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Mobil 
Idaman 

Keluarga 
XX Toyota All New Sienta Berkesan 
Premium dan Elegan

MEDAN, TRIBUN ‑ Mencari 
mobil yang tepat untuk ke‑
butuhan mobilitas sekelu‑
arga memang tidak mudah. 
Selain mobil harus memiliki 
kapasitas sesuai dengan 
jumlah anggota keluarga 
dan kebiasaan bepergian. 
Mobil juga sebaiknya tepat 
guna dan aman.

Toyota All‑New Sienta, 
hadir untuk menjawab ke‑
butuhan keluarga. Dengan 
menawarkan beberapa kele‑
bihan sebagai mobil idaman 
keluarga.

“Untuk urusan spesifikasi 
Toyota All‑New Sienta,  ten‑
tunya menawarkan tampilan 
dengan kesan premium dan 
elegan,” kata Sales Executive 
Dealer Toyota Perintis, Rony 
Christian saat diwawancarai 
Tribun/www.tribun-medan.
com, Rabu (16/8).

Rony mengatakan, ke‑
san premium mulai tampak 
pada pintu samping second 
row dengan pintu sistem 
buka geser atau sliding do-
ors yang dilengkapi dual po-
wer. Sehingga memberi ke‑
mudahan bagi penumpang 
Toyota All‑New Sienta ketika 
membuka pintu.

Pada bagian eksterior 
terlihat bodi bagian depan 
yang dilengkapi dengan grill 
berbentuk trapezium. Head‑
lamp menggunakan lampu 
LED dengan levelling.

“Untuk foglamp, Toyota 
All‑New Sienta ini memiliki 
bentuk bulat yang berkom‑
binasi dengan bumper de‑
pan dan front grill sehinga 
tampak begitu elegan,” ujar‑
nya.

Ia menambahkan, Toyota 
All‑New Sienta cocok men‑
jadi mobil idaman keluara. 
Sebab, mengusung model 
tiga baris tempat duduk se‑
hingga bisa membawa tujuh 
orang.

“Pada kursi baris ke dua, 
dilengkapi dengan kursi mo‑
del captain seat sehingga 
menampilkan kesan yang 
mewah. Lalu, sistem dive‑in 
row yang memberikan kele‑
luasaan saat kursi dilipat,” 
imbuhnya.

Terdapat dua buah Air‑
bag yang akan menjamin 
keselamatan pengendara 
dan penumpang saat ter‑
jadi kecelakaan atau pun 
benturan.

Tak hanya itu, Toyota 
All‑New Sienta juga membe‑
rikan fasilitas kenyamanan 
seperti stability control, Hill 
Start Assist dan ISOFIX yang 
digunakan sebagai tempat 
duduk anak‑anak pada ba‑
ris kursi yang ke dua.

Untuk memberikan ke‑
nyamanan saat berkendara, 
mobil Multi Purpose Vehicle 
(MPV) ini dibekali dengan 
suspensi yang mampu ber‑

jalan secara fleksibel se‑
hingga bisa menahan setiap 
goncangan apabila melewati 
jalanan yang berlubang atau 
rusak.

“Dilengkapi dengan velg 
desain sporty berukur‑
an 16 inci yang dibalut 

dengan ban berukuran 
195/50 R16 Alloy Wheel,” 
sambungnya.

Mobil berukuran dimen‑
si panjang 4.235 mm, lebar 
1.695 mm, dan tinggi 1.675 
ini juga dilengkapi dengan 
fitur Pre‑Collision System 
(PCS) yang digunakan untuk 
mengatur sistem pengere‑
man dan fitur Lane Departur 
Alert (LDA) serta Automatic 
High 

Beam (AHB).
Rony menyebut, Toyo‑

ta All‑New Sienta dibekali 
dengan mesin L4 DOHC 
16‑valve VVT‑iE yang ber‑
kapasitas silinder mencapai 
1.500 cc. Mesin tersebut 
diklaim mampu memun‑
tahkan tenaga maksimum 
hingga 107 ps pada putaran 
6.000 rpm dan torsi hingga 
136 Nm pada putaran 4.400 
rpm. “Kapasitas dan jenis 
mesin ini tergolong mesin 
yang bertenaga dan hemat 
bahan bakar,” pungkasnya. 
(cr6)

Semuril O2, Air Minum Sehat
dan Steril

MEDAN, TRIBUN ‑ Menja‑
wab keraguan masyarakat 
terutama masyarakat Kota 
Medan akan air minum 
yang sehat dan steril men‑
jadi alasan hadirnya Semu‑
ril O2.

Marketing Branding Mana‑
ger Semuril O2, Rya menga‑
takan, pihaknya menawar‑
kan air minum yang dijamin 
sehat, murni, dan steril.

“Semuril sangat peka 
tehadap kesehatan air mi‑
num sekaligus peduli de‑
ngan kesehatan Anda. De‑
ngan air minum Semuril, 
ada beberapa manfaat yang 
didapatkan tanpa Anda sa‑
dari,” ujarnya kepada Tri-
bun/www.tribun-medan.
com, Rabu (16/8).

