat kesalahan
pemakaian), kemasan dan hang tag masih utuh (apabila kemasan rusak akan dikenakan biaya)
11. Barang yang diretur tidak dapat diuangkan kembali akan tetapi dapat ditukarkan dengan barang yang lain atau
dianggap sebagai saldo member untuk pembelanjaan berikutnya, biaya pengiriman barang retur ditanggung
sepenuhnya oleh reseller.
12. Kami berhak menolak secara sebelah pihak apabila barang yang diretur tidak memenuhi ketentuan yang ada.
13. Jadwal libur toko :
 Hari raya Idul Fitri
 Hari raya Idul Adha
 Hari kemerdekaan Republik Indonesia

