SYARAT DAN KETENTUAN
RESELLER DAN AGEN REFSOUL
PT. KARYA SVARGA BUMI 2019

SYARAT DAN KETENTUAN RESELLER REFSOUL
A. REGISTRASI DAN ORDER REFSOUL
Calon reseller mengisi data diri sebagai berikut :
Nama :
Email :
No. HP :
No. KTP :
*lampirkan foto KTP dan NPWP(jika ada)
*Format registrasi ini harus dikirimkan melalui whatsapp REFSOUL Official 0812-1192-2912
1. Pilih paket keanggotan REFSOUL
- Fresh package dengan biaya pendaftaran Rp. 100.000,- mendapatkan kuota product 10 pcs setiap
bulan.
- Health package dengan biaya pendaftaran RP. 150.000,- mendapatkan kuota product 30 pcs setiap
bulan.
- Power package dengan biaya pendaftaran Rp. 500.000,- mendapatkan kuota product 90 pcs setiap
bulan.
2. Lakukan pembayaran registrasi keanggotaan mulai
- Rek Mandiri PT. Karya Svarga Bumi 157 00 0648098 3
- Akun DANA atau GOPAY Refsoul official
- Kirim bukti pembayaran melalui whatsapp REFSOUL 0812-1192-2912
- Peserta yang sudah melakukan registrasi akan mendapatkan starter kit yang akan
dikirimkan bersama pesanan pertama
3. Harga REFSOUL sesuai paket yang dipilih
- Fresh Package Rp. 176.000,- /pcs (subsidi ongkir maksimal Rp. 25.000,- / bulan)
- Health Package Rp. 165.000,- /pcs (subsidi ongkir maksimal Rp. 50.000,- / bulan)
- Power Package Rp. 154.000,- /pcs (subsidi ongkir maksimal Rp. 50.000,- /bulan)
*Harga jual Refsoul ke end user Rp. 198.000,- /pcs.
4. Lakukan pemesanan melalui admin Whatsapp REFSOUL Official 0812-1192-2912 dengan
format sebagai berikut :
order REFSOUL
1. Nama :
2. No ID :
3. Jumlah pesanan :
4. Alamat Pengiriman : (Nama , Alamat Lengkap, No. HP)
*Pengiriman langsung ke alamat Reseller yang bersangkutan tetap mencantumkan alamat
Tempat tinggal saat ini.
*Pendaftaran dan pemesanan product hanya pada hari kerja Senin – Jumat pukul 09.00 - 17.00
5. Reseller REFSOUL harus melakukan pemesanan sesuai kuota paket yang dipilih.

6. Kouta product akan dinormalkan setiap harinya.
7. Jika dalam 3 bulan Reseller tidak melakukan order sama sekali maka di bulan berikutnya harus
melakukan pendaftaran ulang keanggotaan.
8. Reseller yang sudah memenuhi kuota penjualan dalam bulan berjalan tidak bisa melakukan
Penambahan kuota pemesanan dan harus menunggu di bulan berikutnya untuk melakukan
Pemesanan.
9. Jika ingin menambahkan kuota product atau naik ke tingkat reseller yang lebih tinggi maka Reseller
wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya registrasi sesuai paket keanggotaan
yang akan dipilih.

B. SYARAT DAN KETENTUAN RETUR PRODUCT RESELLER
1. Barang rusak
Kerusakan / kesalahan product yang terjadi atas kesalahan produsen (bukan karena kesalahan
ekspedisi atau penyimpanan) proses retur maksimal 7 hari setelah product diterima. Harap menyertakan
bukti foto dan mengirimkan kembali barang yang ingin diretur pada reseller. Biaya ongkir retur ditanggung
pembeli, adapun biaya ongkir product ke costumer akan jadi tanggung jawab reseller.
2. Supplier salah kirim
Apabila pesanan yang Anda terima tidak sesuai dengan pesanan, kirimkan bukti capture bahwa
barang dating tidak sesuai pesanan dan product akan diretur dalam 7 hari setelah barang diterima.
Harap mengirimkan barang retur kepada seller maksimal 7 hari setelah barang diterima, biaya ongkir
retur ke supplier ditanggung supplier ditanggung supplier apapun biaya ongkir product ke customer juga
menjadi tanggung jawab supplier.

