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Syarat dan Ketentuan Penawaran Kartu Prabayar SoSIM: 

 

2. Kartu prabayar ini terhitung sejak tanggal aktivasi dan berlaku selama 180 hari. Masa berlaku 
kartu prabayar akan menurut nilai tambahan otomatis diperpanjang 180 hari sejak tanggal setiap kali 
isi ulang, dan nomor ponsel ini dapat lanjut digunakan, jika tidak sisa nilai tersimpan dan nomor 
ponsel akan dibatalkan. 

3. Jumlah pemakaian kombinasi akan kedaluwarsa pada 00:00:00 pada hari ke 31. Jika ingin terus 
menggunakannya, harap tekan 200 + pada ponsel untuk mengajukan kembali kombinasi 
selama masa berlaku kartu prabayar. Jika pelanggan menghentikan kombinasi layanan lebih awal, 
semua sisa penggunaan data gratis akan dibatalkan saat kombinasi dibatalkan. 

4. Disarankan untuk mengajukan paket layanan roaming data dengan menekan kode singkat di situs 
pada hari keberangkatan. 

5. Ketika kombinasi layanan roaming data berlaku, layanan jaringan data tetap akan berlaku pada 
saat yang sama, dan layanan data hanya berlaku untuk area yang ditentukan dan penyedia jaringan 
yang ditentukan. Perusahaan jaringan yang ditunjuk dapat berubah sewaktu-waktu 

6. Kombinasi data tidak berlaku untuk program point-to-point. Jika pelanggan menggunakan 
program point-to-point, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) BitTorrent, edonkey, flashget, foxy, 
ppstream, winmx, dan lain-lain sehingga menghasilkan jumlah penggunaan, atau menyalahgunakan 
serta menggunakan kombinasi data dengan abnormal, 3 Makau berhak untuk segera membatalkan 
kombinasi data relevan pelanggan dan tanpa pemberitahuan. Pelanggan dilarang menggunakan 
kombinasi data melakukan kegiatan promosi komersial atau ilegal. 

7. Pembagian jaringan tergantung pada pengaturan penyedia jaringan lokal, 3 Makau tidak 
membatasakan pembagian Jaringan kombinasi layanan roaming data. 

8. Kombinasi layanan roaming data tidak berlaku untuk roaming udara / roaming laut / roaming 
satelit. 

9. Semua konten layanan rencana (termasuk namun tidak terbatas pada area yang ditentukan, 
jaringan yang ditentukan dan cakupannya) dan biaya tunduk pada pengumuman akhir dari 3 Makau. 
Dengan hal ini, 3 Macau berhak kapan saja menggunakan kebijaksanaan mutlaknya dan membuat 
ketentuan tentang konten, biaya dan layanan yang relevan jika dianggap perlu dan tanpa 
pemberitahuan. 3 Makau juga berhak menggunakan kebijaksanaan mutlaknya untuk menerima, 
menolak atau menghentikan paket layanan data pelanggan kapan saja jika dianggap perlu. 

10. Kecepatan pelanggan akan dipengaruhi oleh foktor-foktor eksternal seperti pengaturan jaringan, 
spesifikasi jaringan, peralatan pengguna, teknologi transmisi, jaringan penggunaan dan perangkat 
lunak masing-masing, jangkauan jaringan, jumlah penggunaan dll. 
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11. Semua jumlah penggunaan harus sesuai dengan peraturan penggunaan layanan perusahaan kami. 

12. 3Macao berhak untuk mengubah konten dan biaya layanan sewaktu-waktu bila diperlukan tanpa 
pemberitahuan sebelumnya. 

13. Terjemahan bahasa Indonesia hanya untuk referensi saja, jika terjadi perbedaan artinya dengan 
bahasa Inggris maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris. 

 


