Jasa Bongkar Gedung Jakarta
Jasa Bongkar Gedung di Jakarta – Bingung mencari layanan untuk
membongkar rumah lama Anda, di sini kami menerima layanan
pembongkaran rumah dan bangunan tua lainnya dengan staf yang
berpengalaman. Kami siap membantu Anda kapan pun Anda ingin
menggunakan layanan kami.
JASA BONGKAR BANGUNAN
1. layanan pembongkaran rumah
rumah
Terima permintaan untuk pembongkaran rumah kecil hingga
besar
2. layanan pembongkaran gedung
3. Bangunan berlantai
Menanggapi permintaan pemuatan dan pembongkaran bangunan
dan siap memanfaatkan limbah
4. layanan pembongkaran pabrik
pabrik
Siap mengerjakan pembongkaran pabrik dan daur ulang
logam bekas

Alasan Anda Memilih Layanan Kami?
1. TENAGA PROFESIONAL
2. Mengandalkan tim profesional dan staf berpengalaman di
bidang pembongkaran bangunan.
3. PERALATAN KUALITAS
Gunakan peralatan mesin canggih dan perkakas tangan
berkualitas untuk memulai setiap proses pembongkaran.
4. SOLUSI PEMBONGKARAN
Memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan
bongkaran bangunan hingga beres dan bersih.

Hubungi

kami

segera

sehingga

kami

dapat

menyelesaikan

pembongkaran sesegera mungkin.
kami memberikan layanan yang optimal dalam pembongkaran
bangunan, pabrik dan rumah, kami memiliki pengalaman menangani
bagian
Hubungi kami:
Telepon: 08777 208 7053

Jasa Tukang
Timur

Taman

Jakarta

Jasa Tukang Taman Jakarta Timur | Desain Unik & Survey Gratis
Kami adalah penyedia jasa desain dan pembuatan taman
Pengerjaan Tepat Waktu, Tanaman Berkualitas, Pasti Puas.
Hubungi Sekarang Juga! Tukang Berpengalaman. Desain Unik &
Kreatif. Kualitas Memuaskan. Biaya Terjangkau.

Tentang kami
Kami adalah PT Semesta , sebuah team yang bergerak dalam
bidang pembuatan taman atau bahasa populernya adalah landscape
yang sekarang ini sedang banyak di cari oleh masyarakat bekasi
yang berfungsi sebagai penunjang tampilan halaman depan dan
belakang rumah.
Kami sudah banyak menangani proyek pembuatan taman mulai dari
skala kecil, sedang dan besar. Proyek kami datang dari
berbagai kalangan mulai dari perorangan, institusi pemerintah
dan perusahaan swasta. Untuk itu jika anda ingin melakukan
pemasangan taman di rumah dan kantor anda, segera
konsultasikan kepada kami.
kami melayani prosedur pembuatan taman secara kompleks dengan
sistem kerja step by step.
mulai dari desain, development dan untuk yang terakhir adalah
eksekusi kerja. aKonsultan dan pelaksana yang melayani Jasa
pembuatan taman di bekasi.
Kami selalu berkomitmen
untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua
pelanggan kami. menjunjung tinggi profesionalitas dalam
pekerjaan, sehingga anda sebagai client kami akan merasa

nyaman dan mendapatkan hasil pengerjaan taman yang maksimal
dan berkualitas.
Berkat dukungan dari kekompakan team kami dan pelanggan, kami
telah menangani banyak proyek mulai dari skala kecil, sedang
dan besar. Pengguna jasa kami datang dari berbagai kalangan,
mulai dari perorangan, perusahaan swasta dan instansi
pemerintahan.
Mengenai urusan pembuatan taman, percayakan kepada kami.
Sebagai pertimbangan, berikut adalah benefit jika anda
menggunakan jasa dari kami :
1. Mengutamakan profesionalitas tinggi dan bertanggung jawab
oada pekerjaan yang telah dipercayakan.
2. Cepat dan tepat dalam memberikan bernagai solusi tentang
taman dan pengerjaan project.
3. Ahli dan unggul dalam menciptakan karya seni berkualitas
tinggi.
4. Desain taman bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan
request pelanggan.
5. Ditangani oleh tukang taman gresik yabg sudah profesional
dan berkompeten dalam bidangnya.
6. Bergaransi 3 bulan.
Pelayanan kami meliputi :
1. Desain dan pembuatan taman.
Desain dan pembuatan taman merupakan salah satu layanan utama
dari PT Semesta . Anda bisa menggunakan jasa pembuatan taman
dari kami yang bisa diaplikasikan pada rumah, apartemen,
kantor, hotel dan berbagai property lainnya. Untuk mengetahui
lebih lanjut tentang hasil dari kinerja team kami, silahkan
klik testimoni project kami.

