Syarat dan Ketentuan Umum berikut berlaku bagi perjanjian Kantor/Co-Working, Kantor Virtual, dan Keanggotaan untuk
layanan yang Kami berikan kepada Anda.
1.

Perjanjian Umum
1.1.

Sifat perjanjian: Setiap Pusat senantiasa menjadi milik dan berada di bawah kendali Kami. ANDA MENERIMA
BAHWA PERJANJIAN TIDAK MENIMBULKAN HAK PENGUASAAN, HAK SEWA BANGUNAN, ATAU HAK PROPERTI RIIL
LAIN BAGI ANDA SEHUBUNGAN DENGAN AKOMODASI. Penempatan Pusat oleh Anda sama dengan perjanjian
akomodasi di sebuah hotel. Kami memberikan hak kepada Anda untuk dapat menggunakan Pusat bersama
Kami dan klien-klien lainnya.

1.2.

Tata Tertib: Tata Tertib, yang tercantum sebagai bagian dari syarat dan ketentuan umum ini, dibuat dan
diberlakukan untuk memastikan semua klien mendapatkan lingkungan profesional untuk bekerja.

1.3.

Ketersediaan sejak perjanjian diberlakukan: Apabila atas alasan apa pun Kami tidak dapat menyediakan
layanan atau akomodasi di Pusat yang tercantum dalam perjanjian pada tanggal pemberlakuan perjanjian,
Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang Anda alami. Namun, Anda dapat pindah
ke Pusat lain milik Kami (tergantung ketersediaan), menunda pemberlakuan perjanjian, atau
membatalkannya.

1.4.

PEMBARUAN OTOMATIS: AGAR KAMI DAPAT MENGELOLA LAYANAN ANDA SECARA EFEKTIF DAN
BERKESINAMBUNGAN, SEMUA PERJANJIAN AKAN DIPERBARUI OTOMATIS DENGAN PERIODE PERJANJIAN YANG
SAMA DENGAN SEBELUMNYA HINGGA PERJANJIAN DIAKHIRI OLEH ANDA ATAU KAMI. SEMUA PERIODE
PERJANJIAN AKAN BERLAKU HINGGA TANGGAL TERAKHIR DI BULAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN. BIAYA UNTUK
SETIAP PEMBARUAN AKAN MENGIKUTI TARIF PASAR YANG BERLAKU SEBELUMNYA (HARGA DITETAPKAN SETIAP
TAHUN, MAKA MUNGKIN TERDAPAT PERUBAHAN HARGA TERGANTUNG JADWAL PEMBARUAN PERJANJIAN
ANDA). JIKA TIDAK INGIN MELAKUKAN PEMBARUAN, ANDA DAPAT MEMBATALKAN PERJANJIAN DENGAN
MENGIRIMKAN PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA KEPADA KAMI PADA TANGGAL BERAKHIR YANG DINYATAKAN DI
DALAM PERJANJIAN, ATAU DI AKHIR PERIODE PERPANJANGAN ATAU PEMBARUAN. PEMBERITAHUAN WAJIB
DIBERIKAN MELALUI AKUN ONLINE ATAU APLIKASI ANDA. BERIKUT INI KETENTUAN MENGENAI PERIODE
PEMBERITAHUAN:
Jangka

