Paket Informasi Anda
Kepada Yth. Pengguna,
Anda akan menemukan isi paket informasi di bawah ini, yang mengumpulkan
semua informasi yang akan Anda perlukan untuk membeli ban yang tepat bagi
kendaraan Anda.

Paket Informasi Anda berhubungan dengan pencarian Anda:

Ban yang dipilih
MICHELIN

AGILIS
Truk Ringan
Ban MICHELIN Agilis memberikan jarak tempuh lebih panjang dan lebih kuat bagi para pelaku bisnis.

Daya Cengkeram Kondisi Basah

Ketahanan

Tahan
Lama

Keuntungan utama
Michelin selalu menginginkan untuk memberikan berbagai
macam keunggulan secara bersamaan
Di Michelin, kami secara berkelanjutan selalu menekankan kepada safety, daya tahan, hemat bahan bakar
dan berbagai macam keunggulan lainnya secara bersamaan tanpa kompromi. Hal itulah yang kami sebut
MICHELIN Total Performance, yang akan selalu menjadi keunggulan dalam setiap ban kami

Jarak tempuh yang
meningkat jelas

Semakin kuat dari hari ke
hari

Lebih awet 30% dibandingkan dengan produk

Pelindung dinding samping yang lebih

1
sebelumnya.

tebal untuk menghindari bahaya jalan di
perkotaan.&nbsp;&nbsp;
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Pertanyaan untuk diajukan ke dealer Anda
Anda akan menemukan beberapa pertanyaan bermanfaat di bawah ini yang dapat diajukan kepada dealer Anda:
• Apakah ban saya saat ini merupakan ban terbaik untuk kendaraan saya?
• Jenis ban terbaik manakah yang sesuai dengan kebiasaan mengemudi dan anggaran saya?
• Dapatkah Anda memberi saya tingkat harga jenis ban saya dengan tiga pilihan?
• (Jika ada) berapakah garansi jarak tempuh dari ban baru saya?
• Apakah produsen bannya memiliki reputasi tinggi?

Manufacturer's Recommended Retail Price (RRP) is for a tyre only (i.e., excluding services such as mounting, balancing and
tyre disposal). Actual pricing may vary based on retailer, region, tyre size and other factors. Retailers are free to set individual
prices. Please check with your local Michelin tyre dealer for pricing near you" = "Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan
harga rekomendasi untuk harga ban saja (tidak termasuk biaya jasa seperti pemasangan, balancing dan pembuangan
ban). harga yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung dari pengecer atau toko, wilayah, ukuran ban dan faktor lainnya.
Pengecer atau toko bebas untuk menetapkan harga jual sendiri. Silahkan hubungi ban terdekat Anda untuk informasi lebih
lanjut
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