PT Semesta tidak hanya melayani pembuatan taman saja, namun
kami juga siap melayani pelanggan yang ingin berkonsultasi
mengenai desain taman yang telah idam-idamkan.
Jangan ragu berkonsultasi, PT Semesta
siap memberikan
beraneka ragam ide tentang desain taman serta gagasan yang
penuh solusi dan informatif.
Kami selalu verinivasi untuk memenuhi perkembangan desain
taman yang terbaru, agar hasil yang didapatkan tidak monoton
dan ketinggalan zaman. Karena seperti kita ketahui bahwa
desain taman yang maksimal dan ter update akan menghasilkan
sebuah maha karya taman yang asri, hijau, cantik dan sedap di
pandang mata.
2. Perawatan taman
Selain melayani pembuatan taman, kami juga melayani jasa
maintenance taman. Bermodal pengalaman hingga 29 tahun sejak
tahun 1985, membuat PT Semesta
kualitas hasil akhir project

semakin percaya diri bahwa
yang kami tangani adalah

prioritas utama kami.
PT Semesta

sangat memperhatikan dengan detail dan teliti pada

setiap perawatan taman yang kami kerjakan, untuk menjaga
profesionalitas atas bisnis yang kami tekuni saat ini, kami
meneraokan standart operational Procedure (SOP) dalam setiap
perawatan taman.
Untuk perawatan taman kami akan menempatkan beberapa tenaga
ahli yang sudah terlatih untuk terjun ke lapangan yang
bertugas untuk melakukan perawatan taman secara rutin seperti
sebagai berikut :
1. Melakukan pemotobgan rumput menggunakan mesin potong rumput
standart nasional indonesia (SNI).
2. Pemotongan pohon lindung yang sudah rindang.
3. Pemangkasan tanaman pagar agar terluhat rapi seperti sedia

kala.
4. Pemberian pupuk furadan dan furacorn yang berfungsi sebagai
pembasmi hama dab perangsang akar pada tanaman.
5. Beberapa item tambahan untuk penunjang perawatan taman.
Untuk itu, jangan ragu lagi. gunakan jasa kami sebagai
pelengkap perawatan taman anda.
3. Supplier tanaman hias
Jasa tukang taman gresik juga melayani pengiriman dan
penyewaan beraneka ragam jenis tanaman hias untuk dekorasi
taman didalam ruangan dan di luar ruangan.
Sebagai salah satu supplier tanaman hias, kami banyak menjalin
sustem kerja sama untuk memenuhi kebutuhan kantor, restoran,
hotel, mall dan apartement.
Ada beberapa kelebihan mengapa sewa atau rental tanaman hias
lebih mengguntungkan buat anda.
1. Bebas dari biaya perawatan. Hal ini yang biasannya menjadi
pertinbangan utama karena pelanggan tidak perlu di buat susah
dengan urusan merawat tanaman. Jika ada tanaman yang layu dan
nampak kurang sehat. anda tinggal menghubungi kami untuk
diganti dengan tanaman baru yang lebih segar.
2. Anda bisa fleksibel dalam memilih jenis tanaman yang
berbeda pada setiap titik lokasi diruangan anda dan mengenai
peletakan tanaman akan di bantu oleh tenaga ahli dari kami
agar penataan tanaman selaras dengan ruangan yang ada.
3. Eksklusif dan berkualitas tinggi. Tanaman yang sudah di
pilih oleh pelanggan akan kami teliti terlebih dahulu untuk
memastikan keindahan dan kesehatan tanaman tersebut.
Jika anda tertarik menggunakan jasa sewa tanaman. Dapatkan
harga yang sangat terjangkau dan rasional dengan menghubungi