Periode Pemberitahuan

Bulan ke Bulan

tidak kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 di bulan kalender

3 bulan

tidak kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya jangka perjanjian

Lebih dari 3 bulan

tidak kurang dari 3 bulan sebelum berakhirnya jangka perjanjian

1.5. Kami berhak untuk tidak memperbarui perjanjian. Apabila demikian, Kami akan menginformasikan kepada
Anda melalui email, Aplikasi, atau akun online Anda, mengikuti periode pemberitahuan yang disebutkan di
atas.
1.6. Jika Pusat tidak lagi tersedia: Apabila Kami sepenuhnya tidak lagi mampu menyediakan layanan dan
akomodasi di Pusat yang disebutkan di dalam perjanjian, Kami akan menawarkan kepada Anda akomodasi di
salah satu Pusat Kami yang lain. Apabila kami tidak dapat menyediakan akomodasi alternatif terdekat,
perjanjian akan berakhir dan Anda hanya perlu membayar biaya bulanan hingga tanggal tersebut dan biaya
layanan tambahan yang telah Anda gunakan.
1.7. Pengakhiran perjanjian dengan segera: Kami dapat mengakhiri perjanjian dengan segera dengan
mengirimkan pemberitahuan kepada Anda apabila (a) Anda dinyatakan pailit atau bangkrut; atau (b) Anda
melanggar salah satu kewajiban Anda dan pelanggaran ini tidak dapat diperbaiki, atau apabila Kami telah
mengirimkan pemberitahuan untuk memperbaiki pelanggaran dan Anda tidak melakukannya dalam waktu 14
hari setelah pemberitahuan; atau (c) perbuatan Anda, atau seseorang di Pusat dengan izin atau ajakan Anda,
tidak sesuai dengan tata cara atau tata krama penggunaan kantor yang sepantasnya dan (i) perbuatan
tersebut terus diulang kendati Anda sudah diperingatkan, atau (ii) perbuatan tersebut memiliki cukup dasar
materiil (menurut penilaian wajar Kami) untuk mengakhiri perjanjian dengan segera; atau (d) Anda melanggar
klausul "Kepatuhan Hukum" di bawah. Apabila Kami mengakhiri perjanjian untuk alasan mana pun yang
disebutkan di dalam klausul ini, hal ini tidak mengakhiri setiap kewajiban finansial Anda yang belum
terselesaikan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sisa waktu hingga periode perjanjian Anda berakhir apabila
Kami tidak mengakhirinya.
1.8.

Saat perjanjian Kantor berakhir: Saat perjanjian berakhir, Anda wajib segera mengosongkan akomodasi, dan
mengembalikan kondisinya seperti semula. Apabila Anda meninggalkan barang apa pun di Pusat, Kami
dapat membuangnya dengan cara apa pun atas biaya Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas barang
tersebut dan atas hasil penjualan apa pun daripadanya. Apabila Anda melanjutkan penggunaan akomodasi

setelah perjanjian berakhir, Anda bertanggung jawab atas kerugian, klaim, atau tanggung jawab lain yang
dapat Kami kenakan karena pengosongan tempat yang tidak tepat waktu.
1.9.

2.

Pengalihan: Bergantung pada ketersediaan (yang ditentukan oleh kebijakan Kami sendiri), Anda dapat
mengalihkan perjanjian Anda ke akomodasi lainnya dalam jaringan Pusat IWG selama biaya yang dikenakan
tetap sama (atau bertambah) dan pengalihan tersebut tidak digunakan untuk memperpanjang atau
memperbarui perjanjian yang ada. Pengalihan tersebut mungkin memerlukan perjanjian baru.

