
SYARAT DAN KETENTUAN INDOSAT 

Samsung Galaxy A21s Hard Bundling with Indosat 

 

INFORMASI PAKET BUNDLING 36GB 

Kuota utama : 3GB/bulan selama 12 bulan 

Biaya aktivasi & perpanjangan  : Gratis – cukup isi ulang Rp 50.000, pulsa tidak terpotong 

Masa aktif paket : 30 hari 

Periode promo : 12 bulan 

KETENTUAN PAKET BUNDLING 

1. Dalam promo ini pelanggan akan mendapatkan Kartu Perdana IM3 Ooredoo (SIM card) gratis 

yang dapat digunakan untuk melakukan registrasi paket bundling ini.  

2. Paket bundling berlaku untuk aktivasi baru kartu perdana IM3 Ooredoo yang dibundling dengan 

smartphone Samsung yang masuk ke dalam program.  

3. Paket bundling hanya dapat diaktifkan 1 (satu) kali pada saat kartu perdana aktif pertama kali dan 

memenuhi persyaratan isi ulang minimum yang telah ditentukan.  

4. Ketika pelanggan memasukkan SIM Card ke smarpthone Samsung yang terdaftar dalam program 

ini, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS bahwa paket bundling telah aktif. Pelanggan 

diharuskan untuk melakukan isi ulang pulsa minimum sebesar Rp 50.000 agar paket dapat 

digunakan untuk internetan (tanpa memotong pulsa).  

5. Apabila pelanggan tidak melakukan isi pulsa dalam waktu 15 hari, bonus paket bundling akan 

hangus secara otomatis.  

6. Masa aktif selama 30 hari terhitung sejak notifikasi paket aktif diterima.  

7. Benefit akan aktif selama 30 hari  

8. Pelanggan harus melakukan isi pulsa di dalam periode 30 hari benefit bundling yang sedang 

berjalan untuk perpanjangan otomatis  

9. Paket akan memasuki masa tunggu perpanjangan selama 7 hari jika pelanggan tidak memenuhi 

syarat isi pulsa  



10. Jika pelanggan tetap tidak melakukan isi pulsa selama masa tunggu 7 hari, maka benefit akan 

hangus  

11. Untuk menjaga agar benefit tidak hangus, pelanggan harus memastikan sim card bundling tidak 

dipindahkan ke smarpthone yang lain  

12. Untuk mengetahui informasi terkait paket (sisa kuota & masa berlaku) silahkan download aplikasi 

myIM3 

13. Pengaduan atas benefit yang tidak aktif melalui call center IM3 Ooredoo 185 dari IM3 Ooredoo 

atau (021) 30003000 

 

ALUR AKTIVASI PAKET BUNDLING 

 

 

 

 

 

 

 



Syarat dan Ketentuan 

Flash Sale A21s Free JOOX VIP dan VIU PREMIUM 

 

A. Promo Langganan JOOX VIP gratis 

 

1. Kode e-voucher JOOX VIP akan diberikan melalui aplikasi SGI (Samsung Gift 

Indonesia).   

2. Untuk mendapatkan kode e-voucher JOOX VIP, konsumen harus melakukan aktivasi 

SGI (Samsung Gift Indonesia) dengan cara: 

a. Buka dan update aplikasi SGI (Samsung Gift Indonesia) di smartphone Anda. 

b. Log in SGI menggunakan akun Facebook / Google lalu lengkapi data diri. 

c. 1 (satu)akun hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengambilan promosi. 

d. Promo JOOX VIP akan tampil di halaman Promo SGI. 

e. Ketuk Promo untuk melihat Promo yang ditawarkan, baca ketentuan lebih lanjut,  

lalu ketuk “Ambil” untuk mendapatkan kupon 

f. Kemudian akan ada Notifikasi jika promo berhasil diambil. 

g. Kode e-voucher JOOX VIP akan muncul di menu Kupon SGI. 

h. Salin kode e-voucher JOOX VIP untuk mendapatkan akses gratis JOOX VIP. 

3. Setelah mendapatkan kode e-voucher, konsumen harus melakukan aktivasi akun 

JOOX dengan cara: 

a. Buka JOOX.com atau download aplikasi JOOX di perangkat Galaxy Anda. 

b. Lakukan sign up untuk pengguna baru atau log in dengan akun yang sudah Anda 

miliki. 

c. Klik Foto profil Anda di kiri atas. 

d. Klik JOOX VIP dan klik redeem VIP. 

e. Masukkan kode e-voucher JOOX VIP yang sebelumnya Anda peroleh melalui 

aplikasi SGI. 