kontak person kami di 08777 2087053
Dalam artikel kali ini kami akan memberikan informasi mengenai
:
Tentang kami
Definisi taman
Kelebihan tukang taman Bekasi
Jenis jenis konsep taman
Manfaat taman
Tips dan trik cara merawat bunga di taman yang efektif
Jenis jenis elemen hardscape sebagai pelengkap taman

Jasa Tukang Taman Jakarta
Jasa Tukang Taman Jakarta | Desain Unik & Survey Gratis
Kami adalah penyedia jasa desain dan pembuatan taman
Pengerjaan Tepat Waktu, Tanaman Berkualitas, Pasti Puas.
Hubungi Sekarang Juga! Tukang Berpengalaman. Desain Unik &
Kreatif. Kualitas Memuaskan. Biaya Terjangkau.
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Berkat dukungan dari kekompakan team kami dan pelanggan, kami
telah menangani banyak proyek mulai dari skala kecil, sedang
dan besar. Pengguna jasa kami datang dari berbagai kalangan,
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tahun 1985, membuat PT Semesta semakin percaya diri bahwa
kualitas hasil akhir project yang kami tangani adalah

prioritas utama kami.
PT Semesta sangat memperhatikan dengan detail dan teliti pada
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8011 Hordeng Gorden Blackout
– Maron L100xT230

Maron L150xT230

Tosca L150xT230
Harga : 250.000
Mohon chat ke admin sblm beli (ATC)
Harga tertera adalah utk sehelai gorden dgn ukuran;~
1. Lebar 100cm x Tinggi 230 sd 260cm, 8 lubang semokering (4
gelombang) Dan 1 Tali Kain senada setiap 1helai Gorden.

2. Lebar 150cm x Tinggi 230 sd 260cm, 12 lubang semokering (6
gelombang) Dan 1 Tali Kain senada setiap 1helai Gorden.
Ket;~ Tidak termasuk Vitrace dan aksesoris atau tidak Termasuk
barang2 hiasan dlm foto.
#Bahan Gordyn Blackout jacquart klasik, product Import
Ket;~ Terbuat dari bahan blackout (blazer) Khusus
Menghalau Sinar matahari.

Utk

#Motif:
Motif Klasik dgn dua sisi.
#Varian Pilihan Warna;~
1 MAROON/GOLD (MAROON)
2 TOSSCA/CREAM (TOSSCA)

Rollet Batang Gorden Rel
Harga : Rp 60.000
Rollet Batang gorden rel Diameter 1inch (2.5cm)
Rollet yg paling tebal.
Harga tertera adalah utk per 10cm, Minimal beli 1 Meter (100
Cm), beli dibawah 1M dihitung 1M.
Tersedia warna ;~ GOLD, SILVER.
Pembelian setiap potongan 1Meter keatas dapat TUTUP (End cup
809 yg standard), dan KAKI bracket ( bracket 1Rollet+1rel )
BONUS = screw
– ukuran 100CM sd 150CM dapat tutup, kaki, baut @2pcs

– ukuran diatas 200CM dapat 2 tutup, 3 kaki.
Cara pesan ATC:
– Ukuran 110 Cm warna gold ;~ = atc Klik 11x.
– Kasih Catatan utk penjual = Warna gold
#Kurir Batas Maximal Ukuran Panjang Pengiriman sbb
Go send / Grab Parcel;
Same day= maximum sd 150cm
Instant= maximum sd 220cm
JNE; 200cm Batas max.
Kurir Yg lain tidak recommend
KET~ Apa bila ada pesanan yg lebih dari batas ukuran
ditentukan ole kurir, Kami akan bagi 2 dgn ukuran rata-rata,
atau bagi 3 rata-rata. mohon pembeli bisa ada konfirmasi
kepada kami saat atc
Info : 08777 208 7053

Ditagih Annual Fee ANEH dari
Kartu Kredit Digibank (DBS)
Ditagih Annual Fee ANEH dari
Kartu Kredit Digibank (DBS)
Saya ingin menuliskan keluhan saya mengenai pengalaman saya
ditagih Annual Fee ANEH dari Kartu Kredit Digibank (DBS).

