
CLUSTER

www.pertiwiland.id

TATA CARA PEMBELIAN UNIT



Penjualan unit hunian Early Bird Sales Cluster Eureka hanya dilak-
sanakan via virtual booking di halaman resmi penjualan Pertiwi 

Land : http://pertiwiland.id/ebs-eureka
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www.pertiwiland.id/ebs-eureka



Calon Pembeli yang berminat dapat mengakses halaman Early 
Bird Sales Cluster Eureka yang tertera di

http://pertiwiland.id/ebs-eureka

Disana akan tertera informasi mengenai : 
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Site Plan secara 
Visual untuk 

Gambaran Calon 
Pembeli tentang 

Posisi dari Kavling 
yang Diminati

Jumlah unit 
yang masih 
tersedia dan 
sudah terjual

Langsung melaku-
kan booking terha-

dap unit hunian 
yang diminati 

secara langsung 
(live)

Rangkuman
informasi tentang 

Cluster Eureka 
Tipe Sapphire



Setelah sampai ke halaman Early Bird Sales Cluster Eureka, calon pembeli memi-
lih kavling yang ingin dibooking. Misal memilih Kavling A-6, setelah itu calon 
pembeli akan diarahkan ke halaman produk Kavling A-6. Disana tertera tentang 
produk Kavling A-6 beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum melaku-

kan booking terhadap kavling tersebut.
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Setelah dari halaman keranjang belanja (cart), pembeli akan mendapatkan instruksi dan 
rangkuman tentang jumlah nominal booking fee total lengkap dengan kode uniknya 
yang hanya ditransfer ke rekening resmi PT Cipta Indah Pertiwi (Pertiwi Land) yakni rek-
ening Bank BCA 529-5666-177 a.n. PT Cipta Indah Pertiwi. Pertiwi Land tidak meneri-
ma pembayaran dalam bentuk apapun kecuali transfer ke rekening yang tertera diatas, 
mohon calon pembeli tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apapun kepada sia-

papun yang mengatasnamakan Pertiwi Land dengan alasan dan kondisi apapun. 
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Setelah melakukan booking melalui halaman resmi Early Bird Sales Cluster 
Eureka yang terdapat di laman website resmi Pertiwi Land: http://perti-
wiland.id, pembeli unit hunian Early Bird Sales Cluster Eureka dapat mengi-
rimkan bukti/screenshot bukti transfer kepada Customer Service resmi Perti-
wi Land yaitu: Dian Fitaloka (+62 822-1451-6889) untuk memudahkan proses 

veri�kasi pembelian unit hunian dari pihak Pertiwi Land kepada pembeli.

BUKTI TRANSFER
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Setelah proses veri�kasi booking unit hunian di Early Bird Sales Cluster Eureka 
selesai dilakukan, pihak Pertiwi Land yakni Customer Service resmi Pertiwi Land 
yaitu: Dian Fitaloka (+62 822-1451-6889) akan langsung menghubungi pembeli 
untuk mengirimkan Kwitansi resmi Booking Unit Hunian beserta dengan Per-
janjian Sementara Jual Beli (PSJB) sebagai bukti pembayaran dan bukti Perjanji-

an Jual Beli antara Pihak Pertiwi Land dengan pihak pembeli.
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Tada! Selamat Anda telah menjadi bagian dari keluarga besar Cluster Eureka 
oleh Pertiwi Land, semoga Anda nyaman dan betah dengan hunian Anda!



JUTAAN!

HARGA MULAI

TIPE SAPPHIRE   LB 68m2   LT Variasi

CIMAREME, BANDUNG BARAT

@

www.pertiwiland.id/ebs-eureka