Beberapa manfaat yang 
ditawarkan Semuril yaitu 
mengurangi berat badan, 
karena kandungan yang 
terdapat pada air minum 
Semuril, bisa melancarkan 
metabolisme tubuh yang 
berdampak besar untuk 
mengurangi berat badan. 
Segala macam formula diet 
bisa saja Anda lakukan.

“Tetapi dengan mengkon‑
sumsi Semuril, gaya hidup 
sehat ditambah istirahat 
dan olahraga yang teratur, 
diet Anda bisa berhasil,” te‑
rangnya.

Air minum Semuril dengan 
mudah juga bisa mengatasi 
hidung tersumbat. Kare‑
na hidung tersumbat itu 
diakibatkan rongga hi‑
dung yang dipenuhi 
kuman‑kuman yang 
berasal dari kon‑
taminasi udara 
ataupun makanan 
yang tidak sehat.

“Semuril sen‑
diri mengandung 
kadar oksigen yang 

standar yang dibutuhkan 
tubuh. Hidung Anda akan 
lega beberapa saat setelah 
mengkonsumsi air minum 
Semuril,” jelasnya.

Rya menambahkan, bagi 
para wanita, segarnya air 
minum Semuril dapat me‑
nenangkan otot perut yang 
kaku dan menghilangkan 
nyeri menstruasi yang 
mengganggu aktivitas. Apa‑
lagi saat para wanita beker‑
ja di kantor atau beraktivi‑
tas padat.

“Prosedur saat mela‑
kukan proses pengisian 
air minum isi ulang juga 
tetap steril dan punya ta‑
hapan‑tahapan demi men‑
jamin kualitas air. Dan 
yang perlu dicatat adalah, 
galon‑galon akan dibersih‑
kan terlebih dahulu sebe‑
lum diisi kembali dengan 
air minum. Proses pember‑
sihan ini saja, punya ta‑
hapan‑tahapan yang meng‑
acu kepada standarisasi 
kesehatan,” tuturnya.

Semuril tidak mengabai‑
kan pelayanan terhadap 
konsumen‑konsumennya 
termasuk mengedukasi be‑
tapa pentingnya kesehatan 
dalam hidup dengan meng‑

konsumsi air putih.
“Melalui media sosial seper‑

ti Facebook dan Instagram, 
Semuril merangkul masya‑
rakat untuk tetap menguta‑
makan hidup sehat dengan 
info‑info, tips dan penga‑
laman‑pengalaman inspiratif 
seseorang tentang manfaat 
air putih,” ungkapnya.

Semuril O2 merupakan 
air minum isi ulang yang 
sehat, murni dan steril ka‑
rena dalam pengolaanya 
yang cukup terjamin.

“Di Semuril Anda akan 
merasakan air minum se‑
hat dan sejuk setiap saat. 
Kami selalu memberikan 
garansi 100 persen uang 
kembali bila produk dan 

pelayanan kami tidak me‑
muaskan,” pungkasnya.

Di Medan, saat ini Semu‑
ril sudah ada tiga cabang. 
Yakni di Jalan Karya No 
127A Karang Berombak 
Medan Barat, Jalan Bromo 
No 38D Tegal Sari Mandala 
3 Medan Denai, dan Jalan 
Mustafa No 62 B Glugur 
Darat I Medan Timur.

“Masyarakat yang ingin 
mendapatkan produk 
Semuril juga bisa lang‑
sung menghubungi ma‑
sing‑masing cabang ya‑
itu cabang Karya mela‑
lui WA 081288901904, 
cabang Mustafa melalui 
WA 081291163573, dan 
cabang Bromo di WA 0853 
61074434,” sebutnya. (pra)

160 Persen Total Premi Dibayar
XX Manulife Indonesia Luncurkan Asuransi Penyakit Kritis Murni

MEDAN, TRIBUN ‑ Manuli‑
fe Indonesia mengumum‑
kan peluncuran MiUltimate 
Critical Care. Asuransi pe‑
nyakit kritis murni pertama 
yang melindungi nasabah 
dari konsekuensi finansial 
yang muncul akibat penya‑
kit‑penyakit kritis. 

MiUltimate Critical Care 
menyediakan pembayaran 
manfaat secara sekaligus 
jika nasabah didagnosis 
menderita satu dari 50 pe‑
nyakit kritis yang telah di‑
tetapkan, seperti stroke, 
kanker, gagal ginjal dan 
lainnya.

Direktur and Chief Mar‑
keting Officer Manulife In‑
donesia, Novita Rumngan‑
gun mengatakan, dengan 
kemajuan ilmu medis, me‑
reka yang didiagnosis men‑
derita kondisi kritis dapat 
bertahan hidup lebih lama, 
tetapi biaya pengobatan te‑
rus melambung. 

Pihaknya pun membantu 
nasabah Manulife memper‑
siapkan diri, sehingga jika 
mereka memerlukan pera‑
watan penyakit kritis, maka 
biaya pengobatan tidak ha‑
rus menguras tabungan 
pensiun atau harta benda. 

