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Biaya ► Rp. 135,000 nett / orang 
 

(Min. 30 orang) 

 
 

 
 
 
 

 
 
Depok, 10 Juli 2017 

 

PROPOSAL PENAWARAN 
 
 

 

 

PAKET PAINTBALL 
( WAR GAMES ) 

 
 

 
 
 
 

Lokasi: 
BUMI PERKEMAHAN CIBUBUR 
(Free Sewa Lokasi) 
 
Fasilitas: 
 Trainer & Technical Team 
 Semi Automatic Weapon 
 40 Bullets 
 Uniform 
 Body Protector 
 Goggle (Face Shield) 
 Standard Medicine 
 Mineral Water 

 

Note: 
√ Biaya reload/isi ulang peluru Rp. 25,000/bungkus (isi 20 butir per bungkus, bayar langsung di lokasi). 
√ Durasi permainan fleksible, tergantung pola main & ketersediaan peluru. 
√ Mohon membawa pakaian salin & Sepatu. Tidak disarankan menggunakan sandal. 
√ Biaya belum termasuk Tiket Masuk Kendaraan. (Rp.9.000/Mobil; Rp.18.000/Bus, bayar langsung di lokasi). 

GO OUTBOUND 
Jl. Dewi Sartika, Kp. Belimbing Sawah No. 11 
Kec. Pancoran Mas - Depok 16431 
Telepon / Fax : (021) 7756 880 
Email      : info@gooutbound.com 
Website : http://gooutbound.com  

PERHATIAN !! 
 

Proposal Penawaran ini dapat di-download oleh siapa pun melalui website resmi GO OUTBOUND, dan 
bertujuan untuk memudahkan Anda mendapatkan informasi secara cepat mengenai paket kami. 

Kami tidak memiliki data reservasi Anda. Untuk proses booking, silahkan hubungi marketing kami: 
0812-9033-0797  /  0857-1799-7766  

mailto:info@gooutbound.com
http://gooutbound.com
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TERM & CONDITIONS: 
 
 

 Reservasi baru dianggap confirm apabila kami sudah menerima Down Payment sebesar 50% 
sebagai Tanda Jadi selambat-lambatnya 28 hari sebelum penyelenggaraan (tergantung 
situasi dan kondisi). 

       
      ► Mohon konfirmasi terlebih dahulu sebelum transfer pembayaran untuk memastikan kesiapan kami. 
  
 Sisa dari Total Perkiraan Biaya paling lambat kami terima 14 hari sebelum penyelenggaraan. 

Keterlambatan atas penyelesaian tagihan dapat menyebabkan hangusnya uang muka dan      
GO Outbound berhak membatalkan event. 

 
 Jumlah peserta & fasilitas tambahan dihitung berdasarkan konfirmasi akhir yang kami terima 

14 hari sebelum penyelenggaraan. 
 
 Apabila terjadi penambahan peserta & fasilitas tambahan pada saat kedatangan akan 

diperhitungkan pada saat Check-out. Namun segala penambahan yang terjadi di lokasi tidak 
dapat kami jamin ketersedian unit dan atau pelayanannya. 

 
 Jika terjadi pembatalan, maka Down Payment tidak dapat dikembalikan. 

 
 Jika pembatalan dilakukan mulai dari H-14 maka biaya pembatalan sebesar 100% dari total 

anggaran. 
 

 Perubahan Jadwal Kegiatan (Reschedule) setelah terjadinya transaksi dapat dilakukan 
maksimal 1 kali tergantung situasi dan kondisinya. Dan kerugian yang ditimbulkan karena 
perubahan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak peserta kegiatan. 

      
Cara Pembayaran 

 
 Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: 
 

- Transfer via Rekening : Bank Central Asia (BCA)  
Cabang   : Margonda - Depok  
No. Rekening  : 8690-9570-52  
Atas Nama   : Tri Indah Suci Murni 
 
Dengan mengirimkan Bukti Transfer ke email:  info@gooutbound.com   atau   ke no. fax:  (021) 7756 880 
 

 Untuk biaya tidak terduga selama acara/kegiatan berlangsung, harus dibayarkan tunai di lokasi. 
 Semua pembayaran dibayarkan dengan mata uang Rupiah. 
 
 
Note:   Semua biaya yang tercantum dalam Penawaran ini belum termasuk pajak-pajak terkait. 
 Tidak menerima sistem pembayaran LS. 

mailto:info@gooutbound.com
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Berikut adalah sebagian Client GO OUTBOUND: 
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Berikut adalah sebagian Client GO OUTBOUND: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto & Video Dokumentasi → www.google.com/+GOOutboundGallery 
 

 

CONTACT PERSON 
 

 “Richie” 
 

Phone:   0812 9033 0797   /   0857 1799 7766 
Email:  info@gooutbound.com ;   WhatsApp:  0812 9033 0797 

http://www.google.com/+GOOutboundGallery
mailto:info@gooutbound.com

