Pusat Belanja Keluarga Menuju Sehat Dan Kuat Bersama Susu Kambing Etawa
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Belanja di Rumah Belanja Online (RBO) atau www.rumahbelanja.com sangat mudah dan anda dapat melakukannya
dimana saja. Kemudahan metode belanja tersebut semakin terasa ketika anda berkenan membaca panduan ini. Pihak
RBO juga akan selalu mengadakan peningkatan pelayanan, sehingga materi panduan ini pun akan terus kami
perbaharui sesuai dengan perkembangan metode ataupun sistem yang terselenggarakan pada Rumah Belanja Online
ini. Dengan upaya-upaya tersebut dan kepercayaan serta masukan anda kepada kami, kita berharap semoga Rumah
Belanja Online menjadi Rumah Belanja Favorit kita semua.
{xtypo_sticky}Belanja Di www.rumahbelanja.com{/xtypo_sticky}
Secara umum, ada dua cara berbelanja di RBO, yaitu:
- Secara langsung melalui SMS atau Telphone (kami sangat menganjurkan cara yang satu ini) yaitu setelah melihat
beberapa produk yang anda inginkan serta mencatatnya, para pelanggan atau calon pelanggan dapat melakukan
pemesanan dan negosiasi secara langsung dengan menghubungi kami melalui no telphone yang telah kami sediakan
(0813 2834 0834).
- Menggunakan falitas belanja online melalui situs ini. Untuk hal ini sebaiknya memperhatikan beberapa keterangan
dibawah ini terlebih dahulu. (lebih dianjurkan menghubungi lewat telphone atau cara pertama yang kami terangkan
sebelumnya)
{xtypo_info}Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi distributor atau agen
produk-produk kami yaitu Susu Kambing Ettawa dan produk yang berkaitan dengan susu kambing ettawa lainnya. Kami
akan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang tertera kepada setiap agen atau
distributor.{/xtypo_info}
Sebelumnya, perlu diketahui oleh para calon pembeli maupun distributor/agen, bahwa harga yang tercantum dalam situs
ini adalah harga eceran (belum termasuk ongkos kirim) yang hanya berlaku bagi daerah-daerah yang belum atau tidak
memiliki Agen atau Distributor resmi dari Rumah Belanja Online. Sedangkan untuk daerah yang telah memiliki distributor
atau agen resmi dari kami, maka pihak Rumah BelanjaOnline akan menyerahkan segala jenis tranksaksi pembelian susu
kepada Agen atau Distributor yang bersangkutan dan harga yang tertera dalam situs ini tidak berlaku serta kami
memberikan hak sepenuhnya kepada Agen atau Distributor Resmi yang ada di daerah anda.
Salam Hangat Kami
CEO Rumah Belanja Onlinewww.rumahbelanja.com
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