Sekitar awal Maret 2018 di Lotte Bintaro saya bertemu dengan
marketing DBS bernama Bu Uli dan beliau menawarkan pengajuan
kartu kredit Digibank dengan segala promo dan reward-nya, di
mana dia juga bilang kalau ini FREE Annual Fee. Maka dari itu
saya mengiyakan untuk dicoba pengajuannya dengan mengisi
formulir, tanda tangan dan memberikan kelengkapan persyaratan
yang diminta.
Pada tanggal 12 Maret 2018, saya kembali di WA oleh bu Uli
untuk mengirimkan foto NPWP saya untuk proses pengajuannya,
katanya dibutuhkan juga. Oke saya kirimkan juga foto NPWP saya
(histori WA ada di HP saya).
Tidak lama sejak itu, sekitar awal April 2018, kartu kredit
dikirimkan ke alamat kantor saya dan telah saya terima (nomor
kartu 4157 36** **** 2718 – nomor lengkap ada pada redaksi,
jenis Digibank Live Fresh Visa). Selang beberapa hari saya
coba mengaktifkan kartu tersebut melalui aplikasi Digibank
dari Playstore. Namun, setelah itu saya tidak pernah
menggunakan kartu kredit tersebut untuk keperluan apapun,
hanya mengaktifkannya saja.
Pada tanggal 24 April 2018, iseng saya buka aplikasi Digibank
saya dan menemukan ada tagihan sebesar Rp 3.500.000,- dengan
keterangan Annual Fee! #*&%&#@ What???

Tidak ada tagihan baik via email maupun tagihan cetak yang
saya terima! Jika saya tidak membuka aplikasi Digibank, maka
saya tidak akan pernah tahu ada keanehan tersebut. Kenapa
aneh?
1. Annual Fee muncul hanya selang +- sebulan setelah terima
kartu.
2. Tidak ada email tagihan yg saya terima baik elektronik
maupun cetak.

3. Nominal Annual Fee “TERANEH/TERGILA” Rp3,5 juta, di mana
biasanya sekitar Rp300 ribu – Rp750 ribu (Annual Fee CC
saya yang lain)
Lalu, saya pun menelepon ke call center DBS 1500327 (Selasa,
24 April 2018 08:54 WIB) diterima oleh Bu Miska. Saya
ceritakan keanehan saya dan mengajukan komplain untuk
penghapusan annual fee (tagihan) tersebut, karena tidak masuk
akal! Dan Bu Miska pun membuatkan laporan penghapusan annual
fee dengan nomor laporan 2018042400725, dijanjikan oleh Bu
Miska akan diproses 7 hari kerja.
Sampai pada hari ini (Kamis, 3 Mei 2018) saya belum
menerima update dari pihak DBS sama sekali! Maka saya pun
mencoba cek aplikasi Digibank kembali dan menemukan tagihan
masih ada + Late Charge sebesar Rp 10.500,- sehingga total
tagihan saya Rp 3.510.500,-!! #^&%$@^%$
Kembali saya telepon ke Call Center DBS (Kamis, 3 Mei 2018
15:03 WIB) dan diterima oleh Bu Anis, saya kembali ceritakan
masalah saya dan menanyakan laporan sebelumnya. Namun, Bu Anis
pun tidak memberikan update/ info berarti (laporan saya
sebelumnya tidak ada update?? #%&^%$). Sehingga bu Anis pun
hanya membuatkan laporan investigasi tagihan annual fee + Late
Charge (Rp 3.510.500) saja dengan nomor laporan
baru 201805033284, dijanjikan kembali akan diproses dan diupdate
dalam
5-7
hari
kerja.
Dan
dia
pun
memberikan statementseharusnya annual fee-nya hanya sebesar
Rp300 ribu saja, tapi tetap tidak masuk akal kalau ditagih
juga.
Sekarang saya hanya menunggu info dan itikad baik dari pihak
DBS dalam 7 hari kerja kedepan (Senin, 14 Mei 2018), semoga
ada jawaban atas pertanyaan dan keluhan saya ini.
Terima kasih.
Yosef Sigit Arifianto
Jakarta Barat 11530