“MiUltimate Critical Care 
dirancang untuk memberi 

jaring pengaman sekaligus 
ketenangan pikiran kepa‑
da nasabah kami. Kami 
memahami bahwa pada 
masa‑masa sulit, seperti 
saat terkena penyakit kri‑
tis. Nasabah kami harus 
fokus untuk kembali pulih, 
dan bukan justru terbebani 
dengan tekanan finansial,” 
ujarnya, Senin (14/8) di 
Kantor Manulife Indonesia, 
di Jalan Diponegoro Medan. 

Dijelaskannya, manfaat 
dari produk ini pada akhir 
masa pertanggungan, 160 
persen total premi dibayar‑
kan selain premi tambahan. 
25 persen Uang Pertang‑
gungan (UP) atau maksimal 
Rp 200 juta. Nasabah men‑
dapat perlindungan 100 
persen UP. Selain itu. Sela‑
in itu, bayar 5 tahun untuk 
20 tahun.

Menurut survei terkini 
Manulife Investor Senti‑
ment Index (MISI), memper‑
siapkan biaya kesehatan 
merupakan satu dari tiga 
priotitas keuangan utama 
di Indonesia. 

MiUltimate Critical Care 
menawarkan perlindungan 
keuangan jangka panjang. 
Dengan masa pembayar‑
an premi lima tahun, dan 
jumlah manfaat penyakit 

kritis tanpa batas, yang 
memungkinkan nasabah 
memperoleh manfaat yang 
dapat membayar biaya‑bia‑
ya medis. 

Selain manfaat penya‑
kit kritis, MiUltimate Criti‑
cal Care juga memberikan 
manfaat tutup usia, dan 
pengembalian premi pada 
akhir kontrak, jika tidak 
ada pengajuan klaim sela‑
ma masa perlindungan. 

“Dengan MiUltimate Cri‑
tical Care, kami juga mera‑

yakan kesehatan nasabah. 
Produk ini menyediakan 
imbalan untuk nasabah, 
jika mereka tidak menga‑
jukan klaim, atas manfaat 
penyakit kritis dengan me‑
ngembalikan 160 persen 
premi nasabah pada akhir 
periode proteksi,” terang‑
nya.

Dengan memiliki MiUl‑
timate Critical Care, lan‑
jutnya, dapat menikmati 
hidup di tengah‑tengah ke‑
tidakpastian hidup. (raj)

 TRIBUN MEDAN/RYAN JUSKAL

DIREKTUR and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia, Novita 
Rumngangun (kiri) saat launching MiUltimate Critical Care di Me-
dan, Senin (14/8).
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AIR MINUM SEHAT - Karyawan Semuril O2 saat melakukan pembersihan dan isi ulang galon air, Rabu (16/8). Semuril O2 
menawarkan air minum yang dijamin sehat, murni, dan steril.

Untuk urusan 
spesifikasi Toyota 
All‑New Sienta,  
tentunya mena‑
warkan tampilan 

dengan kesan 
premium dan ele‑

gan.
RONY CHRISTIAN

Sales Executive Dealer Toyota Perintis

TRIBUN MEDAN/ELVIRA

SALES Executive Dealer Toyota Perintis, Rony Christian menunjukkan 
Toyota All-New Sienta, Rabu (16/8).

Diskon
Rp 35 Juta

MOBIL sudah menjadi pe-
lengkap kebutuhan hidup. 
Sebagai moda transportasi, 
mobil dengan harga terjang-
kau tentu banyak dicari.

Tak hanya harga yang mi-
ring, mobil idaman kelu-
arga juga menjadi bidikan 
para pemilik budget. Anda 
yang tertarik dengan Toyota 
All-New Sienta, bisa meman-
faatkan promo dari Dealer 
Toyota Perintis.

“Untuk harga, Toyota 
All-New Sienta dibanderol 
mulai dari Rp 239 juta. Kita 
berikan promo diskon Rp 35 

juta. Ini berlaku selama per-
sediaan masih ada,” kata  
Sales Executive Dealer Toyo-
ta Perintis, Rony Christian. 
Pihaknya juga menawarkan 
promo menarik untuk Toyota 
Avanza, yang berlaku selama 
Agustus 2017.

“Kalau Avanza, ada dis-
kon Rp 20 juta dan voucher 
belanja di Brastagi Super-
market senilai Rp 1.5 juta,” 
sambungnya. Bagi konsu-
men yang berminat atau 
ingin mencoba test drive se-
gera datang ke Dealer Toyo-
ta Perintis. (cr6)

TIGA CABANG

 z Jalan Karya No 127A 
Karang Berombak 
Medan Barat 
(081288901904)

 z Jalan Bromo No 38D 
Tegal Sari Mandala 3 
Medan Denai (0853 
61074434)

 z Jalan Mustafa No 62 B 
Glugur Darat I Medan 
Timur (081291163573)

 z Mengurangi berat badan

 z Mengatasi hidung tersumbat

 z Bagi wanita, bisa menenangkan otot 
perut yang kaku

 z Menghilangkan nyeri menstruasi 
yang mengganggu aktivitas

MANFAAT
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