
Pembayaran 
Pembayaran ditunggu hingga 4 hari setelah invoice dikirimkan. 

Jika pasca 4 hari belum ada kabar dari Tante, maka Kyoko akan anggap kita 
belum berjodoh kali ini dan akan otomatis Kyoko alihkan stok nya kepada 
Tante yang masuk ke dalam daftar tunggu hijab. Jika Tante membutuhkan 
perpanjangan masa pembayaran, maka langsung hubungi Ibu Kyoko yah J 

 
Proses Pengiriman 

Pengiriman akan dilakukan 3-4 hari pasca Kyoko menerima transfer 
dari Tante. Pengiriman untuk Indonesia dilakukan melalui JNE, sedangkan 
di Jepang dilakukan dengan Japan Post- Clickpost.  
Khusus di Jepang, setelah dikirim, Kyoko dan Ibu akan berusaha cepat 
memberikan “tracking number”. 

Pengiriman melalui clickpost akan langsung Bapak Pos taruh di dalam 
Mailbox tanpa mengetuk pintu Tante terlebih dahulu. Maka silakan cek 
Mailbox Tante 1-2 hari setelah Ibu Kyoko memberikan “tracking number” 
Di Indonesia, nomor resi akan diberikan 3 hari pasca paket selesai dikirimkan 
jika paket ternyata membutuhkan waktu lama dari yang diperkirikan.  
 

Cara Perawatan 
Hijab memang paling baik dicuci terpisah dengan menggunakan 

tangan untuk menjaga keawetan dengan maksimal. Namun, Ibu Kyoko pun 
ada kalanya super malas dan tidak sempat untuk mencuci tangan :”). Di saat 
malas melanda ini, silakan gunakan mesin cuci tetapi tolong gunakan jaring 
cuci ya Tante J. Cuci dengan air dingin ya J 
 



Toleransi pada error &  
Pengembalian barang 
 

Serat kain tercabut sehingga muncul titik putih/  minor napping/ fiber 
loss sepanjang maksimal 1,5 cm sangatlah mungkin terdapat pada kain 
jilbab dengan bahan Tencel atau campuran tencel. Hal ini tidak termasuk 
defect / error karena sudah menjadi sifat alami bahan.  Namun, Jika tante 
mendapatkan jilbab dengan: 
a. fiber loss/ garis benang putih dengan jumlah banyak dan cukup besar 
(Lebih dari 5cm) 
b. titik tinta hitam/merah (ink spot)  
 

Yang kondisi tersebut tidak kami beritaukan sebelumnya kepada 
Tante, maka maafkan kami ya dan beritaukan kepada kami maksimal 
seminggu pasca tante menerima barang tersebut dan dalam keadaan belum 
terkena peniti.  
 
Insya Allah kami akan berusaha menggantinya karena tante berhak 
mendapat yang lebih baik :”) .Proses tukar barang bisa berlangsung lebih 
dari sebulan karena proses pembuatan jilbab membutuhkan waktu 1 bulan 
lebih . Mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan kami ya Tante. 
 
 
 

Terimakasih banyak, semoga suka dengan jilbab kami ya ;) 
 
Peluk hangat dari Ibu & Kyoko untuk Tante,  
 
 