supplier sayur-sayuran
jakarta Timur

di

supplier sayur-sayuran di
jakarta Timur
Hai sobat beritarakyatonline.com – kali ini kami akan
rekomendasikan supplier sayur-sayuran di jakarta timur
termurah, Anda dapat langsung memesan secara online. Harganya
murah dan kualitasnya sudah terbukti dan sudah berpengalaman.
Kami perkenalkan UD Sukses Bersama Kami adalah supplier sayursayuran di jakarta yang beroreantasi kepada restauran,
catering, pabrik dan cafe-cafe. kualitas sayuranya sudah
banyak yang membuktikan fresh dan sangat baik untuk
dikonsumsi, selain itu juga harganya pun sangat murah, jadi.
cocok untuk Anda.
Keuntungan order di UD Sukses Bersama Kami adalah :
1.
2.
3.
4.
5.

Harga murah
Kualitas terbaik
jangkaun jakarta
Free ongkos kirim
pengiriman tepat waktu

kami juga melayani pemesanan untuk hotel khusunya di wilayah
jakarta timur dan jakarta selatan, jakarta pusat dan depok
untuk pemesanan bisa langsung hubungi suppliernya

=========================================
====

Supplier Sayuran Jakarta
Supplier
sayuran
segar
dan
murah
di
jakarta.
Pemasok sayur berkualtas ke catering, restoran dan hotel.

Supplier Buah dan Sayur Segar
Supplier buah buahan dan sayur sayuran segar, melayani
pengiriman untuk daerah Serpong, Jakarta, Bogor, Depok,
Tanggerang, Bekasi. Kami telah menjadi …

Tiga Berjaya Utama – Supplier Sayuran,
Buah, Bumbu & Groceries
Supplier Sayur, Buah & Groceries Terbaik & Terpercaya
… Supplier Sayuran, Buah, Bumbu dan Groceries di Tangerang
dan Jakarta. 20 Mei 2018; Author …

Supplier Sayuran, Buah,
Groceries Terbaik dan …

Bumbu

dan

Tidak hanya melayani Supply Sayuran di Tangerang, kami juga
sebagai Supplier Sayuran yang melayani area Jakarta, Bogor,
Depok, Bekasi …

Supplier Sayur dan Buah Segar:
Panen Raya merupakan supplier sayuran dan buah-buahan segar. …
Melayani
pengiriman
untuk
wilayah
Sejabodetabek
(Serpong, Jakarta, Bogor, Depok, …

Supplier
Sayuran
Indotrading

Segar

Jakarta

–

Sayuran
Segar
,Distributor
Buah
Import, Agen Buah Jakarta, Supplier Buah Import, Grosir Buah
Segar, … Sayuran Segar ,Supplier Sayur Mayur, Supplier Buah,.

Jual Supplier Sayuran Segar Harga Murah
Jakarta oleh Malaya Mitra …
Malaya Mitra Sarana dengan profesional dan pengalaman akan
melayani anda memenuhi kebutuhan sayuran, sayur mayur, buahbuahan, bumbu dapur, food …

SUPPLIER SAYURAN
MAYUR LANGSUNG …

|

DISTRIBUTOR

SAYUR

Kami
Supplier
Sayuran
Jogja,
surabaya,
Bandung,
Bali, Jakarta yang menjadi ditributor sayur mayur langsung
dari petani. Kami supplier sayur untuk restoran, …

