Surat Permintaan Aktivasi KTB Telematic Service : Runner
Kepada Yth.
PT Dipo Star Finance
PT Enerren Technologies Indonesia
Nama :
Alamat :
No. KTP/Passport:
(selanjutnya disebut “Pemohon”)
Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan aktivasi KTB Telematic Service: Runner untuk kendaraan yang dibiayai
oleh PT Dipo Star Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. _______________________________.
Pernyataan Pemohon:
 Pemohon dengan ini setuju untuk melakukan aktivasi KTB Telematic Service : Runner terhitung sejak tanggal :
________________ (“Tanggal Aktivasi”).
 Layanan KTB Telematic Service : Runner akan diberikan selama Periode Perjanjian Pembiayaan.
 Pemohon dengan ini menyatakan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Pemberian dan Penggunaan KTB Telematic
Service : “Runner”.
 Person In Charge / Username : __________________________________________
Demikian Surat Permintaan Aktivasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
_________,________________

__________________________
Pemohon

Syarat dan Ketentuan Pemberian dan Penggunaan KTB Telematic Service : “Runner”
Sehubungan dengan kendaraan / kendaraan-kendaraan yang dibiayai oleh PT Dipo Star Finance (“Kendaraan”) berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan _______________ dengan cara ______________ No. _________________ tertanggal ___________ (“Perjanjian”) antara PT
Dipo Star Finance selaku Lessor / Kreditur (“DSF”) dan ........................................................ (Lessee / Debitur) dimana atas pembiayaan
tersebut DSF memberikan secara gratis Layanan Sistem Pelacak Kendaraan KTB Telematic Service : “Runner”, maka dengan ini
Lessee/Debitur tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Lessee/Debitur setuju untuk menerima, memanfaatkan dan menggunakan KTB Telematic Service : “Runner” (“Layanan Runner”), yang
dikelola oleh DSF bersama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan PT Enerren Technologies Indonesia selaku pemilik dan penyedia
Layanan Runner (“Penyedia Layanan”) selama periode Perjanjian pembiayaan;
2. Layanan Runner adalah Layanan GPS Tracking yang memungkinkan Lessee/Debitur mendapatkan Informasi tentang Kendaraan dan
Laporan terkait penggunaan / pemakaian Kendaraan berikut informasi terkait pembiayaan kendaraan (khusus untuk kendaraan yang
dibiayai oleh DSF) secara menyeluruh termasuk pelacakan kendaraan, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DSF dan Penyedia
Layanan;
3. Layanan Runner dikembangkan bersama oleh KTB dan Enerren untuk didedikasikan sebagai nilai tambah bagi kendaraan Mitsubishi
Fuso yang dipasarkan KTB. Penggunaan Layanan Runner untuk kendaraan lain merupakan pilihan dan tanggung jawab Lesse/Debitur
sepenuhnya.
4. Dengan menggunakan / memanfaatkan Layanan Runner, Lessee/Debitur menyetujui:
a. Pemberian Informasi Kendaraan dan Laporan yang dihasilkan, kepada DSF maupun pihak terkait DSF, tanpa perlu dikembalikan.
b. Penggunaan Informasi Kendaraan dan Laporan yang dihasilkan, oleh DSF maupun pihak terkait DSF, untuk segala keperluan terkait
dengan kegiatan usaha DSF atau pihak terkait DSF tersebut.
c. Pemberian Informasi Perjanjian Pembiayaan dari DSF kepada pihak terkait DSF berikut dengan penggunaan Informasi Perjanjian
Pembiayaan oleh pihak terkait DSF, dalam rangka untuk optimalisasi pemberian Layanan Runner kepada Lessee/Debitur.
5. Dalam hal Informasi Kendaraan memuat informasi pribadi pihak lain, Lessee harus mendapatkan persetujuan pengungkapan informasi
Pribadi dari pihak yang informasi pribadinya akan diungkapkan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, karyawan, pengemudi,
atau tenaga kerja alih daya dari Lessee/Debitur.
6. Dalam hal Perjanjian berakhir, baik karena pelunasan dipercepat, wanprestasi, jangka waktu perjanjian berakhir atau karena alasan lain,
maka Layanan Runner kepada Lessee/Debitur akan dihentikan.
7. Dalam hal Lessee/Debitur ingin memperpanjang jangka waktu berlangganan Layanan Runner setelah Perjanjian berakhir, maka
Lessee/Debitur dapat berkordinasi langsung dengan Penyedia Layanan melalui Call Center Runner dan menanggung seluruh biaya yang
dibutuhkan.
8. Lessee/Debitur wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DSF dan Penyedia Layanan selama penggunaan Layanan
Runner, termasuk Syarat dan Ketentuan ini dari DSF, dan Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi serta buku pedoman
penggunaan (manual book) dari Penyedia Layanan.
9. Lessee / Debitur dengan ini mengetahui bahwa Layanan Runner merupakan layanan yang dikembangkan oleh Penyedia Layanan yang
diberikan secara cuma-cuma dan TIDAK TERKAIT dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak yang timbul dari PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN di atas. Oleh karenanya dalam hal Layanan Runner tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, hal
tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Lessee / Debitur untuk menunda atau tidak melakukan kewajiban pembayaran uang sewa /
angsuran hutang kepada DSF yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Lessee / Debitur dapat secara langsung menghubungi
dan berkoordinasi dengan Penyedia Layanan melalui Call Center Runner apabila Layanan Runner tidak dapat digunakan;
10. Lessee/Debitur dengan ini membebaskan DSF dan Penyedia Layanan dari segala bentuk klaim, gugatan, tuntutan dan ganti rugi atas
segala kerusakan dan/atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh kesalahan DSF dan Penyedia Layanan serta yang bersifat khusus,
memberikan hukuman, berlebih, berkelanjutan, secara tidak langsung, atau kerugian atau kehilangan lainnya terkait dengan Layanan
Runner
Biaya yang timbul karena kerusakan / kehilangan Alat GPS termasuk namun tidak terbatas pada biaya perbaikan atau biaya penggantian Alat
GPS, kecuali kerusakan karena cacat produksi selama periode garansi, akan menjadi tanggung jawab Lessee / Debitur sepenuhnya.
Dengan menandatangani kolom Persetujuan di bawah, maka Lessee/Debitur telah membaca, memahami dan menyetujui dan oleh
karenanya tunduk pada seluruh Syarat dan Ketentuan Penggunaan KTB Telematic Service : Runner ini, yang memungkinkan teraksesnya
informasi terkait Lessee / Debitur maupun Kendaraan oleh DSF maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh DSF untuk pelaksanaan pemberian
KTB Telematic Service : Runner ini, untuk kepentingan Lessee / Debitur.
-----------------------------, ----------------- 2018
Menyetujui,

Nama Lessee/Debitur

