RESTRICTION LIST :
I.

Barang yang bisa di ekspor:
1. Fashion : Baju, Tas, Topi, Sepatu, Aksesoris
2. Elektronik dan Produk Elektronik :
a) Peralatan rumah tangga kecil : microwave, mixer, blender, setrika,
panggang roti, termos
b) Stroller, sepeda, kursi pengamanan,
c) Handphone, Tablet dan Laptop :
Setiap shipment hanya boleh kirim 1 buah per parcel / per
consignee.
Biaya extra sebesar USD 30 per piece
Formulir penggunaan barang akan dipakai sendiri harus
ditandatangani.
d) Jika untuk dijual kembali bisa dikirim dan harus melalui ijin pemeriksaan
e) Jika untuk pribadi bisa dikirim dan tidak melalui ijin pemeriksaaan
f) Model barang yang sama bisa dikirim 2x dalam satu tahun
g) Minimal 8 kg per colli
3. Kosmetik : Cairan, Pasta, Krim
4. Makanan :
a) Tidak termasuk daging : abon, dendeng, rendang, kornet, dll
b) Total botol tidak lebih dari 36 botol per shipment
c) Batas berat 6-10 kg per connote
d) Kirim hanya untuk perseorangan
5. Peralatan Kecantikan :
a) Soft lens tidak lebih dari 10 box per parcel
b) Berat barang dibawah 5 kg per parcel
c) Setiap product hanya 1 pc per consignee
6. Produk Kesehatan :
a) Herbal :
Produk berbentuk bubuk, cairan, supplement ( tidak termasuk pill /
kapsul )
Setiap produk tidak lebih dari 1 box atau 24 kaleng per shipment
Produk yang berbentuk cairan tidak lebih dari 10 botol per connote
Total botol tidak lebih dari 36 botol per shipment
Berat barang tidak lebih dari 6 kg
7. Liquid :
a) Tidak termasuk madu murni
b) Berat barang tidak lebih dari 6 kg per parcel

II. Cargo yang Dilarang :
 Persediaan Medis
 Binatang
 Tanaman
 Makanan segar
 Telur mentah ( telur ayam, telur bebek, telur angsa, telur yang diawetkan,
telur asin )
 Produk daging
 Tembakau terkait nikotin, seperti rokok elektronik dan rokok : vape dan
cairannya
 Alkohol
 Senjata
 Narkoba
 Baterai litium ( baterai isi ulang )
III. Lainnya :
Invoice value per Connote below Taiwan dollar 3000 or USD 104.00
Dimensi panjang atau lebar atau tinggi harus memiliki setidaknya kurang
dari 75 cm
Setiap parcel tidak boleh lebih dari 20 kg
Dimensi harus dalam P+L+T = 150 cm
Jika barang terlalu besar maka ada beberapa biaya dan akan ditagihkan ke
pengirim/penerima barang.
Maksimum nilai invoice per satu shipment USD 170.00
Berat untuk kurir custom adalah 70 kg.
Note : Jika ada random check in dan cargo dikenakan duty maka kami akan
informasikan kembali.

