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PT.KTB Tambah Diler Kendaraan Penumpang Mitsubishi di Jambi
Dengan letak strategis yang didukung oleh sektor komoditi unggulan seperti perkebunan, pertanian dan
pertambangan, Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik bila dibandingkan dengan Provinsi
lain di Sumatera di beberapa tahun terakhir.
terakhir. Pertumbuhan ekonomi tersebut diyakini turut memacu pertumbuhan dan
minat akan transportasi dan kendaraan penumpang
penumpang. Mitsubishi Motors pun menjadi salah satu brand yang diminati
masyarakat Jambi, dibuktikan
n dengan pangsa pasar sekitar 94% untuk model Pajero Sport 4x4 dan pangsa pasar 83%
untuk model Triton 4x4 (Jan-Okt 2016). Merespon
Meresp peluang tersebut, PT.Krama
Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB),
Authorized Distibutor kendaraan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), bekerjasama
dengan PT.Suka Fajar membuka diler resmi kendaraan penumpang di Jambi, pada tanggal 8 Desember 2016.
Acara peresmian diler kendaraan penumpang PT.Suka Fajar – Jambi dihadiri oleh Hisashi Ishimaki selaku
Presiden Direktur PT.KTB, H. Zairin Kasim selaku Presiden Direktur PT.Suka Fajar dan H. Syarif Fasha selaku Walikota
Jambi. Dengan dibukanya diler resmi Mitsubishi PT.Suka Fajar - Jambi, maka total diler resmi Mitsubishi menjadi 253
outlet sekaligus menjadi diler kendaraan penumpang Mitsubishi ke
ke-84 yang tersebar di seluruh Indonesia. Diler
PT.Suka Fajar – Jambi dibangun di lokasi dengan akses mudah dijangkau oleh konsumen kendaraan penumpang
Mitsubishi di kota Jambi dan sekitarnya.. Selain itu diler PT.Suka Fajar – Jambi melayani penjualan lini produk
kendaraan penumpang Mitsubishi yang lengkap:
lengkap Pajero Sport, New Mirage, Outlander Sport,, Delica dan Triton.
Pengembangan diler kendaraan penumpang Mitsubishi PT.Suka Fajar– Jambi dilakukan dengan tujuan agar dapat
lebih mudah menjangkau konsumen, sesuai dengan tujuan PT.KTB dalam mengembangkan distribusi jaringan
pemasaran Mitsubishi yang lebih luas, merata dan mempermu
mempermudah konsumen dengan peningkatan kualitas pelayanan
prima dan sejalan dengan diluncurkannya tagline terbaru dari Mitsubishi Motors, Brand New Day. “Dengan
bertambahnya diler Mitsubishi di Jambi maka jumlah jaringan penjualan Mitsubishi menjadi 253 outlet di seluruh
Indonesia, dan menambah jumlah diler khusus penjualan kendaraan penumpang Mitsubishi di Jambi. Sesuai
dengan slogan BRAND NEW DAY, kami menekankan kkualitas profesional dan semangat baru
ru Mitsubishi Motors dan
berharap untuk terus meningkatkan kualitas
ualitas layanan penjualan dan p
purna
na jual secara maksimal
maksimal”, jelas Ishimaki
tentang pengembangan dealer dan kaitannya dengan Brand New Day dalam sambutannya.
Dengan bertambahnya diler 3S Mitsubishi khu
khusus kendaraan penumpang di Jambi, PT.KTB
KTB berharap untuk dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendara
kendaraan, layanan purna jual dan suku cadang di seluruh wilayah Indonesia,
khususnya konsumen di Kota Jambi, sesuai standar layanan Mitsubishi.
Mengenai Diler PT.Suka Fajar – Jambi
PT.Suka Fajar – Jambi merupakan diler dengan layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts) khusus kendaraan
penumpang dan Triton Mitsubishi pertama di Jambi
Jambi, diler keempat atas kerjasama PT.KTB dan PT.Suka