4. Kode e-voucher JOOX VIP hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian. 



5. Promo JOOX VIP tidak dapat digunakan. 

6. Kode e-voucher hanya dapat digunakan pada satu akun untuk satu kali pemakaian 

dan akan menambah periode akses VIP pada akun JOOX Anda. 

7. Batas waktu pemakaian kode e-voucher JOOX VIP adalah sampai Desember 2020. 

8. JOOX berhak memblokir akun Anda jika penggunaan kode e-voucher tidak sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

9. Apabila kode e-voucher JOOK VIP tidak dapat digunakan, konsumen bisa 

mengirimkan e-mail ke : feedback@joox.com dengan menyebutkan WMID pengguna 

JOOX beserta kode e-voucher yang tidak dapat digunakan. WMID dapat dilihat pada 

bagian feedback di dalam aplikasi JOOX. Opsi lainnya adalah dengan melalui aplikasi 

JOOX. Konsumen bisa mengirimkan feedback pada bagian menu feedback, lalu 

kirimkan feedback beserta kode e-voucher yang tidak dapat digunakan dan e-mail 

Anda. 

10. Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu. 

 

B. Promo Bebas Nonton Viu Premium 

1. Untuk mendapatkan kode e-voucher VIU Premium, konsumen harus melakukan 

aktivasi SGI (Samsung Gift Indonesia) dengan cara: 

i. Buka dan update aplikasi SGI (Samsung Gift Indonesia) di smartphone Anda. 

j. Log in SGI menggunakanakun Facebook / Google lalu lengkapi data diri. 

k. 1 (satu)akun hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengambilan promosi. 

l. Promo VIU Premium Trial  akan tampil di halaman Promo SGI. 

m. Ketik Promo untuk melihat Promo yang ditawarkan, baca ketentuan lebih lanjut,  

lalu ketuk “Ambil” untuk mendapatkan kupon 

n. Kemudian akan ada Notifikasi jika promo berhasil diambil. 

o. Kode e-voucher VIU Premium Trial  akan muncul di menu Kupon SGI. 

p. Unduh Aplikasi  Viu di smartphone Anda. Klik disini  

q. Salin kode e-voucher VIU Premium Trial  untuk mendapatkan akses  VIU 

Premium Trial . 

mailto:feedback@joox.com
https://viu.onelink.me/2978865499?pid=org_part_id_sams&c=org_part_sams_samsung_20181214_1&af_dp=com.vuclip.viu%3A%2F%2F&af_web_dp=https://www.viu.com/ott/id/id/all%26utm_source%3Dorg_part_id_sams%26utm_campaign%3Dorg_part_sams_samsung_20181214_1


2. E-voucher tersedia melalui Samsung Gift Indonesia. Periode pengambilan di Samsung 

Gift Indonesia dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. 

3. Penggunaan e-voucher sampai dengan 31 Desember 2020 di Viu.com. 

4. Periode Viu Premium selama 3 (tiga) bulan berlaku dari data aktivasi program Viu 

yang dilakukan konsumen di Viu Apps dan tidak bisa di perpanjang secara otomatis. 

Perpanjangan bisa dilakukan melaku metode pembayaran 

Google/Codapay/Ayopop/Mandiri e-cash/LinepPay/Tokopedia. 

5. E-voucher code hanya berlaku satu kali untuk 1 account dan 1 device. 

6. Untuk Viu yang sudah diregistrasi melalui Telkomsel Videomax dataplan, Tri 

Moviemax dataplan, Smartfren Movieplan Data, Codapay, Google dan pelanggan 

Tokopedia, kode e-voucher bisa direedem melalui SGI tetapi aktivasi hanya bisa 

dilakukan setelah periode dari pelanggan sebelumnya habis. 

7. Apabila terdapat kendala dalam aktivasi voucher dalam Apps Viu, harap hubungi 

"Contact Us" dalam Viu Apps atau email help.viu@vuclip.com. Persyaratan informasi 

yang dibutuhkan : Viu account, Metode Pembelian, Data Transaksi, ID Transaksi, Kode 

Promosi,  Remarks 
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