Supplier Sayuran Segar Di Jakarta – Supplier
Sayur
Mar 20, 2018 – Supplier Sayuran Segar Di Jakarta,
Cari
Supplier
Sayur,
Supplier
Buah
Dan SayurIndonesia, Supplier Sayur Bali, Supplier
Sayur Bandung, …
Kami salah satu Supplier Sayur di Jakarta yang mensupplai
restoran dan juga hotel … Kami menyediakan bermacam –
macam sayuran import dan sayuran lokal …

Searches related to
sayuran di jakarta

supplier

supplier sayuran untuk restoran di jakarta
agen sayuran di jakarta
dicari supplier sayuran
supplier sayuran di bekasi
supplier sayuran jakarta barat
supplier buah bekasi
distributor sayuran organik jakarta

sayur-

supplier sayur organik

Supplier
Bawang
Termurah Jakarta

Putih

Spesifikasi bawang putih
Supplier Bawang Putih Termurah Jakarta
Bawang putih segar adalah jenis bumbu, lebih dikenal dengan
bawang putih. Produk ini sangat dibutuhkan dalam proses
memasak. Berikan rasa enak dan lezat di setiap hidangan.
Bawang putih adalah jenis rempah-rempah yang banyak digunakan
untuk membumbui semua makanan. Bawang putih, selain menjadi
bumbu bawang, juga bisa dimakan langsung, digoreng terlebih
dahulu atau disiapkan dengan saus bawang putih
Supplier bawang putih termurah
Kami adalah distributor bawang putih dengan kualitas terbaik
dan harga jual terbaik yang bisa Anda dapatkan.
Supplier bawang putih termurah
Hubungi kami segera, hari ini. Waspadalah terhadap penipuan!
PERIKSA BAHWA ANDA HANYA BERKOMUNIKASI DENGAN JUMLAH KONTAK
RESMI DARI SITUS WEB INI. OLEH NOMOR KONTAK RESMI.
Harga bawang putih: CALL 08777-208-7053

Supplier Daging Sapi Murah
Jakarta Timur
Supplier Daging Sapi Murah Jakarta Timur – Raja daging hadir
sebagai pemasok Daging Sapi Murah Jakarta timur berkualitas
tinggi dan higienis dengan harga terjangkau. Menanggapi
permintaan populasi untuk makanan protein sehat dan
berkualitas tinggi, diperlukan peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM) di era globalisasi, menyerap tenaga kerja
sambil mengembangkan Ekonomi Indonesia sebagai negara
berkembang.
Salah satu manfaat daging sapi segar adalah energi yang
disediakan oleh daging sapi setiap 100 gram, hingga 250
kalori. Jumlah energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
energi harian kita, di samping sumber karbohidrat. daging sapi
murah

Kami adalah perusahaan distribusi daging sapi murah, melayani
pembelian untuk seluruh wilayah Indonesia

Temukan rangkaian produk terbaik kami (Agrarien) dengan
kualitas terbaik dan harga jual terbaik yang bisa Anda
dapatkan.
Hubungi kami segera, hari ini.!

Supplier Daging Sapi Murah
Jakarta
Supplier Daging Sapi Murah Jakarta – Raja daging hadir sebagai
pemasok Daging Sapi Murah Jakarta
berkualitas tinggi dan
higienis dengan harga terjangkau. Menanggapi permintaan
populasi untuk makanan protein sehat dan berkualitas tinggi,
diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
era globalisasi, menyerap tenaga kerja sambil mengembangkan
Ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang.
Salah satu manfaat daging sapi segar adalah energi yang
disediakan oleh daging sapi setiap 100 gram, hingga 250
kalori. Jumlah energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
energi harian kita, di samping sumber karbohidrat. daging sapi
murah

Kami adalah perusahaan distribusi daging sapi murah, melayani
pembelian untuk seluruh wilayah Indonesia
Temukan rangkaian produk terbaik kami (Agrarien) dengan
kualitas terbaik dan harga jual terbaik yang bisa Anda
dapatkan.
Hubungi kami segera, hari ini.!

