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Mau beli HP impian? TV impian? Atau mungkin perabotan rumah tangga impian? Ikuti SPEKTRA FAIR
VIRTUAL di tanggal 25-31 Maret 2021!
Lewat SPEKTRA FAIR VIRTUAL, Anda bisa mendapatkan berbagai barang elektronik dan perabotan
rumah tangga hanya dari layar handphone. Anda hanya perlu menyiapkan KTP dan barang impian Anda bisa
langsung menjadi milik Anda, tanpa DP! Bukan cuma itu, Anda juga bisa mendapatkan berbagai promo
menarik seperti:
- Potongan administrasi & angsuran s/d Rp 500.000
- Hadiah langsung untuk setiap transaksi
- 10 unit HP untuk 10 konsumen dengan nominal transaksi tertinggi

- Cashback AstraPay di setiap transaksi
Selama event berlangsung, Anda bisa mengikuti berbagai quiz dan challenge dengan total hadiah 2 juta
rupiah untuk 10 orang pemenang.
SPEKTRA FAIR VIRTUAL akan diselenggarakan di beberapa kota berikut: Yogyakarta, Magelang, Solo,
DKI Jakarta, Malang, Balikpapan, Samarinda, Tanah Grogot, Tenggarong, Tarakan, Mataram, Kupang,
Maumere, Pekanbaru, Dumai, Palembang, Rangkasbitung, Pandeglang, Serang, Cilegon, Bangka Belitung
dan Lampung. Masing-masing kota akan mempunyai promo spesial yang bisa Anda dapatkan.
SYARAT & KETENTUAN PROMO PER KOTA
NO
1

LOKASI

PROMO DETAIL

YOGYAKARTA

- Potongan angsuran berbeda-beda
tergantung tipe barang. harga dan tenor
- Free admin yaitu admin sebesar 222rb di
subsidi oleh toko atau program cashback
yg dikonversi ke potongan biaya
admin,promo free admin hnya berlaku utk
toko atlanta saja (elektronik)
- Free sembako hanya berlaku untuk di
toko Atlanta dan Mie Instan & servis
ganti oli gratis berlaku di Toko prima
Abadi
- Promo cukup bayar 99rb (dari admin
222rb) berlaku hanya di toko Margomurah
2

MAGELANG

3

SOLO

4

DKI JAKARTA

- Promo Admin 99ribu (dari admin
200ribu) potongan admin di peroleh dari
selisih admin konversikan ke Rate
Reguler (On Loan)
- Promo Potongan Angsuran s.d. 1juta
tergantung dari Harga dan Tenor yang di
Ajukan
- Potongan angsuran berbeda-beda
tergantung type barang ,harga dan tenor
- Free sembako hanya berlaku untuk di
Raya Seluler
- Promo cukup bayar 99rb (dari admin
222rb) berlaku hanya di toko
Margomurah Candi elektronik,Margo
Murah Baru, potongan admin dikonversi
dari potongan rate dari rate reguler
(onloan)
- Promo 25 ribu untuk produk elektronik
- Hadiah minyak & kabel data dari toko
rekanan

SYARAT & KETENTUAN PROMO PER KOTA
NO

LOKASI

5

MALANG

6

BALIKPAPAN

7

SAMARINDA

8

TANAH GROGOT

PROMO DETAIL
- Promo Bayar 0 Rupiah : berlaku untuk
produk elektronik dan gadget terbatas di
tipe dan harga tertentu, tanpa DP, bayar
angsuran pertama bulan berikutnya.
(Meteor dan Hartono)
- Cukup Bayar 25ribu : admin bayar
konsumen menjadi 25ribu berlaku di
produk elektronik harga diatas 3juta dan
produk gadget dengan brand dan tipe
tertentu, tanpa DP, angsuran pertama
bulan depan. (Meteor dan Hartono)
- Cicilan bunga 0% : berlaku khususuntuk
produk furniture di tenor 6 dan 9bulan,
konsumen bayar awal biaya admindan
angsuran pertama. (Giri Palma dan
Victoria)
- Promo Pengajuan Kredit Laptop, Bayar
Rp.0 ( Free Admin, 0Dp, Bayar angsuran
bulan depan ) Transaksi ya ng di setujui
mendapatkan Hadiah langsung Mouse
Wireless dan mendapatkan undian lucky
dip hadiah 1 unit Smartphone yang di
undi di akhir acra.
- DP 0%, cukup bayar administrasi saja
- Potongan angsuran dan administrasi
berbeda-beda tergantung type barang
,harga dan tenor
- Lucky Dip berlaku di setiap transaksi
pengambilan kredit barang di toko nuansa
matos lembuswana, dalam bentuk hadiah
langsung yang di undi berupa souvenir
- Potongan Admin & Angsuran s.d Rp.
500.000 untuk semua transaksi elektronik.
Potongan angsuran berbeda-beda sesuai
dengan brand dan tipe barang.
- Beragam Hadiah Langsung diberikan
untuk setiap transaksi (berupa sembako
atau produk elektronik seperti
seterika,jam tangan tergantung stok yang
tersedia)
- Cashback AstraPay Rp. 10 Ribu setiap
Transaksi
- Hadiah undian yg akan di undi bulan
juni hadiah berupa kipas angin,rice
cooker,kompor gas

