
 

SIARAN PERS 

 

MNC Vision Rayakan Ramadan & Idul Fitri 1440 H dengan Program Spesial, 

Berbagai Promo, dan Bonus Free Preview 7 Hari untuk Seluruh Pelanggan 

 

Jakarta, 27 Mei 2019 – Selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1440 H, MNC Vision 

menghadirkan beragam penawaran menarik untuk pelanggan seperti program-program 

unggulan, promo spesial hingga bonus Free Preview semua channel selama 7 hari.  

 

Mengangkat tema “Rayakan Ramadan Bersama”, pelanggan MNC Vision dapat memiliki alasan 

tersendiri untuk bersantai di rumah bersama keluarga tercinta dengan menikmati ragam 

tontonan serta promo menarik. Program dan promo tersebut meliputi: 

 

Film-film blockbuster di HBO, Fox Movies, dan channel-channel film lainnya 

MNC Vision menghadirkan berbagai film terbaik dunia untuk menemani pelanggan di bulan suci 

Ramadan dan menyambut Idul Fitri tahun ini. Pelanggan dapat mengambil paket tambahan 

HBO Pack dan Fox Movies Pack untuk dapat menikmati film-film blockbuster unggulan seperti 

Guardians of the Galaxy, Tully, Mamma Mia, The Darkest Minds dan Ocean’s 8.   

 

Siaran langsung 24 jam dari Mekah dan Madinah di Channel no. 93 

Sebagai salah satu konten terbaru MNC Vision, channel Al Quran Al Kareem (ch.93) hadir 

dengan tayangan live Salat Tarawih dan Idul Fitri langsung dari Mekah dan Madinah. 

 

Penawaran spesial gratis 2 bulan untuk pelanggan yang upgrade berlangganan paket 

tambahan 4 bulan 

Terdapat promo menarik untuk pelanggan yang mengambil paket tambahan apapun seharga 

Rp 39.000,- hingga Rp 69.000,- per bulan, dimana jika membayar di muka selama 4 bulan 

sekaligus (advance payment) akan mendapatkan gratis biaya berlangganan di bulan ke-5 dan 

6. 

 

Insentif dari pembayaran yang dilakukan lebih awal 

Pelanggan MNC Vision dapat menikmati gratis 1 bulan All-Access Pass untuk menyaksikan 

semua channel dan 4 bulan bebas berlangganan jika melakukan advance payment untuk 8 

bulan sebelum 30 Juni 2019. Pelanggan juga akan mendapatkan hadiah voucher belanja senilai 

hingga Rp 150.000,- jika mengubah frekuensi pembayaran iuran berlangganan dari bulanan 

menjadi tahunan. 

 

Cicilan 0% pembayaran dengan kartu kredit dari 4 bank 

MNC Vision juga bekerja sama dengan Bank Mandiri, BRI, Panin, dan HSBC untuk 

memberikan gratis berlangganan hingga 4 bulan dengan cicilan 0% melalui pembayaran 

advance payment 8 bulan menggunakan kartu kredit. Pelanggan baru juga dapat menikmati 

bebas biaya instalasi dengan promo ini. 

 

 



 

 

All-Access Pass selama 7 hari, 3 – 9 Juni 2019 

Pelanggan MNC Vision akan mendapat bonus free viewing semua channel selama periode 3 

hingga 9 Juni 2019. 

 

“Pada bulan Ramadan kali ini, kami ingin menunjukan apresiasi kami kepada pelanggan yang 

telah setia mendukung kami dengan memberikan free preview selama 7 hari sehingga mereka 

dapat menikmati berbagai tayangan menarik dalam periode Hari Raya ini. MNC Vision juga 

menghadirkan promo-promo menarik serta bekerja sama dengan mitra kami untuk memberikan 

harga spesial bagi pelanggan setia untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga tercinta,” 

kata Iris Wee, Director of Content and Marketing, MNC Vision. 

 

Untuk pelanggan baru, MNC Vision memberikan penawaran menarik seperti gratis 

berlangganan hingga 4 bulan dengan cicilan 0% per bulan menggunakan kartu kredit, gratis 

internet 3 bulan bagi pelanggan paket bundling internet Super Bundle, akses gratis open all 

channel dan paket tambahan hingga 3 bulan. Seluruh promo Ramadan ini dapat dinikmati 

hingga 30 Juni 2019. 

 

Bagi pelanggan yang ingin menikmati waktu bersama keluarga dengan berbuka puasa, berlibur, 

atau berbelanja menjelang Idul Fitri, MNC Vision juga menghadirkan diskon hingga 45% di 

berbagai merchant seperti restoran, hotel, hingga outlet fashion. Daftar merchant dan detail 

penawaran selengkapnya dapat dilihat di website MNC Vision: https://mncvision.id/priority. 

 

### 

Tentang MNC Vision: 

PT. MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision) adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan di Indonesia 

di bawah MNC Media Group. MNC Vision merupakan layanan satelit Direct-to-Home (DTH) yang 

diluncurkan pada tahun 1994 dan menawarkan lebih dari 134 saluran premium Free to Air (FTA) dan 

internasional dalam berbagai genre. MNC Vision saat ini adalah operator DTH terbesar di Indonesia yang 

tersebar di 101 cabang di seluruh tanah air. Menggunakan satelit frekuensi S-Band, MNC Vision cocok 

untuk daerah tropis seperti Indonesia. Fitur-fitur unggulan MNC Vision meliputi Multi Decoder, High 

Definition (HD), Dolby Audio, dan TV Anywhere melalui aplikasi MNC Now. Untuk informasi lebih lanjut, 

silakan kunjungi website kami di www.mncvision.id. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

Amanda Putri (Section Head of Public Relations) 

PT MNC Sky Vision Tbk / MNC Vision 

P: +62 821 2996 7351 

E: amaputri@mncvision.id  
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