Hello untuk Anugrah
Computer AJC – Part 2

Jaya

Hari ini kembali saya di telp oleh pelayan AJC ( anugrah jaya
computer ) katanya sudah selesai. Berapa biaya untuk service
saya tanyakan kepada penelpon gelap itu, kemarin berapa?
kemarin 350ribu untuk ganti fleksible dan Lalu saya tegaskan
kemarin jika ganti harganya 250ribu plus ongkos pasang
harganya menjadi 350ribu. Setelah itu pelayan dari ajc
menjawab bahwa ganti sparepart dengan harga
550 dan 650
(dalam ribuan ya..) karena ada dua macam.
Mari kita buktikan via internet harga dari sparepart tersebut
kode sparepart DD0R12LC000 dan DD0R12LC030.
1.
Via
Ebay http://www.ebay.ca/itm/DD0R12LC000-LCD-Video-Flat-Flexibl
e-Cable-Ribbon-for-14-HP-Pavilion-G4-Laptop-/400658134773
Dengan
harga
$17

2. Via Kaskus
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000009886134/Dengan harga Rp 150.000 tanpa pasang.
http://www.kaskus.co.id/thread/527b7866f9ca17636e00000a/hargagrosir-lcd-led-140-hp-pavilion-g4-series-bergaransi-100hari?goto=newpost sama agan ini 200ribu + 50ribu pasang.
3. Via Sakura laptop.
http://www.sakuralaptop.com/site/index.php?route=product/produ
ct&product_id=228 Harga 150ribu..

Sudah bisa dilihatkan perbandingan harganya dengan yang
dibicarakan oleh pihak AJC dengan dunia sekitar anda…
Salam Sukses dan membangun..

Mau service di Anugrah Jaya
Computer ( AJC ), lebih baik
baca dulu..
Beberapa waktu lalu saya berniat membetulkan laptop dan
kronologis penyakit sudah diketahui. Karena dekat dengan rumah
maka saya pilih AJC untuk menservice laptop saya. Untuk biaya
yang dikeluarkan jika saya pergi keharco mangga dua adalah
alat yang rusak dengan harga 200ribu dengan ongkos pasang 50rb
jadi 250ribu jika saya menganti dengan yang baru. Kemuadian
saya bawa di AJC dengan harga alat 250 dan ongkos service
100ribu ya lumayan lebih mahal 100ribu. Saya taruh saja dengan
pertimabangan jauh untuk ke harco mangga dua. Saya lihat
dengan jelas dan ditegaskan oleh pihak AJC yang melayani saya
akan dicheck kurang lebih 2 hari. Kemudian karena tidak ada
informasi tlp ataupun sms maka hari ke empat saya datang ke
AJC, kemudian pelayan wanita bilang ini baru tanggal 23 dan
skrng sdh tanggal 27. Dalam hati saya hellloooooooo ini
kemarin katanya 2 hari gmana sih?.
Telihat jelas pelayanan AJC yang tidak cekatan dalam
memberikan pelayanan kepada konsumennya. Kemudian saya bertemu
dengan salah satu teknisi yang sok jago dan berkata: “Nanti
saya akan lihat kerusakannya dan saya akan kabari setelah
magrib..”
kemudian sekitar jam 9 malam saat saya ingin
tiduran bersama istri saya telp berdering dan bilang jika
laptop sudah selesai dan bisa diambil. Karena saya sedang
tidak di depok maka saya putuskan hari esok untuk
mengambilnya.
Sampai di hari esok di AJC, tegur sapa dengan pihak AJC “bla
bla bla” akhirnya bertemu kembali dengan laptop yang tercinta,

hahaha lebay banget. Saat di check touch pad tidak berfungsi
sama sekali. Kemudian saya sampaikan kepada pelayan AJC ini
harus di taruh kembali karena salah pemasangan. Kedua kalinya
“helooo!!! ga check lagi semuanya setelah service???” Kemudian
saya tanya berapa biayanya? 350ribu ini diganti alatnya ya
mba?tidak pak hanya di service? harganya sama kaya ganti
alat??? akhirnya saya pulang dan menghasilkan gondok semata
jauh2 saya kedepok untuk ke 3 kalinya tidak membuahkan hasil
yang baik.. lalu saya bagikan informasi ini kepada masyarakat
dunia maya..
Nb: pikirkan kembali jika mau melakukan service di AJC, jika
anda butuh cepat lebih baik jangan jika anda memiliki banyak
waktu terserah anda..