Penggunaan Pusat:
2.1. Pengoperasian Bisnis: Anda tidak diperkenankan untuk menjalankan bisnis yang menyebabkan persaingan
dengan bisnis kami, yaitu penyediaan kantor berlayanan dan kerja fleksibel. Anda sama sekali tidak
diperkenankan untuk menggunakan nama Kami (atau nama semua afiliasi Kami) sehubungan dengan bisnis
Anda. Anda hanya diizinkan untuk menggunakan alamat Pusat sebagai alamat kantor terdaftar jika diizinkan
oleh hukum yang berlaku dan jika Kami telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya kepada Anda (untuk
administrasi terkait, ada biaya tambahan yang dikenakan untuk layanan ini). Anda hanya diperkenankan untuk
menggunakan akomodasi untuk tujuan bisnis kantoran. Jika ada permintaan layanan tertentu yang dinilai
berlebihan, Kami berhak untuk membebankan biaya tambahan.
Agar Pusat selalu mampu menyediakan
lingkungan kerja yang baik untuk semua klien, mohon untuk membatasi kunjungan oleh anggota masyarakat
umum.
2.2. Akomodasi
2.2.1. Pengubahan atau Kerusakan: Anda bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh Anda
sendiri atau seseorang di Pusat atas izin Anda, baik secara tersirat maupun tersurat, termasuk tetapi tidak
terbatas pada semua karyawan, kontraktor, dan/atau agen.
2.2.2. Pemasangan IT: Kami sangat mengutamakan infrastruktur IT kami dan pengembangannya. Oleh karena
itu, Anda tidak diperkenankan untuk memasang sambungan kabel, IT, atau telekomunikasi tanpa
persetujuan Kami. Kami memiliki hak mutlak untuk menolak permohonan pemasangan IT oleh pihak Anda.
Sebagai syarat untuk memperoleh persetujuan Kami, Anda harus mengizinkan Kami untuk mengawasi
pemasangan apa pun (contohnya sistem IT atau kelistrikan) dan memverifikasi bahwa pemasangan
tersebut tidak mengganggu penggunaan akomodasi oleh klien lain atau Kami atau pemilik bangunan.
Biaya pemasangan dan pelepasan menjadi tanggungan Anda.
2.2.3. Penggunaan Akomodasi: Perjanjian akan mencantumkan akomodasi yang telah Kami alokasikan untuk
Anda gunakan. Anda memiliki hak noneksklusif atas ruang yang telah Kami alokasikan untuk Anda.
Akomodasi meja Coworking hanya boleh digunakan oleh satu individu dan tidak boleh digunakan
bersama oleh lebih dari satu orang. Ada kalanya, untuk menjamin efisiensi layanan di Pusat, Kami perlu
mengalokasikan akomodasi lain dengan ukuran yang setara untuk Anda, dan Kami akan memberikan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda terkait perpindahan akomodasi.
2.2.4. Akses ke Akomodasi: Untuk menjaga kualitas layanan, Kami dapat memasuki akomodasi Anda sewaktuwaktu, termasuk, tanpa batasan, pada situasi darurat, untuk pembersihan dan inspeksi, atau untuk menjual
kembali ruang tersebut apabila Anda telah memberikan pemberitahuan pengakhiran perjanjian. Kami
akan selalu berupaya untuk menaati setiap prosedur keamanan yang Anda terapkan untuk melindungi
kerahasiaan bisnis Anda.
2.3. Keanggotaan:
2.3.1. Apabila telah mengikatkan diri ke Perjanjian Keanggotaan, Anda akan memiliki akses ke semua pusat di
seluruh dunia selama jam kerja standar dan tergantung ketersediaan.
2.3.2. Penggunaan Keanggotaan: Penggunaan diukur dengan satuan hari penuh dan hari yang tidak
digunakan tidak dapat ditukar dengan hari lain di bulan berikutnya. Keanggotaan tidak dimaksudkan
untuk menjadi pengganti ruang kerja purnawaktu dan semua ruang kerja harus dikosongkan di akhir setiap
harinya. Anda bertanggung jawab penuh atas barang-barang Anda di pusat. Kami tidak bertanggung
jawab atas barang yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Apabila Anda menggunakan ruang kerja lebih
dari hak keanggotaan, Kami akan mengenakan biaya penggunaan tambahan. Anda dapat membawa
1 tamu secara gratis (tergantung batas penggunaan wajar). Tamu tambahan lainnya diwajibkan membeli
akses satu hari.
2.3.3. Sebagai Anggota, Anda tidak diperkenankan menggunakan Pusat mana pun sebagai alamat bisnis Anda
tanpa adanya perjanjian kantor atau kantor virtual. Apabila menggunakan alamat Pusat sebagai alamat
bisnis tanpa perjanjian, Anda secara otomatis dianggap menggunakan produk Kantor Virtual untuk jangka
yang sama dengan jangka keanggotaan Anda, yang selanjutnya akan ditagihkan kepada Anda.

2.4.

Kepatuhan Hukum: Anda wajib mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam
menyelenggarakan bisnis Anda. Anda tidak diperkenankan untuk melakukan hal apa pun yang dapat
mengganggu penggunaan Pusat oleh Kami atau pihak lain (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kampanye
politik atau tindakan asusila), menyebabkan gangguan atau ketidaknyamanan, atau menyebabkan kerugian
atau kerusakan bagi Kami (termasuk merusak reputasi) atau bagi semua pemangku kepentingan lainnya di
dalam bangunan tersebut. Apabila Kami mendapat informasi dari pihak yang berwenang atau badan
legislatif lain bahwa ada kecurigaan beralasan bahwa Anda melangsungkan tindakan kriminal dari Pusat,
atau Anda sedang atau akan menerima sanksi oleh pemerintah, Kami berhak mengakhiri semua perjanjian
Anda dengan segera. Anda mengetahui bahwa pelanggaran yang Anda lakukan terhadap klausul ini
merupakan wanprestasi materiil, sehingga Kami berhak mengakhiri perjanjian Anda tanpa pemberitahuan.

