1.

Apa yang dimaksud dengan logam mulia ukuran 0.1 gram edisi kemasan 17 agustus
LM tersebut merupakan logam mulia yang dicetak khusus menyambut ulang tahun
kemerdekaan RI dengan spesifikasi:
Berat : 0.1 gram
Kadar (finesse) : 999.9
Manufacturer : PT Hartadinata Abadi Tbk

2. Apakah LM yang saya beli sudah termasuk sertifikat?
Ya, LM yang anda beli sudah termasuk sertifikat yang sekaligus berfungsi sebagai kemasan
pelindung LM
LM yang anda beli dapat dijual kembali di toko partner Hartadinata Abadi Tbk (ACC, Celine
dan Claudia) atau langsung kontak ke kami, PT Aurum Digital Internusa untuk harga
pembelian kembali pada hari tersebut.

3. Apakah keaslian LM tersebut dijamin?
PT Hartadinata Abadi Tbk menjamin kadar tiap tiap LM yang dikeluarkan. Dipertegas
dengan jaminan berupa tanda tangan assayer (penguji keahlian emas) yang tertera di
belakang kemasan/sertifikat
4. Berapa harganya?
Edisi spesial kemerdekaan tersebut kami jual Rp74.000,- diluar ongkos kirim selama
persediaan masih ada sampai tanggal 22 Agustus 2019. Menarik bukan?
5. Kapan LM 0.1 siap untuk dikirimkan atau diambil?
Proses produksi LM memakan waktu antara 20-30 hari (sekitar pertengahan September
2019), dimana pembeli awal akan mendapat prioritas pengiriman lebih awal.
6. Menarik nih, bagaimana cara pembeliannya?


Sobat mulia dapat melakukan preorder dengan cara pembayaran COD dengan
memasukkan detail identitas sbb : (nama)/(email)/(kuantitas pembelian dalam
pieces)/(No handphone yg bisa dihubungi) ke direct message Instagram, fanpage FB di
masduit.id dan email : preorder@masduit.com.
Contoh : Laras/Laras@email.com/10/0812345678
Menandakan bahwa sdr Laras melakukan pemesanan sebesar 10 keping LM edisi khusus
sesuai harga yang ditentukan didepan (10 keping x rp74.000 = rp740.000 total).



Kami akan melakukan konfirmasi pembelian melalui email termasuk total jumlah
pembayaran, konfirmasi alamat dan invoice dalam waktu paling lambat 3 hari kerja
dari pemesanan yang anda lakukan.



Pembayaran akan sobat mulia lakukan ketika barang siap dikirimkan (pertengahan
September, akan kami kontak kembali).



Tiap tiap identitas hanya dapat memesan maksimum 100 pcs

7. Seberapa banyak edisi khusus yang tersedia?
LM edisi khusus yang tersedia saat ini kami batasi 9999 pcs @0.1 gram, sobat mulia harus
buruan pesan sebelum kehabisan
8. Bagaimana jika saya masih punya pertanyaan terhadap metode pembelian ini?
Sobat mulia dapat mengirim pertanyaan melalui direct message IG dan facebook dengan
akun masduit.id atau email ke: marketing@masduit.com atau melalui no telpon (021) 521
4532
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