PT.S
Fajar. Dengan
dibukanya diler resmi Mitsubishi PT.Suka Fajar - Jambi, maka total diler resmi Mitsubishi menjadi 253 outlet sekaligus
menjadi diler kendaraan penumpang Mitsubishi ke
ke-84 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan luas area 1.780M², diler PT.Suka
PT.Su Fajar – Jambi berlokasi di Jl.Jend. Sudirman No.12
.12 Jambi Selatan
Selatan, Jambi.
Dengan waktu operasional hari Senin - Jumat pukul 08.00 sd 17.00 WIB, Sabtu dan Minggu 08.00
08
sd 15.00 WIB.
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Konsumen dapat menghubungi diler resmi Mitsubishi PT.Suka Fajar – Jambi di nomor telepon (0741)32151 untuk
informasi umum dan penjualan, dan (0741))27964 untuk melakukan service booking.
Diler Kendaraan Penumpang dengan Fasilitas 3S
Sebagai diler khusus kendaraan penumpang dengan fasilitas 3S, diler PT.Suka Fajar – Jambi memiliki layanan
penjualan yang lengkap dan nyaman, meliputi display car, sales counter, dan sales lounge. Diler juga menyediakan
fasilitas Test Drive untuk memberikan kesempatan calon konsumen merasakan langsung sensasi mengemudi
kendaraan Mitsubishi. Bagii pelanggan Mitsubishi yang ingin men
men-servis
servis kendaraannya, dealer ini dilengkapi dengan 3
stall untuk fasilitas general service dan 2 stall Mitsubishi Quick Pit (MQP),, yaitu pelayanan servis ringan dengan waktu
kurang dari 60 menit khusus kendaraan penumpa
penumpang,
ng, yang meliputi pemeriksaan secara general seperti pembersihan
air filter, penggantian oli kendaraan, dll. Diler ini memiliki kapasitas service mencapai 19 kendaraan setiap harinya
harinya.
Untuk mempermudah konsumen dalam merencanakan service diler PT.Suka Fajar – Jambi juga menyediakan fasilitas
Service Booking yang dapat dihubungi di nomer (0741)27964 dan HSK (Home Service Kit) bagi konsumen yang dalam
kondisi urgent yang membutuhkan service di lokasi tertentu
tertentu. Selain itu diler ini pun siap memenuhi kebutuhan
keb
konsumen akan ketersediaan spare-part.
Untuk menunjang kenyamanan pelanggan, diler ini dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dengan tempat
bermain anak, juga fasilitas wi-fi
fi yang menunjang kegiatan pelanggan. Seluruh fasilitas ini telah disesuaikan
disesua
dengan
standar KTB guna memberikan layanan prima kepada konsumen. Selama periode pembukaan diler PT.Suka Fajar Jambi juga menawarkan program promo dan diskon menarik untuk konsumen Mitsubishi, yang meliputi:

•

Sales

= A. Pajero Sport
Gratis
Gratis: paket aksesoris untuk pembelian Pajero Sport Exceed, kaca
film V
V-Cool dan biaya jasa service.
B. Outlander Sport
- Cash back
- Gratis: kaca film V-Cool,
Cool, GPS Navi & Rear Camera, biaya jasa
service & spare part.
C. Triton
Gratis biaya jasa service & spare part

•

Service

= Diskon 15,9% untuk jasa service.
*Syarat dan ketentuan berlaku untuk diskon dan promo

Kehadiran diler resmi PT.Suka Fajar – Jambi tentunya semakin memberikan kemudahan
bagi konsumen setia Mitsubishi dalam memiliki kendaraan Mitsubishi di seluruh wilayah
Indonesia. Seiring dengan konsistensinya menggarap pasar kendaraan penumpang, PT. KTB
berharap dapat terus mengembangkan lini penjua
penjualan dan purna--jual demi memberikan
pelayanan terbaik bagi konsumen sesuai slogan dan semangat “BRAND
BRAND NEW DAY”.
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