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IIMS VIRTUAL 2021 PHASE 2
TERMS & CONDITIONS
RARE AUTOMOTIVE ITEM AUCTION
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Peserta lelang (Pembeli) melakukan pendaftaran akun melalui website www.indonesianmotorshow.com.
Pembeli mengisi data KTP/SIM, Nomor Handphone, & email serta menyerahkan uang DP transfer ke rekening
PT Dyandra Promosindo, sesuai kategori produk auction:
DP Rp 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk kategori mobil/kendaraan roda empat.
DP Rp 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kategori motor/kendaraan roda dua.
DP Rp 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) untuk kategori Aftermarket/Aksesoris.
Pembeli akan mendapatkan nomor ID setelah memasukan data lengkap serta menyertakan bukti pembayaran
DP bidding auction IIMS Virtual 2021 Phase 2.
1 ID berlaku 2 barang auction untuk unit motor/mobil.
1 ID berlaku 1 barang auction untuk produk aftermarket/aksesoris.
Bila dinyatakan menang, pembeli wajib melakukan pelunasan dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal 4 April
2021.
Apabila pemenang lelang tidak melalukan pembayaran sesuai point nomor 6 diatas atau pemenang
mengundurkan diri sepihak, maka dianggap mengundurkan diri & tidak berhak atas unit lelang serta uang DP
hangus/tidak dikembalikan.
Pembeli yang tidak berhasil memenangkan barang lelang, akan dilakukan deposit refund yang dikembalikan dalam
waktu 7-14 hari kerja setelah tanggal 4 April 2021.
Semua barang yang dilelang belum termasuk dengan pajak (ppn) sebesar 10%
Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama PT. Dyandra
Promosindo
Pembeli hanya dapat memasukkan harga penawaran lelang pada halaman auction pada website
www.indonesianmotorshow.com.
Biding awal dimulai dari angka Rp 5.000.000,- dan next biding minimal kelipatan Rp 1.000.000,- untuk kategori
mobil/kendaraan roda empat.
Biding awal dimulai dari angka Rp 1.000.000,- dan next biding minimal kelipatan Rp 500.000,- untuk kategori
motor/kendaraan roda dua.
Biding dimulai dari angka Rp 500.000,- dan next biding minimal kelipatan Rp 100.000,- untuk kategori
aftermarket/aksesoris.
Registrasi Online Auction dibuka pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 15.00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 April
2021 pukul 15:00 WIB.
Nomor Registrasi bidder tertinggi untuk setiap unit/barang selama lelang berlangsung dapat dilihat pada website
www.indonesianmotorshow.com.
Lelang akan berlangsung pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.00 WIB dan selesai pada tanggal 4 April 2021
pukul 18.00 WIB.
Pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 April 2021 pada pukul 19:00 melalui website
www.indonesianmotorshow.com.
Semua kendaraan milik PT. Dyandra Promosindo yang dilelang pada IIMS Virtual 2021 Phase 2 dalam kondisi Oﬀ
the Road.
Penyelenggara menjual barang dalam kondisi sesuai deskripsi pada website dan dapat dilihat langsung pada sesi
showing unit auction. Segala bentuk perbaikan/service diluar kondisi saat showing unit lelang, menjadi tanggung
jawab tiap pemenang
Pembeli dapat melihat langsung unit barang lelang (Showing Unit Auction) secara langsung di kantor PT. Dyandra
Promosindo, agar mengetahui kondisi barang secara detail (Khusus unit barang milik PT. Dyandra Promosindo).
Showing Unit Auction ditujukan untuk pembeli/peserta lelang yang sudah membayar DP dan dapat dilaksanakan
mulai dari tanggal 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB hingga tanggal 4 April 2021 pukul 18:00 WIB.
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