Press Release

Jakarta, 26 September 2013

KUNCI “Kumpulan Pecinta Truk Isuzu”
Dapat Handphone,
Bisa Telepon Gratis!!
Program KUNCI ini sudah berjalan sejak tahun 2010,
dan pada tahun 2013, KUNCI datang dengan paket
yang semakin menarik.
Apakah KUNCI itu? KUNCI atau “Kumpulan Pecinta
Truck Isuzu” adalah sebuah komunitas pengguna
Truck Isuzu di seluruh Indonesia, yang terorganisir
oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia selaku agen
tunggal.
Bagaimana customer bisa menjadi anggota KUNCI? Mudah saja, untuk setiap pembelian 1
unit truk Isuzu Elf, Isuzu GIGA, Isuzu Bison dan Isuzu C-Series, maka customer akan mendapatkan 1
paket KUNCI yang berisi : Handphone NOKIA 109 + 1 SIM Card XL. Setelah itu customer langsung
menjadi member KUNCI.
Semenjak program KUNCI ini dijalankan pertama kali, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, telah
bekerjasama dengan pihak NEXIAN (2010 – 2011) & TIPHONE (2011 – JUNI 2013), untuk program
KUNCI terbaru ini, PT Isuzu Astra Motor Indonesia bekerjasama dengan pihak NOKIA & XL.
Dengan menjadi anggota KUNCI maka customer akan mendapatkan banyak keuntungan :
1. Gratis Handphone NOKIA 109
2. Pulsa perdana Rp 2.000
3. Tambahan pulsa Rp 25.000 secara otomatis selama 6 bulan
4. Ring Tone Isuzu (MP3)
5. Opening, Shutdown dan Themes Isuzu
6. Aplikasi khusus Isuzu yang berisikan link database (Dealer, bengkel, hotline)
Tidak hanya itu saja, customer akan mendapatkan keuntungan – keuntungan lainnya dari
program KUNCI. Selain mendapatkan handphone dan pulsa selama 6 bulan, customer juga
mendapatkan free talk dan free sms sesama anggota KUNCI, tarif special untuk telepon ke nomor XL
lain, promo event/merchant tertentu, informasi tips, dan gratis telepone ke hotline Isuzu di mana
saja. Pada tahun 2012 lalu, khusus bagi para member KUNCI, PT Isuzu Astra Motor Indonesia
mengadakan event “Dana Pendidikan untuk anak-anak supir truk Isuzu”. Program yang sama juga
diadakan kembali di tahun 2013 ini.
Untuk melengkapi layanan ke customer, seluruh jaringan dealer Isuzu juga dilengkapi nomor
hotline XL guna melayani member KUNCI lebih maksimal. Dalam hal ini, benefit free talk dan free
sms juga berlaku. Selain itu member KUNCI secara berkala akan menerima segala macam informasi
TIPS dan sales program yang akan disampaikan melalui SMS ke nomor yang teregister sebagai
member KUNCI.
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Seluruh keuntungan dari program KUNCI tersebut bisa didapat pada 98 outlet Isuzu yang
tersebar di Indonesia, Konsumen tidak perlu khawatir dengan perawatan kendaraannya, juga dengan
ketersediaan suku cadang, sebab Isuzu selalu siap dengan 209 bengkel se-Indonesia dan 1.840 parts
channel yang tersebar di 296 kota di seluruh Indonesia, dan jaringan ini akan terus kami kembangkan.
Vice President Director PT Isuzu Astra Motor, Bpk Yohannes Nangoi menambahkan “Isuzu berharap
dengan program KUNCI ini, customer menjadi semakin puas dalam menggunakan produk truck Isuzu,
dan memperluas media komunikasi antara Isuzu dengan para customernya dan juga sesama
pengguna truck Isuzu”. Isuzu yakin dengan memberikan pelayanan yang maksimal, maka loyalitas
customer akan semakin meningkat. Isuzu Rajanya Diesel!
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