
 

 

 
 

SYARAT DAN KETENTUAN BERLANGGANAN INTERNET TELKOMSEL UNLIMITED 

1. Produk ini adalah TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET , bukan Telkomsel Flash Unlimited. 

Pada TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET ini voice dan sms di blok, sedangkan Telkomsel 

Flash Unlimited tidak di blok. 

2. Kecepatan akses TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET dapat berubah-ubah bergantung 

pada cakupan jaringan, lokasi, perangkat yang digunakan, banyaknya pengguna jaringan 

dan tipe/volume data yang sedang diakses. 

3. Berdasarkan permintaan tertulis Pelanggan, apabila terjadi penyalahgunaan akses 

TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET oleh pihak ketiga, maka TELKOMSEL dapat 

melakukan pemblokiran atas layanan TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET dan pelanggan 

dapat mengajukan akses layanan TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET yang baru. 

4. Penggunaan hanya untuk akses internet unlimited sesuai dengan setting yang diberikan. 

5. HamaSale Shop dan TELKOMSEL tidak bertanggung jawab atas penggunaan jasa 

TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET oleh Pelanggan dan apabila terjadi penyalahgunaan 

oleh pihak ketiga yang disebabkan alasan apapun maka menjadi tanggung jawab 

Pelanggan; 

6. HARUS IKUT SETTING YANG TELAH KAMI INFOKAN . yakni: 

Username: (dikosongkan) 

Password: (dikosongkan) 

Access Point Name (APN): internet 

7. Kami melarang keras pelanggan menggunakan APN “flash”, dengan mengunakan APN 

tersebut akan dikenakan tagihan extra dan akan di blokir. kami tidak bertanggung jawab 

mengenai hal tersebut. 

8. TELKOMSEL dan jaringan distribusi terkait tidak menjamin bahwa TELKOMSEL 

UNLIMITED INTERNET tidak akan terputus secara tiba-tiba ketika digunakan dan 

TELKOMSEL tidak menjamin TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET tidak akan pernah 

terganggu (error free). 

9. Kecepatan adalah up to 256 kbps (pada jaringan 3G/HSDPA) sampai dengan size 

pemakaian 3GB, dan akan turun menjadi up to 64 Kbps setelah size tersebut tercapai 

(kecepatan juga bergantung pada kepadatan traffic jaringan serta BTS/Pemancar 

Telkomsel di masing-masing lokasi). 

10. HamaSale Shop TELKOMSEL tidak bertanggung jawab atas isi, kebenaran, kerahasiaan, 

dari dokumen yang dikirimkan melalui akses TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET. 

Halaman 1/2 



 

 

 

11. HamaSale Shop dan TELKOMSEL tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian 

Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari penggunaan layanan 

TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET. 

12. Pelanggan tidak berhak untuk mengalihkan, menjual kembali dan memindahtangankan 

fasilitas akses layanan TELKOMSEL UNLIMITED INTERNET kepada pihak manapun. 

13. Penggunaan sarana Pelanggan lebih dari 1 (satu) perangkat atau sharing dengan 

perangkat lain tidak direkomendasikan sehingga penggunaan lebih dari 1 (satu) 

perangkat menjadi tanggung jawab pengguna. 

14. Pembayaran dianggap valid jika dibayarkan ke salah satu rekening bank sesuai yang 

termuat di Cara Order Barang. 

15. Konfirmasi Pembayaran: 

Via SMS : 085256305203 

Via Email : marketing@hamasale.com 

16. Pembayaran valid adalah pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 25 (untuk 

billing periode 1 –> BC1) dan tanggal 10 (untuk billing periode 2 -> BC16) sampai dengan 

jam 09.00 pagi (WIB) disertai konfirmasi via sms/YM/email.  

17. Bagi user yang tidak konfirmasi maka pembayaran yang dibayarkan di anggap tdk valid 

dan kami akan mengembalikan uang pembayaran perpanjngan yg tidak valid tersebut. 

18. Keterlambatan pembayaran . maka kartu anda akan terblokir. 

19. Pelanggan harus bisa menjaga hubungan baik dengan HamaSale Shop. 

20. Chip/card yang telah di beli tidak dapat dikembalikan dan di minta uang kembali. 

21. Jika ada chip yang rusak/error akan dberikan chip/card yang baru dengan mengirim balik 

chip yang rusak kepada kami sebelunya harus konfirm dulu ke support (via 

YM/SMS/email) untuk chip yg hilang bisa diganti dengan membayar biaya administrasi 

sebesar Rp 50.000. 

22. Dengan melakukan order via HamaSale Shop | WWW.HAMASALE.COM atau melalui telepon, 

email dan bentuk komunikasi lainnya maka pelanggan dipastikan dan dianggap telah membaca 

dan menyetujui SYARAT DAN KETENTUAN BERLANGGANAN INTERNET TELKOMSEL UNLIMITED 

yang berlaku. 

Terimakasih 
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