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June 7, 2016
FUSO Lebaran Service

Sambut Ramadhan & Lebaran, Fuso Siagakan Servis Ekstra
•

•

•

FUSO Lebaran Service dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi
tingginya aktivitas kendaraan niaga dalam mendistribusikan beragam
kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan dan libur Lebaran.
Program servis dilaksanakan sejak 6 Juni – 31 Juli 2016 di 195 jaringan
bengkel resmi dan 12 Truck Center yang beroperasi selama 24 jam
setiap harinya, termasuk pada hari libur Lebaran.
Berbagai penawaran promo menarik seperti paket servis harga murah,
diskon spare parts hingga 35%, gratis pemeriksaan hingga 15 item di
seluruh diler. Khusus layanan Truck Center promo gratis wheel
balancing, ongkos gratis untuk ganti oli, serta gratis takjil untuk berbuka
puasa.

Jakarta, Indonesia – Tingginya aktivitas kendaraan niaga selama bulan Ramadhan dan
libur Lebaran menjadi alasan utama bagi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB)
menggelar program servis bertajuk ”FUSO Lebaran Service” khusus bagi Truk Mitsubishi
Fuso yang efektif dilaksanakan mulai 06 Juni – 31 Juli 2016, di 195 jaringan bengkel resmi
dan 12 Truck Center Mitsubishi Fuso.
FUSO Lebaran Service diselenggarakan untuk menjamin zero down time kendaraan
konsumen di tengah tingginya aktivitas distribusi barang selama bulan Ramadhan dan libur
Lebaran. Para pengusaha tentu tak ingin melewatkan momen ini, karena biasanya mereka
memacu kendaraan niaganya lebih maksimal lagi agar mendapat keuntungan lebih.
Penggunaan kendaraan niaga dengan aktivitas tinggi tentu membutuhkan perawatan khusus
agar performa tetap maksimal.
Duljatmono, Director of MFTBC Marketing Division KTB, menyebut bahwa selama Bulan
Ramadhan biasanya ada kecenderungan aktivitas kendaraan niaga meningkat karena
kebutuhan masyarakat juga banyak meningkat di bulan tersebut.
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“Aktivitas kendaraan niaga sangat tinggi di Bulan Ramadhan & Libur Lebaran. Maka dari itu
kami menyediakan program servis khusus agar kondisi kendaraan tetap prima sehingga
kegiatan distribusi tetap berjalan dengan lancar” ungkap Duljatmono.
Program servis ini serentak dilaksanakan di seluruh bengkel resmi Mitsubishi Fuso dan
Layanan Truck Center, bagi pelanggan yang tidak memiliki waktu untuk datang ke bengkel,
bisa mengikuti program servis ini dengan memanfaatkan fasilitas Mobile Workshop (MWS).
Program servis ramadhan ini menawarkan promo menarik seperti paket servis harga murah
(diskon part tertentu hingga 20%-35% dan diskon ongkos kerja 5%-10%), serta gratis
pemeriksaan hingga 15 item.
Khusus untuk pelanggan yang melakukan servis di Layanan 24 Jam Truck Center diluar jam
kerja dan saat hari libur, dapatkan tambahan layanan berupa gratis wheel balancing (untuk
perbaikan/pekerjaan rem), serta fasilitas khusus yang hanya ada di Truck Center berupa
driver free pick up, spesial diskon seluruh spare part, ongkos gratis untuk ganti oli, dan 24
jam hotline service.
Untuk memperlancar ibadah konsumen di bulan Ramadhan, diler Mitsubishi juga
menyediakan takjil gratis untuk berbuka puasa. Selain itu Truck Center juga dilengkapi
fasilitas Mushola serta ruang istirahat yang nyaman yang dapat digunakan untuk beribadah
setelah berbuka puasa.
Tingginya permintaan akan layanan perbaikan serta perawatan Truk Mitsubishi Fuso telah
diantisipasi oleh seluruh jaringan diler dengan menyediakan fasilitas serta tenaga ahli
pendukung. Diler Mitsubishi Fuso rata-rata memiliki 3 stall besar yang mampu menampung
hingga 6 unit truk dalam sehari.
Adapun jenis kendaraan yang dapat mengikuti program servis ini adalah seluruh kendaraan
niaga Mitsubishi di kelas light duty truck yaitu Colt Diesel (khusus FE Seri 7 & 8) dan di
kelas medium duty truck yaitu Fuso dan New Fuso.
Untuk informasi lebih lanjut konsumen dapat menghubungi diler Mitsubishi Fuso terdekat,
atau mengakses website www.ktbfuso.co.id

Tentang KTB
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) merupakan authorized distributor dari Mitsubishi Motors
Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) yang memasarkan produk
kendaraan penumpang (Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage, Delica), kendaraan niaga ringan (L300, T120SS),
dan kendaraan niaga (Colt Diesel, FUSO).
Khusus di segmen kendaraan niaga, sejak pertama kali hadir di Indonesia tahun 1970 Mitsubishi berhasil
menjadi market leader selama 45 tahun berturut-turut, dan memiliki populasi kendaraan niaga terbesar di
Indonesia. Selama tahun 2015, kendaraan niaga Mitsubishi menguasai 47% market share di segmen kendaraan
niaga Indonesia.
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Tentang MFTBC
Berlokasi di Kawasaki, Jepang, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) merupakan salah satu
perusahaan pabrikan kendaraan niaga terbesar di Asia. Di tahun 2015, MFTBC menjual 154.200 kendaraan
FUSO di kelas light-, medium-, dan heavy-duty trucks & bus. 89,29% saham MFTBC dimiliki oleh Daimler AG
dan 10,71% oleh perusahaan Mitsubishi Group. MFTBC merupakan bagian dari divisi Daimler Trucks di
Daimler AG.
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