2.5. Perdagangan yang Beretika: Kami dan Anda wajib senantiasa patuh pada undang-undang anti perbudakan,
anti suap, dan anti korupsi yang berlaku.
2.6. Perlindungan data:
2.6.1. Setiap pihak harus mematuhi semua peraturan perlindungan data yang berlaku. Dasar pemrosesan data
pribadi
Anda
diatur
dalam
kebijakan
privasi
kami
(tersedia
di
situs
web
kami
www.iwgplc.com/clientprivacypolicy).
2.6.2. Anda mengetahui dan setuju bahwa kami mungkin mengumpulkan dan memproses data pribadi
mengenai Anda dan/atau pegawai Anda selama masa perjanjian penyediaan layanan untuk Anda.
Data pribadi tersebut akan diproses sesuai dengan kebijakan privasi kami. Jika Anda menyediakan data
ini untuk kami, pastikan Anda telah memberikan persetujuan yang diperlukan dan mendapatkan
pemberitahuan terkait izin penggunaan data tersebut.
2.7. Karyawan: Kami dan Anda telah banyak berinvestasi dalam melatih karyawan Kita. Oleh karena itu, Kami dan
Anda tidak diperkenankan untuk dengan sengaja memprospek atau menawarkan pekerjaan kepada
karyawan pihak terkait yang dipekerjakan di Pusat (atau hingga 3 bulan setelah berakhirnya masa kerja
karyawan tersebut). Sebagai ganti rugi atas biaya pelatihan serta investasi karyawan, apabila salah satu dari
kita melanggar klausul ini, pihak yang melanggar akan membayar kepada pihak yang lain, setelah diminta,
uang senilai 6 bulan gaji karyawan yang bersangkutan.
2.8. Kerahasiaan: Ketentuan perjanjian bersifat rahasia.
Anda maupun Kami tidak diperkenankan untuk
mengungkapkannya tanpa izin kecuali diwajibkan oleh hukum atau pejabat yang berwenang. Kewajiban ini
tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun setelah berakhirnya perjanjian.
2.9. Pengalihan: Setiap perjanjian bersifat personal bagi Anda dan tidak dapat dialihkan ke orang lain tanpa izin
dari Kami kecuali pengalihan tersebut diwajibkan oleh hukum. Akan tetapi, Kami tidak akan, secara tanpa
alasan, menahan persetujuan Kami untuk pengalihan kepada afiliasi asalkan Anda menandatangani formulir
pengalihan standar Kami. Kami dapat mengalihkan perjanjian apa pun dan seluruh nominal yang harus Anda
bayarkan berdasarkan perjanjian ke anggota lain dari grup Kami.
2.10. Hukum yang berlaku: Perjanjian ditafsirkan dan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku di tempat Pusat berada
kecuali untuk beberapa yurisdiksi tertentu yang diperincikan di dalam Tata Tertib. Kami dan Anda menerima
yurisdiksi eksklusif pengadilan atas yurisdiksi tersebut. Apabila ada ketentuan di dalam syarat dan ketentuan ini
yang dianggap batal atau tidak dapat diterapkan sesuai hukum yang berlaku, semua ketentuan lainnya tetap
berlaku.
3.

Tanggung jawab kami kepada Anda dan Asuransi
3.1.

Lingkup tanggung jawab Kami: Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kami tidak bertanggung
jawab atas kerugian atau kerusakan yang Anda derita terkait perjanjian, termasuk, tanpa batasan, kerugian
atau kerusakan yang terjadi karena kegagalan Kami dalam menyediakan layanan akibat kerusakan mekanis,
aksi mogok, atau peristiwa lain di luar kendali kami kecuali jika Kami melakukannya dengan sengaja atau lalai.
Kami sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan hingga Anda mengirimkan
pemberitahuan tertulis dan memberi Kami cukup waktu untuk memperbaikinya.
Sebagai
pertanggungjawaban atas kegagalan Kami dalam menyediakan layanan berdasarkan perjanjian, dengan
tetap mengindahkan pengecualian dan batas yang diatur di bawah, Kami akan membayarkan biaya aktual
dan biaya tambahan sewajarnya yang telah Anda keluarkan untuk mendapatkan layanan yang sama atau
serupa dari tempat lain.

3.2.

Asuransi Anda: Anda bertanggung jawab atas penyediaan asuransi untuk barang-barang yang Anda bawa
ke Pusat, untuk paket pos yang Anda kirim atau terima, dan untuk tanggung jawab Anda sendiri kepada
karyawan Anda dan pihak-pihak ketiga. Kami sangat menganjurkan agar Anda mendapatkan asuransi
tersebut.