C. HARGA, PROMO DAN DISKON
1. Harga penjualan yang dishare oleh DISTRIBUTOR adalah Harga Eceran Tertinggi (HET), maka reseller tidak
boleh menjual dengan harga lebih rendah.
2. Promo dan diskon harus serempak dari pusat dan tidak boleh membuat promosi sendiri. Hal ini guna
untuk menjaga image product REFSOUL ini bukan product pasaran. Hal ini juga diharapkan agar customer
tidak hanya membeli product pada saat diskon berlangsung namun diharapkan bisa membeli product ini
sebagai kebutuhan sehari-hari.

D. PENJUALAN VIA E-Commerce
1. Penjualan via E-Commerce seperti : toko pedia, shopee, bukalapak, dll diperbolehkan.
2. Harga jual di E-Commerce TIDAK BOLEH DIBAWAH HARGA TERENDAH.

E. SYARAT DAN KETENTUAN PROMOSI DAN PENJUALAN REFSOUL
1. Promosi dan Iklan di Media Sosial.
2. Promosi dilakukan dengan tata Bahasa yang baik dan sopan.
3. Promosi dilakukan untuk menunjukkan keunggulan product REFSOUL tidak.
Boleh mengandung unsur menjatuhkan product dan brand lain.
4. Pengetahuan seputar product REFSOUL berasal dari sumber yang terpercaya.

SYARAT DAN KETENTUAN AGEN REFSOUL
A. REGISTRASI DAN ORDER REFSOUL
Calon reseller mengisi data diri sebagai berikut :
Nama :
Email :
No. HP :
No. KTP :
*lampirkan foto KTP dan NPWP(jika ada)
*Format registrasi ini harus dikirimkan melalui whatsapp REFSOUL Official 0812-1192-2912
1. Pilih paket keanggotan REFSOUL
- SILVER AGEN dengan biaya pendaftaran Rp. 2.500.000,- mendapat kuota product 270 pcs setiap
bulan.
- GOLD AGEN dengan biaya pendaftaran Rp. 6.000.000,- mendapat kuota product 810 pcs setiap
bulan.
2. Lakukan pembayaran registrasi keanggotaan mulai
- Rek Mandiri PT. Karya Svarga Bumi 157 00 0648098 3
- Akun DANA atau GOPAY Refsoul official
- Kirim bukti pembayaran melalui whatsapp REFSOUL 0812-1192-2912
- Peserta yang sudah melakukan registrasi akan mendapatkan starter kit yang akan
dikirimkan bersama pesanan pertama
3. Harga REFSOUL sesuai paket yang dipilih
- AGEN SILVER Rp. 143.000,- /pcs (subsidi ongkir maksimal Rp. 25.000,- / bulan)
- GOLD AGEN Rp. 132.000,- /pcs (subsidi ongkir maksimal Rp. 50.000,- / bulan)
4. Lakukan pemesanan melalui admin Whatsapp REFSOUL Official 0812-1192-2912 dengan
format sebagai berikut :
order REFSOUL
1. Nama :
2. No ID :
3. Jumlah pesanan :
4. Alamat Pengiriman : (Nama , Alamat Lengkap, No. HP)
*Pengiriman langsung ke alamat Reseller yang bersangkutan tetap mencantumkan alamat
Tempat tinggal saat ini.
*Pendaftaran dan pemesanan product hanya pada hari kerja Senin – Jumat pukul 09.00 - 17.00

5. AGEN REFSOUL harus melakukan pemesanan sesuai kuota paket yang telah dipilih (tidak boleh
melebihi kuota kuota keanggotaan AGEN) .

6. Kuota product akan dinormalkan kembali setiap bulannya.

7. Keanggotaan AGEN REFSOUL berlaku seumur hidup.

8. AGEN yang sudah memenihu kuota product penjualan dalam bulan berjalan tidak bias melakukan
penambahan kuota pemesanan dan harus menunggu dibulan berikutnya untuk melakukan pemesanan.
9. Jika ingin menambah kuota product atau naik ketingkat AGEN yang lebih tinggi maka AGEN wajib
untuk melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya registrasi paket sesuai keanggotaan
yang akan dipilih.

