Cara Pemesanan
Berikut tata cara prosedur pemesanan
A. Customer: Permintaan Penawaran/ PO
a. Untuk mendapatkan penawaran harga, Anda dapat menghubungi
customer service kami melalui email tornado.sales1@gmail.com
ataupun telepon. Detail permintaan yang perlu dikirimkan oleh Anda
untuk mendapatkan penawaran harga yang akurat adalah sebagai
berikut:
i. Memberikan Data Pelaggan
1. Nama Pelanggan
2. No. Telp
3. No. Fax
4. Alamat Email
5. Alamat Pengiriman
ii. Memberikan data Expedisi yang di inginkan
iii. Estimasi tanggal Pengiriman
B. Kipasregency: Pengiriman Penawran
a. Untuk Kami akan mengecek permintaan Anda. Penawaran resmi dengan
jadwal muat dan pengiriman yang terbuka akan kami kirimkan melalui
email/ Fax. Adapun penawaran harga yang diberikan berlaku selama 10
hari sejak penawaran harga dikirim.
C. Customer: Memeriksa Penawaran
a. Mohon periksa kembali orderan dan jadwal pengiriman. apabila ada
sesuatu yang tidak dimengerti Anda dapat tanyakan kepada kami,
Customer Service kami siap memberikan informasi yang Anda butuhkan.
D. Customer: Persetujuan Penawaran
a. Apabila Anda telah menyetujui penawaran kami ajukan, mohon segera
mengirim PO kepada customer service kami dengan email atau fax. Kami
akan mengirimkan detail pembayaran yang perlu dilakukan.
E. Customer: Konfirmasi Payment
a. Setiap anda melakukan pembayaran mohon konfirmasikan pembayaran
dengan bukti transfer Anda melalui email/fax. Hal ini diperlukan oleh
finance kami untuk memvalidasi dan segera memproses pesanan Anda.
b. Untuk pembayaran giro/ transfer dari bank yang berbeda mungkin akan
membutuhkan waktu lebih lama untuk masuk aktif ke dalam rekening
kami(2-3 hari kerja). Pembayaran melalui giro akan kami anggap sah
setelah giro tersebut cair.
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c. Pembayaran via transfer harap dicantumkan nomor PO/invoice dan
nama perusahaan atau nama pemesan, sehingga memudahkan kami
untuk memvalidasi pembayaran.
F. Kipasregency: Pengiriman Barang
a. Pengiriman barang akan dilakukan H+1 setelah konfirmasi pelunasan
Invoice+Tarif pengiriman diterima. Pengiriman barang akan dilakukan
pada hari kerja, bila pelunasan jatuh pada hari Sabtu, Minggu/ Hari Libur
maka akan dikirim pada hari kerja selanjutnya.
b. Untuk Jadwal pengiriman kami membutuhkan waktu penjadwalan
paling tidak 1 hari sebelumnya, bila jadwal pengiriman sudah penuh
akan dialokasikan ke hari berikutnya.
c. Lama pengiriman tergantung dari stock di gudang, Jenis expedisi dan
layanan yang Anda gunakan, untuk setiap pengiriman kami selalu
menginformasikan No. Transaksi Pengiriman.
d. Permintaan pengiriman untuk lebih dari 1 tempat tujuan dan
permintaan pengepakan secara khusus akan dikenakan biaya sesuai
biaya ekspedisi yang berlaku.
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