SYARAT & KETENTUAN PROMO PER KOTA
NO

LOKASI

9

TARAKAN

10

TENGGARONG

11

MATARAM

12

KUPANG

13

MAUMERE

14

PEKANBARU

15

DUMAI

PROMO DETAIL
- Potongan admin & angsuran s.d 500rb
untuk transaksi produk elektronik dan
furniture
- Beragam hadiah langsung untuk produk
furniture (tergantung stok dari toko)
- Cashback AstraPay 10rb
- Potongan admin & Angsuran s/d 500rbu
untuk teransaksi eletronik. Potongan
angusran berbeda beda sesuai dgn brand
dan type barang.
- Setiap customer yg transaksi dan di
setujui proses kredit Springbed akan
mendapatkan bantal yg di sediakan oleh
toko (tergantung stock yg tersedia)
- Potongan Admin untuk pengajuan
gadget sampai dengan 100rb dan
Potongan angsuran sampai dengan 500rb
tergantung harga barang dan besar
pinjaman
- Promo cukup bayar admin 125rb
product furniture dan cukup bayar admin
225 untuk product elektronik dan gadget
serta free 1x angsuran di TOP 12 untuk
semua product
- Cukup bayar admin 25 ribu + angsuran
pertama untuk type product Gadget
- Free admin untuk pembelian hp oppo
reno5 di toko best fone dan gadget wajib
adv.
- Free admin untuk elektonik dan furniture
- Untuk konsumen pengajuan toko best
fone konsumen mendapatkan hadiah
sembako dan hadiah menarik lainnya.
- Free Admin untuk produk Elektronik
dan Furniture di Toko Purnama Mandiri
- Free Hadiah Langsung berupa sembako
dan headset bluetooth khusus pembelian
produk Gadget di Toko Jefindo
- Berkesempatan untuk mencoba
keberuntungan lucky wheel spin untuk
mendapatkan hadiah tambahan menarik
lainnya di Toko Jefindo

SYARAT & KETENTUAN PROMO PER KOTA
NO

LOKASI

16

PALEMBANG

17

RANGKASBITUNG

18

PANDEGLANG

PROMO DETAIL
- Toko priskila utk product elektronik &
furniture promo cukup bayar Rp.99rb utk
otr 3,5 juta keatas
- Toko sikam cell cashback sebesar
Rp.222rb utk product gadget diatas 2,5
juta, cashback dipakai utk free admin ke
customer
- Type pembayaran cust bisa Advance
maupun arrear
- Berlaku untuk store Bangkit cell, Prima
Elektronik, dan Farish Furniture, tidak
berlaku untuk product Laptop dan New
Cust product Gadget
- Berlaku untuk Store Benk Cell dan
Sejahtera, tidak berlaku untuk product
Laptop dan New Cust product Gadget

19

SERANG

20

CILEGON

21

BANGKA BELITUNG

- Cukup bayar Admin Rp 99ribu untuk
pengajuan Elektronik Di toko Carrefour
Serang
- Free Beras Beras 5kg untuk pengajuan
elektronik dan Furniture hanya di toko
Samudera Indah.
- Free Speaker Bluetooth untuk
Pengajuan Gadget dan Laptop hanya di
toko Mandiri jaya dan VJ Computer.
- Cukup Bayar Admin 99rb, untuk
product electronic di toko Pulau indah
electric
- Potongan angsuran untuk product
electronic
- Voucher Discount Service Motor Honda
berlaku untuk setiap pengajuan melalui
Spektra Fair Virtual untuk di Toko Glory,
Toko Murni, dan Toko Pulau Indah
Electric
- Konsumen Cukup Bayar Adm 222.000,
untuk all type barang. Khusus untuk
gadget yang OTR nya 5juta ke atas wajib
pakai DP 10%, dan untuk barang
elektronik dan furniture dengan harga
7juta ke atas harus pakai DP 10% atau
bayar angsuran satu bulan di awal.

SYARAT & KETENTUAN PROMO PER KOTA
NO
22

23

LOKASI
LAMPUNG

JATA 1

PROMO DETAIL
- Gratis biaya admin untuk product
elektronik toko niko dan untuk toko hero
furniture,toko prabu cukup bayar admin
99rb.
- Cukup bayar adm 150rb untuk kredit
gadget di toko setevindo jaya dan mega
phone
- Cukup Bayar admin 99rb untuk product
gadget. elektronik dan funiture di toko
Varia Daya Sakti, D23`potongan
angsuran hingga 50rb perbulan , dan
promo hadiah langsung setiap kali
transaksi.

Tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan, ikuti SPEKTRA FAIR VIRTUAL dengan kunjungi link
bit.ly/SPEKTRAFAIR_9!

