Press Release

Pembukaan Outlet ASCO Isuzu Rancaekek, Bandung
Outlet Isuzu Terbaru Tahun
ahun 2016
Pada hari
ari Kamis, 28 Januari 2016, ASCO Isuzu secara resmi membuka outlet baru, cabang Rancaekek, di
Jl Raya Bandung – Garut KM 26, Nanjung Mekar, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Outlet ini merupakan
outlet ke 111 dari Isuzu Indonesia, dan merupakan outlet ASCO Isuzu ke
ke-3
3 di propinsi Jawa Barat.
Kawasan Rancaekek, kabupaten Bandung, dipilih menjadi lokasi karena wilayah ini berkembang secara
ekonomi, serta kondusif dari sisi sosial
sosial-budaya.
budaya. Selain itu, lokasi dealer yang berada di jalur Bandung—
Bandung
Garut—Tasikmalaya
Tasikmalaya terhitung strategis karena jalur ter
tersebut
sebut merupakan salahsatu “uratnadi” provinsi
Jawa Barat.
Outlet Rancaekek dibangun pada lahan seluas 2.206 m2, dengan luas bangunan 1.100 m2, dengan
fasilitas lengkap baik untuk penjualan, perawatan kendaraan serta penyediaan suku cadang.
Isuzu sebagai produsen
rodusen kendaraan komersial sadar betul bahwa dalam segment komersial, pelayanan
purna jual sangatlah penting, oleh karena itu seluruh outlet Isuzu harus memiliki standar pelayanan
purna jual. Pada outlet Rancaekek selain layanan penjualan, outlet ini juga dilengkapi dengan bengkel
yang memiliki 3 stall perawatan kendaraan, 2 unit Bengkel Isuzu Berjalan (BIB) yang siap melayani
perawatan dan perbaikan kendaraan di tempat konsumen, 1 unit ASCO VIP untuk layanan
rescue/emergency 24 jam, serta didukung oleh me
mekanik – mekanik handal dan berprestasi, dimana para
mekanik ini pernah menjuarai ajang kontes mekanik Isuzu baik di ajang nasional dan internasional.
Audy The Khe Po, Managing Director ASCO Automotive mengatakan “ASCO berharap dengan dibukanya
dealer Rancaekek
ekek ini dapat lebih mendekatkan Isuzu kepada para pelanggannya di kawasan Jawa Barat,
serta memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pelanggan Isuzu”
Selain itu Yohannes Nangoi, President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia mengatakan “IAMI selaku
se
APM Isuzu di Indonesia mengucapkan selamat kepada pembukaan ASCO Isuzu Rancaekek, kami percaya
dengan produk – produk Isuzu yang tangguh dan handal kami siap menjadi partner bisnis konsumen
kami di Jawa Barat, serta menjadi bagian dari pergerakan ekon
ekonomi
omi Indonesia, karena Isuzu Otot
Indonesia”.

PROGRAM CSR
ASCO Isuzu Rancaekek sadar betul bahwa keberadaannya di area ini bukan hanya bisnis semata, tetapi
harus menjadi bagian dari kegiatan social masyarakat. ASCO menjalankan fungsi social dengan
melakukan
an prekerutan tenaga kerja setempat serta menggandeng sekolah menengah kejuruan (SMK)
yang berada di kawasan Rancaekek, dengan membuka kesempatan kerja magang di bengkel.
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PT ASCO Dwi Mobilindo atau biasa disebut dengan ASCO adalah salah satu anak perusahaan dari ASCO
Automotive, yang bergerak di bidang otomotif dan merupakan salah satu dari distributor kendaraan
merek Isuzu di Indonesia
Dengan visi ”To be Inspiring Indonesia Automtovie Dealer Company that is Renowned for Custler Loyalty
dan Best Quality
ality Service”, ASCO berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan.

FACT SHEET
PRODUK
Pada tahun 2015, Isuzu mengeluarkan 2 produk baru Isuzu Elf, yaitu
•
•

Isuzu Elf NKR 71 CO 4Ban
NKR71 HD 4x4.

ISUZU NETWORK
•
•

•

OUTLET
: 111 outlet
SPARE PART
o Part shop
: 2.331 Parts shop di 357 kota.
o Parts Depo
: 12 parts Depo,
yang terdiri dari 6 part Depo untuk Isuzu GIGA (Medan, Pekanbaru, Surabata,
Samarinda, Banjarmasin, Makassar), 4 Parts Depo untuk Isuzu Elf (Lampung, Palembang,
Manado, Bali) dan 1 parts Depo gabungan di kota Semarang.
SERVICE
Berjalan (BIB)
: 127 Buah
o Armada Bengkel Isuzu Berjala
o Bengkel resmi Isuzu
: 145 bengkel
o Bengkel Mitra
: 95 bengkel
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