3.3.

Layanan dan Kewajiban TI: Walaupun Kami memiliki protokol keamanan internet dan berupaya untuk
menyediakan konektivitas internet yang lancar, KAMI TIDAK MENYATAKAN ATAUPUN MENJAMIN KESTABILAN
KONEKTIVITAS KE JARINGAN KAMI ATAU INTERNET DAN TINGKAT KEAMANAN INFORMASI DAN DATA TI YANG
ANDA TEMPATKAN PADANYA. Anda dianjurkan untuk menerapkan tindakan pengamanan (misalnya enkripsi)
yang Anda yakini sesuai dengan bisnis Anda. Untuk Anda, satu-satunya solusi untuk permasalahan konektivitas
lambat yang masih dapat Kami tangani adalah penyelesaian masalah oleh Kami dalam waktu wajar setelah
menerima pemberitahuan dari Anda.

3.4.

PENGECUALIAN KERUGIAN KONSEKUENSIAL: KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM SITUASI APA PUN
KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN BISNIS, KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN POTENSI PENDAPATAN BERSIH,
KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN DATA, KLAIM OLEH PIHAK KETIGA ATAU KERUGIAN KONSEKUENSIAL LAINNYA.
KAMI SANGAT MEREKOMENDASIKAN ANDA UNTUK MENGASURANSIKAN SEGALA HAL YANG TERKAIT DENGAN
KERUGIAN, KERUSAKAN, PENGELUARAN, ATAU TANGGUNG JAWAB SEMACAM ITU.

3.5.

Batasan finansial untuk tanggung jawab Kami: Dalam semua kasus, tanggung jawab Kami kepada Anda
berada dalam konteks batas-batas berikut:
3.5.1. tanpa batas untuk cedera pribadi atau kematian;
3.5.2. hingga maksimal 1 juta GBP (atau 1,5 juta USD atau 1 juta EUR atau nilai yang setara untuk mata uang
setempat) untuk satu atau serangkaian kejadian yang berhubungan yang berdampak pada kerusakan
properti pribadi Anda; dan
3.5.3. terkait kerugian atau kerusakan lain, hingga maksimal 125% atas biaya total yang dibayarkan sejak tanggal
dimulainya layanan berdasarkan perjanjian dan tanggal klaim diajukan; atau jika lebih tinggi, untuk
perjanjian kantor saja, 50.000 GBP / 100.000 USD / 66.000 EUR (atau nilai yang setara untuk mata uang
setempat).

4.

Biaya
4.1.

Uang Jaminan/Deposit Layanan: Uang jaminan/deposit layanan Anda akan Kami tahan tanpa bunga
sebagai jaminan pelaksanaan segala bentuk kewajiban Anda berdasarkan perjanjian. Semua permintaan
pengembalian uang jaminan harus dibuat melalui akun online atau Aplikasi Anda. Setelahnya, uang
jaminan/deposit layanan atau saldo yang tersisa akan dikembalikan dalam 30 hari setelah perjanjian Anda
berakhir dan seluruh tagihan telah Anda lunasi. Kami akan mengurangi saldo dengan biaya tertunggak dan
biaya lain yang wajib dibayarkan kepada Kami sebelum mengembalikan sisa dananya kepada Anda. Kami
akan meminta Anda untuk membayar uang jaminan yang lebih tinggi apabila biaya kantor bulanan atau
kantor virtual naik setelah pembaruan perjanjian, biaya tertunggak melebihi uang jaminan/deposit layanan
yang ditahan, dan/atau Anda kerap gagal melunasi tagihan saat jatuh tempo.

4.2.

Biaya pajak dan bea: Anda setuju untuk segera membayar (i) semua pajak penjualan, pajak penggunaan,
cukai, pajak konsumsi, serta pajak serta biaya lisensi lain yang harus Anda bayarkan ke instansi pemerintah
(dan, atas permintaan Kami, Anda akan menunjukkan bukti pembayarannya kepada Kami) serta (ii) semua
pajak yang Kami bayarkan kepada lembaga pemerintah yang dapat dikenakan untuk akomodasi Anda,
sepanjang dapat diberlakukan, termasuk, tanpa batasan, pajak penerimaan kotor, pajak sewa dan
penempatan, pajak kekayaan pribadi berwujud, pajak meterai/bea, atau pajak dan biaya dokumen lainnya.

