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MyRepublic Hadirkan Pilihan Diskon Seru di Bulan September
September ceria beneran nyata lewat pilihan diskon hingga 70% atau gratis 4 bulan yang
ditawarkan oleh MyRepublic.

Jakarta 4 September 2019 - MyRepublic sebagai Unlimited Ultra Fast Internet selalu
memanjakan pelanggannya melalui promo menarik. Di bulan ini, bersamaan dengan Hari
Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September, MyRepublic menghadirkan beberapa
pilihan promo yang bisa dipilih oleh pelanggan selama bulan September 2019.
Pelanggan dapat menikmati diskon hingga 70% selama 5 bulan yang jika dirupiahkan, dapat
menghemat hingga 4 juta rupiah! Tambahan lainnya untuk yang hobi nonton, MyRepublic juga
menawarkan promo Star TV (64 channel dan gratis open all channel selama 12 bulan) hanya
dengan membayar Rp 99,000 nett/bulan.
Tidak hanya itu, MyRepublic benar-benar memanjakan pelanggannya dengan kejutan promo
lewat promo Pay 8 Get 4, Pay 4 Get 2 dan Pay 3 get voucher Tokopedia sebesar Rp 50,000.
Ketiga promo ini ditujukan untuk pelanggan MyRepublic yang melakukan pembayaran penuh di
depan. Contohnya, pelanggan membayar 8 bulan di muka lalu dia akan mendapatkan gratis
selama 4 bulan dan begitu dengan promo lainnya.
MyRepublic menyediakan pilihan paket internet yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan
maupun anggaran tiap pelanggannya. Dengan pilihan speed dari 20Mbps sampai dengan 300
Mbps untuk paket internet rumahan, ditambah dengan hadirnya promo-promo di atas,
diharapkan bisa menjawab semua kebutuhan pelanggan.
Kabar baik lainnya, kini pelanggan MyRepublic juga semakin mudah untuk melakukan
pembayaran tagihan karena bayar tagihan MyRepublic kini bisa melalui Bank transfer/Virtual
Account, Minimarket, GoPay, Tokopedia, Uangku dan Ayopop.

-selesai-

Tentang MyRepublic Indonesia
MyRepublic Indonesia adalah penyedia layanan internet ultra-cepat dan tv kabel berskala
nasional yang menghadirkan solusi untuk kebutuhan internet masyarakat Indonesia. Di
Indonesia, MyRepublic pertama kali hadir pada bulan Juli 2015 dan telah mengembangkan
bisnisnya secara agresif dengan dukungan penuh dari Sinarmas Group.
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Saat ini MyRepublic telah beroperasi di Singapura, New Zealand, Indonesia, dan di Australia. Di
Indonesia MyRepublic telah hadir di Palembang, Medan Jabodetabek+Cibubur, Semarang,
Malang, Surabaya dan Bandung. Dengan layanannya yang inovatif dan berfokus pada kepuasan
pelanggan, MyRepublic akan menciptakan revolusi baru bagi industri broadband dan multimedia
di Indonesia khususnya.
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