
Pengiriman dan Pengantaran 
Kami berkomitmen untuk layanan pelanggan yang berkualitas dan pengalaman 

belanja online yang menyenangkan! Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan 

informasi lebih lanjut dan tidak dapat menemukan jawabannya, Anda perlu informasi 

di bawah ini, silakan hubungi kami di: 

- No. Telepon : +6221-50103199 
- Alamat Email : careline@healthyway.co.id 

Ketersediaan Produk  

Pilihan Kami  

Healthy Way Worldwide menawarkan berbagai pilihan produk untuk kenyamanan 

Anda berbelanja online. Jika Anda tidak dapat menemukan apa yang Anda cari di 

situs web Healthy Way, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami di +6221-

50103199  atau mengirim email kepada kami di  careline@healthyway.co.id dan 

kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi bagi Anda. 

 

Proses Pengiriman Produk  

Kami akan memproses pesanan Anda segera setelah pembelian online Anda selesai. 

Pesanan terkonfirmasi dengan pembayaran yang dilakukan sebelum jam 15.00 Wib, 

akan diproses pada hari kerja yang sama; pesanan yang dilakukan setelah jam 15.00 

Wib, akan diproses pada hari kerja berikutnya. 

 

Waktu Pengiriman  

Pelanggan dapat mengharapkan pesanan mereka dikirimkan sesuai dengan jadwal 

yang tercantum di bawah ini dari hari saat pembelian online diselesaikan  dengan 

benar dan pembayaran telah dilakukan. "Hari Kerja" berarti hari Senin sampai Jumat, 

dan tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur umum. Meskipun demikian,  

mitra kurir kami akan melakukan pengiriman pada hari Sabtu sebelum jam 12.00 

Wib. Berikut ini perkiraan jangka waktu pengiriman untuk Indonesia. 

Area  
Jangka    Waktu 
Pengiriman 

Jawa, Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, Bali, NTB 3 days 

NTT, Sulawesi, Maluku, Papua 5 days 

ODA-Out of Delivery Area (e.g County town, District, Village) 7 to 10 working days 
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Mohon Perhatian bahwa kami tidak mengirimkan paket ke alamat PO Box. Kami 

menyarankan agar pengiriman dilakukan ke alamat rumah atau tempat Usaha, di 

mana seseorang bersedia menandatangani penerimaan paket pengiriman selama 

jam kerja. 

Semua perkiraan didasarkan pada hari kerja. 

Untuk perlindungan terhadap paket Anda, semua paket yang diterima memerlukan 

tanda tangan penerima pada saat diantarkan. Mohon perhatian bahwa mitra kurir 

kami hanya akan melakukan dua upaya pengantaran paket ke alamat Anda dan bila 

terjadi kegagalan pengiriman (rumah kosong/alamat tidak ditemukan), maka mitra 

kurir kami akan mengembalikan paket tersebut  ke Healthy Way Worldwide. 

 

Metode Pengiriman  

Mitra kurir kami akan mengirimkan paket ke alamat yang tercantum dalam catatan 

pengiriman. Jika tidak ada orang yang menerima paket, mitra kurir akan 

menghubungi nomor telepon  yang tercantum dalam catatan pengiriman. Mitra kurir 

akan berupaya mengantarkan paket untuk yang kedua kalinya. Jika pengantaran  

yang kedua ini  gagal, maka paket akan dikembalikan ke Healthy Way Worldwide 

untuk tindakan lebih lanjut. Apabila kemudian pelanggan menghendaki pengiriman 

dilakukan kembali maka "Biaya Pengiriman" akan ditanggung oleh pelanggan. 

 

Pengiriman Terlambat  

Mitra kurir kami akan menghubungi Anda jika mereka mengalami kesulitan dalam 

mengirimkan paket Anda.  Anda juga dapat menghubungi Layanan Pelanggan kami di 

+6221-50103199 atau email kami careline@healthyway.co.id  jika Anda belum 

menerima paket pesanan Anda dalam 7 hari kerja. 

 

Pengiriman Internasional  

Pengiriman lintas negara tidak diizinkan, mis. jika ID keanggotaan Anda terdaftar di 

Healthy Way Indonesia dan Anda berbelanja di situs web Healthy Way Indonesia, 

Anda tidak dapat meminta pesanan dikirim ke Negara lain. 
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