B. SYARAT DAN KETENTUAN RETUR PRODUCT AGEN
1. Barang rusak
Kerusakan / kesalahan product yang terjadi atas kesalahan produsen (bukan karena kesalahan
ekspedisi atau penyimpanan) proses retur maksimal 7 hari setelah product diterima. Harap menyertakan
bukti foto dan mengirimkan kembali barang yang ingin diretur pada reseller. Biaya ongkir retur ditanggung
pembeli, adapun biaya ongkir product ke costumer akan jadi tanggung jawab reseller.
2. Supplier salah kirim
Apabila pesanan yang Anda terima tidak sesuai dengan pesanan, kirimkan bukti capture bahwa
barang dating tidak sesuai pesanan dan product akan diretur dalam 7 hari setelah barang diterima.
Harap mengirimkan barang retur kepada seller maksimal 7 hari setelah barang diterima, biaya ongkir
retur ke supplier ditanggung supplier ditanggung supplier apapun biaya ongkir product ke customer juga
menjadi tanggung jawab supplier.

C. HARGA, PROMO DAN DISKON
1. Harga penjualan yang dishare oleh DISTRIBUTOR adalah Harga Eceran Tertinggi (HET), maka AGEN tidak
boleh menjual dengan harga lebih rendah.
2. Promo dan diskon harus serempak dari pusat dan tidak boleh membuat promosi sendiri. Hal ini guna
untuk menjaga image product REFSOUL ini bukan product pasaran. Hal ini juga diharapkan agar customer
tidak hanya membeli product pada saat diskon berlangsung namun diharapkan bisa membeli product ini
sebagai kebutuhan sehari-hari.

D. PENJUALAN VIA E-Commerce
1. Penjualan via E-Commerce seperti : toko pedia, shopee, bukalapak, dll diperbolehkan.
2. Harga jual di E-Commerce TIDAK BOLEH DIBAWAH HARGA TERENDAH.

E. SYARAT DAN KETENTUAN PROMOSI DAN PENJUALAN REFSOUL
1. Promosi dan Iklan di Media Sosial.
2. Promosi dilakukan dengan tata Bahasa yang baik dan sopan.
3. Promosi dilakukan untuk menunjukkan keunggulan product REFSOUL tidak.
Boleh mengandung unsur menjatuhkan product dan brand lain.
4. Pengetahuan seputar product REFSOUL berasal dari sumber yang terpercaya

*RULE SYARAT DAN KETENTUAN PT. KARYA SVARGA BUMI BERLAKU PER 01 OKTOBER
2019

Direktur Utama
PT. KARYA SVARGA BUMI

A. SAEFULL MILLAH A.

STARTER KIT KEANGGOTAN REFSOUL

Keanggotan Refsoul baik Reseller maupun Agen, akan mendapatkan starter kit diawal pendaftaran
Yang akan dikirmkan setelah melakukan pembayaran pendaftaran membership sesuai kategori.
Berikut rincian starter kit sesuai keanggotaan:

A. KATEGORI RESELLER

NO

STARTERKIT

FRESH

HEALTH

POWER

PACKAGE

PACKAGE

PACKAGE

1

Goodie Bag

1

1

1

2

Map Folder

1

1

1

3

Brosur

5

5

10

4

Flyer

1 pack

1 pack

2 pack

5

Product

1 (Free Sample)

1 (Free Sample)

1 (Free Sampe)

6

Pin

1

1

1

*Jumlah starter kit bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

B. KATEGORI SUB-AGEN

NO

STARTERKIT

SILVER

GOLD

PACKAGE

PACKAGE

1

Goodie Bag

10

20

2

Map Folder

1

1

3

Brosur

50

100

4

Flyer

50 pack

100 pack

5

Product

14 pcs

38 pcs

6

Pin

10

10

7

X-Benner

-

-

8

Spanduk
Horizontal

-

-

9

Tripod Benner

-

-

10

Kaos Refsoul

-

-

*Dengan mendaftar SILVER
PACKAGE Anda menghemat
hingga Rp. 750.000,- dari
total pembelian product
non-AGEN
*Dengan mendaftar GOLD
PACKAGE Anda menghemat
hingga Rp. 2.500.000,- dari
total pembelian product
non-AGEN

*Jumlah starter kit bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
*pemesanan spanduk dan benner dapat diinfokan melalui admin sesuai request dan dikenakan biaya cetak

