CARI BARANG IMPIANMU

Genset ... ???

Setelah masuk ke halaman utama Indofarm.id, silahkan
ketik nama barang (genset, pompa, dll) yang akan anda
beli di kolom pencarian.

PILIH BARANG
Pilih barang yang sesuai dengan kebutuhan anda pada
daftar pencarian.
Terapkan lter (kolom sisi kiri) berdasarkan spesikasi
barang untuk mempermudah barang yang sesuai dengan
kebutuhan anda.

BACA dan TELITI
Pastikan barang yang anda temukan adalah barang yang
seusuai dengan kebutuhan anda dengan membaca secara
teliti keterangan barang.
Setelah anda yakin dengan pilihan barang anda, click
Tambahkan Ke Keranjang

HALAMAN LOGIN
Pastikan anda mengisi formulir pendaftaran tersebut dengan
data yang benar.
Anda juga bisa mendaftarkan diri pada halam ini dengan
menggunakan akun Google (g-mail) ataupun akun facebook
anda.

CHECKOUT / PERIKSA KERANJANG
Rp.

Rp.

Setelah melakukan “Tambahkan Ke Keranjang”,
segeralah melakukan CHECKOUT pada keranjang anda

Checkout 1/4
Alamat Pengiriman
1. Alamat Pengiriman

Tentukan dan pastikan alamat pengiriman
adalah alamat anda yang benar.
(Lengkap dan Jelas)
Checkout 2/4
PEMESANAN PRODUK
Pastikan produk atau barang yang anda pesan adalah
benar berikut nama/type produk, harga produk serta
jumlah produk yang ada pesan.
Checkout 3/4
METODE PENGIRIMAN
2. Pemesanan Produk

Sesuaikan metode pengiriman dengan kebutuhan anda.
Berikut adalah opsi metode pengiriman yang kami
sediakan.
a. “Pick Up Point”
Anda dapat mengambil sendiri barang yang anda pesan
pada lokasi yang sudah tersedia. (untuk saat ini hanya
tersedia di wilayah Jakarta, Pandaan dan Ngawi)
3. Metode Pengiriman

Rp.

Rp.

Rp.

b. “Kurir”
Anda dapat menggunakan partner jasa ekspedisi kami
berikut ini. ( JNE, POS Indonesia, Citra Van Titipan Kilat,
Wahana Prestasi Logistik, J&T Express, 21 Express, dan Lion
Parcel)
Checkout 4/4
PEMBAYARAN
Pada tahap ini, anda akan diberikan informasi berupa total
pembayaran (Subtotal, Ongkir, serta Total Pembaryaran).
Bila telah memeriksa kesemuanya, silahkan click tombol
Pilih Metode Pembayaran

4. Pembayaran

Rp.

Rp.

Rp.

Pilih Metode Pembayaran
Rp.

Rp.

Pada tahap ini anda akan melakukan cross check ulang
mengenai pesanan serta pengiriman barang anda hingga
total biayanya.

Rp.

Rp.

Bila dirasa rincian tersebut sudah sangat sesuai, silahkan
tekan tombol LANJUT di bagian bawah jendela pop-up

PILIH PEMBAYARAN

Rp.

Rp.

Pada bagian jendela pop-up kali ini, anda dapat memilih
pembayaran melalui “Indomaret” (Bayar di Indomaret)
ataupun melalui “Bank Transfer BCA” (Bayar di ATM BCA
ataupun Internet Bangking).

Rp.

Setelah anda memilih opsi pembayaran, anda akan diberi
intruksi cara pembayaran sesuai yang telah anda pilih.

PEMBERITAHUAN TERAKHIR

Rp.

Langkah terakhir adalah, anda akan mendapatkan
pemberitahuan untuk segera melakukan pembayaran
dalam waktu 1 x 24 jam
Untuk melihat status pesanan anda, silahkan click “Lihat
Detail Pesanan”.

