PT. MULTI PRATAMA KENCANA

GENERAL SPAREPART

PROFIL PERUSAHAAN

Perusahaan kami bergerak dalam bidang perdagangan suku cadang
mobil truk, alat berat, dan genset yang sudah berkembang sejak lama,
awalnya kami mendirikan Toko sparepart dengan nama Jaya Mandiri Diesel
pada tahun 1997, seiring berjalannya waktu dan usaha yang terus
berkembang serta didukung oleh daya beli yang semakin meningkat, maka
kami mengubah ke dalam bentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Multi
Pratama Kencana pada tahun 2018 sampai saat ini. Kami memberikan
produk yang berkualitas kepada seluruh konsumen dengan pelayanan yang
baik serta harga yang kompetitif. Menyediakan suku cadang lengkap,
berkualitas dan layanan purna jual yang baik dengan menerapkan sistem
garansi produk dan garansi transaksi.

Visi

Misi

Melayani dengan profesional dan
integritas penuh sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada
customer dalam menyediakan
suku cadang yang dibutuhkan.

Menyediakan kebutuhan suku
cadang dengan kualitas yang
terbaik, meningkatkan penjualan
suku cadang untuk perkembangan
perusahaan, dan membangun
sumber daya manusia yang handal
dan kompeten.

TENTANG KAMI

Kami Menjual berbagai macam kebutuhan sparepart (suku
cadang/komponen) dengan berbagai kategori dan merk.

TRUCK

: HINO, ISUZU, MITSUBISHI, NISSAN

ALAT BERAT

: CATERPILAR, KOBELCO,
KOMATSU

ENGINE/GENSET

: CUMMINS, PERKINS

PRODUK
Penjualan suku cadang yang meningkat dan di dorong oleh permintaan pasar
yang semakin bertambah, Kami menyediakan macam – macam kebutuhan sparepart
untuk beberapa merk & type/model mobil truck, alat berat maupun engine genset.

HINO
ISUZU
UD TRUCK
MITSUBISHI

PRODUK

CATERPILLAR
KOMATSU
KOBELCO

CUMMINS
PERKINS

LAYANAN KAMI

Kami melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di

bidang konstruksi, supplier/toko-toko retail untuk melayani pengadaan sparepart
truck, alat berat, maupun genset.
 Kualitas
Sparepart (suku cadang) yang kami jual terjamin kualitas nya sesuai permintaan
pembelian dan kesepakatan.

 Pengiriman
Kami melayani pelanggan dari berbagai daerah Jabodetabek dan luar jabodetabek.

Khusus untuk luar daerah/kota jabodetabek kami menggunakan jasa pengiriman
expedisi darat, laut dan udara.

LAYANAN KAMI
 Indent Order
Untuk memenuhi permintaan pasar yang ada, selain menjual sparepart yang ready

stock kami juga dapat membantu indent order untuk jenis sparepart tertentu yang
kami siapkan sesuai kualitas, merk, dan negara asal sparepart tersebut.

 Kontrak Kerjasama
PT. Multi Pratama Kencana juga melakukan kontrak kerjasama pengadaan sparepart
serta menyediakan jasa mekanik dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta,

seperti perusahaan kontruksi, perusahaan perkebunan, dan lainnya. Kami melayani
dan memberikan suku cadang sesuai permintaan, memberikan harga penawaran
yang terbaik sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, oleh karena
itu kami berusaha secara professional dan memberikan standar pelayanan yang baik
dan memuaskan.

KONTAK KAMI:
PT. Multi Pratama Kencana
Head Office : Jl. Kebon Jeruk IX No.20D, Maphar,
Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11160
Phone

: (021) 6010948/ 6269552/
62203958

Fax

: (021) 6280967

WhatsApp : 0812 1999 6357
Email

: sales@mpkencana.co.id

Web

: www.mpkencana.co.id
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