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TERMS & CONDITIONS AUCTION
“DONASI UNTUK INDONESIA”
Pemilik Barang lelang, selanjutnya disebut: Penjual
Pemenang lelang, selanjutnya disebut: Pembeli
PT Dyandra Promosindo, selanjutnya disebut: Penyelenggara
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Penjual wajib mengisi formulir pendaftaran barang lelang via website
www.indonesianmotorshow.com pada halaman “Sell Now”.
Penjual wajib melakukan pengisian keterangan secara detail & lengkap
pada semua kolom form pendaftaran barang lelang.
Penjual wajib mencentang pada keterangan ikut “DONASI UNTUK INDONESIA”
dan mengisi jumlah persenan yang ingin didonasikan.
Apabila barang lelang berhasil terjual, total harga barang akan dipotong sesuai
dengan jumlah persenan yang telah di input pada form pendaftaran.
Penjual bertanggung jawab penuh atas kesesuaian deskripsi kondisi barang yang
akan dilelang dengan kondisi asli barang.
Penyelenggara berhak membatalkan transaksi, apabila barang yang dilelang tidak
memiliki dokumen wajib atau adanya ketidak sesuaian antara deskripsi dengan
kondisi asli barang.
Maksimal waktu pendaftaran untuk barang lelang adalah
tanggal 26 Februari 2021 pukul.
Lelang akan di laksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 pada pukul 15.00 WIB
dan selesai pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 18.00 WIB.
Pengumuman pemenang akan di umumkan pada tanggal 28 Februari 2021 pada
pukul 19:00 di website www.indonesianmotorshow.com.
Penjual barang lelang wajib melakukan pengiriman unit barang maksimal H+2
setelah Pembeli melakukan pembayaran dan konﬁrmasi kepada Penyelenggara.
Semua harga barang yang berhasil dilelang, belum termasuk pajak (PPN) sebesar
10% yang dikenakan kepada pembeli.
Semua harga barang yang berhasil dilelang, belum termasuk biaya pengiriman yang
akan ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli sesuai kesepakatan pemilihan jasa
pengiriman barang antara Penjual dan Pembeli.
Semua proses pembayaran barang lelang, dilakukan melalui transfer ke rekening PT.
Dyandra Promosindo sebagai Penyelenggara.
Penjual akan mendapatkan pembayaran hasil lelang dari Penyelenggara setelah ada
konﬁrmasi barang diterima Pembeli.
Penjual akan mendapatkan pembayaran hasil lelang sesuai dengan nominal yang
sudah dikurangi dengan nominal donasi.
Jika terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima Pembeli dengan deskripsi
barang saat pendaftaran lelang, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penjual.
PT. Dyandra Promosindo tidak menarik atau mengambil keuntungan dari
hasil lelang “Donasi Untuk Indonesia”.
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