
Syarat dan Ketentuan Indosat Bundling 

INFORMASI PAKET BUNDLING 36GB 

Kuota utama    : 3GB/bulan selama 12 bulan 

Biaya aktivasi & perpanjangan   : Gratis – cukup isi ulang Rp 50 ribu, pulsa tidak terpotong 

Masa aktif paket   : 30 hari 

Periode promo    : 12 bulan 

 

KETENTUAN PAKET BUNDLING 

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

yang dapat digunakan untuk melakukan registrasi paket bundling ini.  

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

dengan Samsung Galaxy A21s 6/128GB.  

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

dan memenuhi persyaratan isi ulang minimum yang telah ditentukan.  

d. Ketika pelanggan memasukkan SIM Card ke Samsung Galaxy A21s 6/128GB, pelanggan akan 

menerima notifikasi melalui SMS bahwa paket bundling telah aktif. Pelanggan diharuskan 

untuk melakukan isi ulang pulsa minimum sebesar Rp 50 ribu agar paket dapat digunakan 

untuk internetan (tanpa memotong pulsa).  

e. Apabila pelanggan tidak melakukan isi pulsa dalam waktu 15 hari, maka bonus paket 

bundling akan hangus secara otomatis.  

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

g. Benefit akan aktif selama 30 hari  

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

berjalan untuk perpanjangan otomatis  

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

memenuhi syarat isi pulsa  

j. Jika pelanggan masih tidak melakukan isi pulsa selama masa tunggu 7 hari, maka benefit 

akan hangus  

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

tidak dipindahkan ke smarpthone yang lain  

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

aplikasi myIM3 

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

Ooredoo atau (021) 30003000 

 



ALUR AKTIVASI PAKET BUNDLING 

 

 


