FIFASTRA

Mau Kredit Motor Bekas? Pakai FIFASTRA Aja,
Ini Keuntungannya

Ingin beli motor, tapi harus hemat karena pandemi? Kredit motor bekas solusinya! Motor bekas bukan
berarti tidak berkualitas loh.. Lewat FIFASTRA, sepeda motor bekas yang dijual kembali sudah melewati
proses pemeriksaan dan rekondisi yang dilakukan oleh para mekanik profesional. Jadi, Anda tidak perlu
khawatir soal kualitas motor bekas yang akan Anda beli.
Selain itu, biasanya motor bekas akan dihargai lebih murah jika dibandingkan dengan motor baru. Dengan
begitu Anda tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk mendapatkan motor yang tetap
berkualitas. Apa lagi dengan kredit motor bekas lewat FIFASTRA Anda akan mendapatkan kartu garansi
servis resmi. Sudah harga lebih murah, motornya berkualitas, dapat kartu garansi servis resmi lagi! Menang
banyak deh pokoknya!
Selain pemeriksaan kualitas dan kartu garansi resmi, melakukan kredit motor bekas lewat FIFASTRA juga
memiliki beberapa kelebihan lainnya. Di antaranya adalah:
1. Dokumen yang dibutuhkan tidak banyak, Anda hanya perlu membawa KTP dan KK.

2. Proses pengajuan tidak memakan waktu yang lama. Rata-rata pengajuan kredit hanya memakan waktu
90 menit.
3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai cara seperti ATM (BCA, BRI,
OCBC/NISP, PermataBank, BTN, BNI, dan Mandiri), Kantor Pos, Agen Pospay, Alfamart, Alfamidi,
Alfaexpress, Lawson, Indomaret, KIPO, dealer motor Honda yang memiliki kasir FIFGROUP, dan
semua kantor cabang FIFGROUP di Indonesia.
4. Motor yang Anda beli akan mendapatkan asuransi motor resmi dari Asuransi Astra.
5. BPKB akan disimpan di tempat yang aman.
6. Adanya program menarik dan menguntungkan sepanjang tahunnya.
7. Konsumen setia FIFGROUP akan mendapatkan berbagai paket kredit yang menarik dan tentunya
menguntungkan.
Dengan semua keuntungan di atas, Anda akan bisa melakukan kredit motor bekas yang berkualitas dengan
harga yang murah. Tidak hanya itu, Anda juga bisa diuntungkan di masa depan dengan adanya kartu garansi
servis resmi dan cara pembayaran cicilan kredit yang mudah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung ajukan
kredit motor bekas berkualitas lewat FIFASTRA!