4.3.

Pembayaran: Kami terus berusaha mengurangi dampak lingkungan dan mendukung Anda untuk melakukan
hal yang sama. Oleh karena itu, Kami akan mengirimkan semua faktur tagihan secara elektronik dan Anda
akan melakukan pembayaran melalui metode otomatis seperti Debit Langsung atau Kartu Kredit, di mana pun
sejauh diizinkan sistem perbankan lokal.

4.4.

Keterlambatan pembayaran: Apabila Anda tidak membayar biaya-biaya saat jatuh tempo, biaya
keterlambatan akan dikenakan untuk semua biaya yang terlambat dibayar. Biaya ini berbeda untuk setiap
negara dan sudah tercantum di dalam Tata Tertib. Apabila Anda hendak mengajukan diskrepansi atas
bagian tertentu dari faktur tagihan, Anda wajib membayar jumlah yang tidak dipertentangkan sesuai tanggal
jatuh tempo; apabila tidak, biaya keterlambatan akan dikenakan. Kami juga berhak menahan layanan
(termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, menolak akses Anda ke Pusat, jika berlaku) bilamana masih
terdapat tunggakan dan/atau bunga yang harus dibayarkan, atau Anda dianggap telah melanggar
perjanjian.

4.5.

Ketidakcukupan Dana: Dikarenakan adanya administrasi tambahan dari pihak Kami, Anda akan dikenakan
biaya atas setiap pembayaran yang dikembalikan atau ditolak akibat dana yang tidak cukup. Biaya ini
berbeda untuk setiap negara dan sudah tercantum di dalam Tata Tertib.

4.6.

Aktivasi: Biaya aktivasi perlu dibayarkan sesuai dengan setiap perjanjian yang Anda buat dengan Kami
(termasuk semua perjanjian baru yang diatur dalam pasal 1.9 di atas). Biaya ini mencakup biaya administrasi
persiapan masuk dan pengaturan akun klien. Biaya ini ditentukan dalam tiap Perjanjian Layanan Setempat
serta dikenakan dengan tarif per pengguna untuk Kantor Berlayanan Lengkap dan Coworking (meja khusus),
dengan tarif per lokasi untuk Kantor Virtual, dan dengan tarif per orang untuk Keanggotaan. Informasi lebih
lengkap tercantum dalam Tata Tertib.

4.7.

Indeksasi: Apabila jangka perjanjian lebih dari 12 bulan, atau perjanjian per bulan tidak diakhiri dalam 12 bulan,
Kami akan menaikkan biaya bulanan setiap tanggal dimulainya perjanjian sesuai dengan indeks inflasi yang
relevan yang diperincikan di dalam Tata Tertib.

4.8.

Restorasi Kantor: Setelah pengosongan atau apabila Anda memilih untuk pindah ke ruang lain yang ada di
Pusat, Kami akan mengenakan biaya tetap layanan restorasi kantor yang meliputi layanan kebersihan biasa
dan biaya-biaya lain yang timbul untuk mengembalikan kondisi akomodasi seperti semula. Biaya ini berbeda
untuk setiap negara dan sudah tercantum di dalam Tata Tertib. Kami berhak untuk membebankan biaya
tambahan sewajarnya atas perbaikan yang diperlukan selain untuk perbaikan kerusakan karena pemakaian.

4.9.

Layanan standar: Biaya bulanan, ditambah pajak yang berlaku, dan layanan berulang yang Anda minta
dapat dibayarkan per bulan di muka. Apabila dikenakan tarif harian, biaya untuk setiap bulannya adalah 30
kali biaya harian. Untuk periode sewa kurang dari satu bulan, biaya akan dihitung per hari.

4.10. Bayar sesuai pemakaian dan Layanan Variabel Tambahan: Biaya untuk layanan 'bayar sesuai pemakaian',
ditambah pajak yang berlaku, dapat dibayarkan di bulan berikutnya sesuai tarif standar Kami yang dapat
berubah sewaktu-waktu dan tersedia atas permintaan.
4.11. Diskon, Promosi, dan Penawaran: Apabila Anda mendapatkan diskon, promosi, atau penawaran khusus, Kami
akan menghentikan diskon, promosi, atau penawaran tersebut tanpa pemberitahuan jika Anda melakukan
pelanggaran materiil atas perjanjian Anda.
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