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SYARAT DAN KETENTUAN 

 

Ketentuan Umum 

1. Segala bentuk penyalahgunaan kemasan yang telah diproduksi dan dikirimkan sesuai 

dengan pesanan konsumen sepenuhnya menjadi tanggungjawab konsumen. Konsumen 

akan membebaskan Bungkust.id (PT Bungkust Kemasan Indonesia) dari segala jenis dan 

bentuk tuntutan dan tanggung jawab yang timbul. 

2. Semua produk yang dipesan melalui Bungkust.id akan digunakan sebagai portofolio 

perusahaan. 

 

Pemesanan 

1. Pembeli berhak mendapatkan pelayanan berupa konsultasi bahan, design dan lain-lain 

saat ingin melakukan pemesanan. 

2. Barang yang sudah dibayarkan tidak dapat digantikan dengan produk lain. 

3. Maksimal 200 pcs jumlah kuantiti yang kurang / lebih diproduksi dapat diterima dan 

ditagihkan. (ex: pemesanan 5000pcs bisa menghasilkan produk dengan jumlah 4800-

5200 pcs). Sehingga biaya pelunasan disesuaikan dengan jumlah produk akhir, bila 

terjadi kekurangan maka konsumen akan diberikan credit yang dapat digunakan untuk 

transaksi berikutnya atau dalam bentuk pengembalian dana. 

 

Pembayaran 

4. Melakukan pembayaran berarti konsumen telah menyetujui design, kuantitas dan harga 

yang diberikan. 

5. Pembayaran DP 50% hanya dapat dilakukan untuk produk dengan kuantitas minimal 

1000. Jika dibawah 1000 pcs maka pembayaran dilakukan secara penuh. 

6. Pembatalan akan mengakibatkan uang muka hangus. 

7. Bungkust.id hanya menerima pembayaran via bank BCA 0954466775 a.n Mulia Arta 

Kusuma. 

8. Maksimal pembayaran DP 50% terhitung 7 hari setelah Invoice pemesanan diberikan 

9. Pesanan akan dikerjakan setelah DP dilunasi. 

10. Pelunasan pembayaran dilakukan H-1 Sebelum pengiriman. 

 

Produksi 

11. Produksi dilakukan setelah konsumen melakukan pembayaran awal 50% dari harga dasar 

yang diberikan. 

12. Maksimal 10 micron dari ketebalan material yang kurang / lebih diproduksi dapat 

diterima. 
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13. Maksimal 5 mm dari ukuran, potongan kemasan dapat diterima. 

14. Waktu produksi maksimal 30 hari, terhitung dari design telah disetujui oleh konsumen 

dan telah membayarkan DP 50%. 

15. Keterlambatan produksi yang disebabkan oleh pihak Bungkust.id, akan dikenakan total 

refund 1% dari harga produk per minggu (Bukan karena keterlambatan pihak ekspedisi). 

 

Pengiriman 

16. Segala kerusakan dan kehilangan dari order yang dilakukan oleh konsumen akibat 

pengiriman tidak ditanggung oleh pihak Bungkust.id. 

17. Potongan ongkos kirim akan disesuaikan berdasarkan kuantitas pemesanan dan lokasi 

pelanggan. 

 

Design 

18. Customer mendapatkan free design jika sudah membayar dp sebesar 50%. 

19.  Free design berlaku untuk pemesanan minimal 1000 pcs. Revisi design sebanyak 3x 

maksimal. 

20. File yang dikirimkan adalah siap cetak (.cdr, .psd, .ai, .pdf) dengan mode warna 

CMYK. 

21. Warna file desain tidak dapat digunakan sebagai acuan cetak. 

22. Untuk pemesanan produk, desain kemasan secara otomatis akan disertai dengan logo 

Bungkust.id dan pihak lain yang akan digunakan sebagai tanda produksi. 

23. Penggunaan design yang dikerjakan oleh pihak Bungkust.id dapat digunakan, 

disebarluaskan oleh pihak Bungkust.id dan pelanggan. 

24. Pihak Bungkust.id tidak bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta design kemasan. 

 

Sample 

25. Free Sample hanya dapat diberikan untuk minimal pemesanan 1000 pcs dan ongkos kirim 

sample ditanggung oleh pembeli. Revisi sample dapat dilakukan 1 (satu) kali. 

 

Retur 

26. Jika terdapat kecacatan produksi berupa hasil print terdapat warna bocor ke bagian 

dalam, sobek akan diganti sesuai nilai harga produk sejumlah barang yang tidak sesuai.  

27. Garansi bisa diberikan apabila terdapat video unboxing. Klaim garansi maksimal 7 hari 

setelah produk diterima. 
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