
Promo Ramadhan Delight



Syarat dan ketentuan untuk keseluruhan promo:

• Semua promo berlaku mulai tanggal 1-31 mei 2020

Promo tidak dapat digabungkan antara promo lainnya.

• Promo tidak dapat digabungkan dengan diskon yang

sudah ada, maupun diskon lainnya.

• Hanya berlaku satu promo untuk satu customer.

• Account manager kamu dapat membantu anda untuk

berkonsultasi mengenai promo yang anda pilih untuk

mencapai cost effiency untuk IT perusahaan anda.

Ketentuan Dasar Seluruh Promo Ramadan



Ramadan 1
Bayar 6 Bulan 
Dapat 8 Bulan

Syarat dan Ketentuan:

• Promo berlaku untuk pembelian baru layanan Virtual Data

Center(VDC), VDC Backup atau SecondsiteDR

• Promo berlaku dengan metode pembayaran prepay

6 bulan diawal.

• Minimum kontrak berlangganan selama 6 bulan.

• 2 bulan gratis mengikuti sizing awal, dan diberikan setelah

periode langganan 6 bulan berakhir.

• Promo dapat digunakan untuk client existing, dan juga untuk

layanan existing.

• Promo tidak berlaku untuk client existing yang sudah

melakukan sistem pembayaran prepay.

• Promo tidak berlaku untuk client existing yang sudah

mendapatkan diskon maupun masih dalam promo

sebelumnya.

• Masa berlaku promo hingga tanggal 31 Mei 2020.

Ramadan 1: Bayar 6 Bulan Dapat 8 Bulan



Ramadan 2
Cashback up to 10jt

Ramadan 2: Cashback up to 10jt

Syarat dan Ketentuan:

• Promo berlaku untuk pembelian baru semua kategori layanan

Virtual Datacenter (VDC), VDC Backup, Veeam Backup, Veeam

Replication, SecondsiteDR, SecondSiteDR Interzone

• Cashback Rp 1.000.000 setiap berlangganan minimum 10 juta

Rupiah/bulan.

• Cashback Rp 400.000 setiap berlangganan minimum 5 juta

Rupiah/bulan.

• Promo berlaku kelipatan hingga maximum cashback Rp.

20.000.000

• Promo berlaku dengan metode pembayaran prepay bulanan

diawal.

• Cashback diberikan 30 hari setelah invoice dibayarkan.

• Cashback dapat dipilih berupa saldo OVO/Gopay/E-

money/Flazz ataupun di kombinasikan sesuai dengan yang

anda inginkan.

• Masa berlaku promo hingga tanggal 31 Mei 2020.



Ramadan 3
GRATIS upgrade double 
storage & IOPS 

Syarat dan Ketentuan:

• Promo ini berlaku untuk existing client yang ingin melakukan

penambahan kapasitas storage keseluruhan menjadi dua kali 

lipat.

• Promo berlaku untuk client baru dengan menambah

kapasitas storage menjadi dua kali lipat rencana pembelian.

• Existing client tidak diperkenankan untuk menurunkan

kapasitas hanya untuk dapat menggunakan promo ini.

• Penambahan yang diberikan berupa penambahan cloud 

credit.

• Cloud Credit akan diberikan untuk 3 bulan pertama.

• Setelah 3 bulan, akan dikenakan biaya normal Kembali.

• Masa Promo berlaku dari tanggal 1 Mei 2020 hingga 31 Mei 

2020.

• Promo berlaku dengan metode pembayaran prepay bulanan

diawal.

Ramadan 3: GRATIS upgrade double storage & IOPS 



Ramadan 4
Diskon 50% untuk VM 
Memory Optimized

Syarat dan Ketentuan:

• Diskon berlaku untuk pembelian baru layanan Virtual
Datacenter (VDC)

• Diskon 50% berlaku khusus untuk komponen RAM pada VM
yang menggunakan RAM diatas 64 GB

• Diskon berlaku untuk 3 bulan pertama.

• Promo berlaku dengan metode pembayaran prepay bulanan
dimuka.

• Masa berlaku promo hingga tanggal 31 Mei 2020.

Ramadan 4: Diskon 50% untuk VM Memory Optimized



Promo
Bayar 1 Tahun Diawal
Dapat Extra 3 BulanSyarat dan Ketentuan:

• Promo berlaku untuk pembelian baru layanan Virtual Data
Center(VDC), VDC Backup atau SecondsiteDR.

• Promo berlaku dengan metode pembayaran prepay 1
tahun dimuka.

• Minimum kontrak berlangganan selama 1 tahun.

• 3 bulan gratis mengikuti sizing awal, dan diberikan
setelah periode langganan 1 tahun terakhir.

• Promo dapat digunakan untuk client existing, dan
juga untuk layanan existing.

• Tidak berlaku untuk client existing yang sudah melakukan
sistem pembayaran prepay.

• Tidak berlaku untuk client existing yang sudah mendapatkan
diskon maupun masih dalam promo sebelumnya.

• Masa berlaku promo dapat digunakan hingga tanggal 31
Mei 2020

Promo Plan – Bayar 1 Tahun Dapat Extra 3 Bulan



Contact us now

Phone
Phone 1: +62-811-28-38-78
Phone 2: +62-21-2789-9962

Email:
Sales@Zettagrid.id
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