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Program reseller striping full body RONIta adalah layanan penjualan striping full body tanpa cutting secara paket 
untuk konsumen ronita. 

Jenis Striping Harga/Paket Isi/Paket 
SFB-TC Motor Paket 3 Matic & Bebek 600.000 3 set (boleh campur) 
SFB-TC Motor Paket 6 Matic & Bebek 1.050.000 6 set (boleh campur) 
SFB-TC Motor Paket 3 Moge & Fairing 1.050.000 3 set (boleh campur) 
SFB-TC Motor Paket 6 Moge & Fairing 1.800.000 6 set (boleh campur) 

 
Contoh Matic & Bebek : Honda beat, vario, yamaha mio, supra, soul gt, yamaha vixion dll 
Contoh Moge & Fairing : Ninja Kawasaki, CBR, yamaha vixion full fairing, dll 

 
Syarat dan ketentuan : 

1. Hanya bisa menggunakan design yang tersedia di katalog RONIta. Untuk design di luar katalog akan 
dikenakan harga striping satuan atau tidak dihitung paket. 

2. Jika ingin menggunakan design sendiri maka harus mengirimkan DESIGN SIAP PRINT dan RONIta tidak 
akan melakukan editing atau perubahan ukuran dan sebagainya. Jadi segala kesalahan ukuran atau 
design di luar tanggung jawab kami. 

3. Harga di luar ongkos kirim, pengiriman selalu menggunakan JNE dari Tangerang. Berat Per paket isi 6 
adalah 4 kg dan isi 3 adalah 2 kg. 

4. Proses pembayaran dilakukan di muka dan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau 
dikembalikan kecuali karena cacat produksi. 

Prosedur Pemesanan : 

1. Download katalog yang kami sediakan dan pilih sesuai keinginan anda di www.ronitadp.wordpress.com 
/ www.ronita-dp.com 

2. Kirim kode atau screen shot dari katalog yang anda inginkan ke email kami : rdh_indonesia@yahoo.com  
beserta bukti transfer, data diri anda dan alamat pengiriman 
Rekening pembayaran ke : BCA BSD 4970318912 an imam sya’roni atau MANDIRI Serpong 101-000-
4521652 an imam sya’roni 

3. Proses pengerjaan 5 hari kerja sejak kami pembayaran masuk ke rekening kami 
4. Barang akan kami kirim ke alamat pengiriman yang anda berikan menggunakan selongsong 

 

 

Contact : 

RONIta Digital Printing 
Ruko Tol Boulevard BSD Blok D No 1 
Jl. Pahlawan Seribu Serpong Tangerang Selatan Banten 
Phone : 021-53158066 
SMS/Whatsapp/Chat : 08888413012 


