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Welcome to the New Normal
Begitu banyak hal yang berubah di dunia sejak tahun 2020. Kebiasaan manusia yang baru,
cara mendapatkan pendapatan yang baru, bahkan cara kerja yang baru sejak datangnya
pandemi tahun 2020.
Perubahan adalah satu satunya hal yang pasti terjadi di dalam hidup kita, dan itu tidak
pernah berubah. Di saat sekarang justru yang tidak mau untuk berubah yang akan sulit
untuk bertahan menghadapi pesaingan yang semakin ketat.
Karena semua hal ini yang telah terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, membuat
kami HD Car Care Indonesia juga untuk berEvolusi dalam memberikan solusi yang lebih
baik untuk Indonesia.

New Business Opportunity
Indonesia adalah negara besar. Salah satu negara paling berkembang di Asia saat ini.
Negara yang memiliki daya beli sangat besar di Asia. Negara dengan 275 juta jiwa yang
memiliki begitu banyak kebutuhan dan daya beli yang sangat baik.
Dengan adanya pandemi Corona belakangan ini, kebutuhan akan kebersihan dan hygienitas
menjadi kebutuhan utama yang sangat sangat besar dicari oleh seluruh lapisan
masyarakat di Indonesia.
Dengan kesempatan ini kami HD Car Care Indonesia membuka 2 peluang yang bisa
menjadi solusi Revolusioner untuk Bersama sama memenuhi kebutuhan masyarakat
Indonesia sekaligus menjadi sumber pendapatan untuk Anda yang memiliki naluri
entrepreneur menggarap Industry otomotif yang merupakan salah satu industry terbesar
di Indonesia saat ini, Bergabung menjadi individual team HD Car Care atau Workshop
Chainlink HD Car Care !

G

apa itu hd car care ?
High Definition Car Care adalah merk dagang untuk produk Auto Detailing khusus
professional dengan kualitas terbaik yang tergabung dari perusahaan 3D Car Care
Corporation, USA.
HD Car Care Indonesia adalah End to End Unit Business yang mana kami menyediakan
semua yang kami butuhkan dari hulu ke hilir. Produk yang kami gunakan adalah produk
yang kami CIPTAKAN sendiri di pabrik kami di USA. Di Indonesia, kami memiliki training
center yang dikhususkan untuk mengajarkan seluruh SDM yang digunakan di workshop
HD Car Care seluruh Indonesia. Oleh karena itu HD Car Care mampu memberikan hasil
yang sangat baik tetapi dengan harga yang sangat masuk akal.
Berdiri sejak tahun 1996 di Santa Clarita ,California Amerika, 3D HD Car Care
Corporation memiliki beberapa lini untuk industry perawatan kendaraan. HD Car Care
merupakan salah satu lini produk yang dikhususkan ke dunia Auto Detailing level
professional.

pt. aristoli
HD Car Care adalah produk perawatan kendaraan asal amerika. berdiri 20 tahun yang
lalu di Santa Clarita, California, Amerika. Memiliki lini produk yang komplit dan kualitas
terbaik untuk perawatan kendaraan yang membuat brand HD Car Care memiliki
pasarannya sendiri di dalam industry Auto Detailing di seluruh dunia. Saat ini HD Car
Care sudah ada lebih dari 20 Negara di dunia.
Hal ini yang membuat AutoChem Industry pemegang merk Prestone Indonesia tertarik
untuk membawa brand HD Car Care masuk ke Indonesia. Dibawah dukungan Autochem
Industry sevagai importer HD Car Care di Indonesia, dilahirkannya PT Aristoli sebagai
agen tunggal pemasaran brand HD Car CAre di seluruh Indonesia.

produk
Seluruh produk yang kami gunakan di workshop HD Car Care Indonesia adalah produk
yang kami buat sendiri di pabrik kami yang berada di Santa Clarita, California Amerika.
Dengan standar tertinggi yang pernah ada di industri perawatan kendaraan seperti
bahan baku Organik, Biogradeable, komposisi kimia dengan tidak menggunakan Logam
Berat membuat produk kami dapat digunakan dengan aman bagi pekerja serta
pengguna kendaraan setelah melakukan perawatan di workshop HD Car Care Indonesia.

service yang ditawarkan
1. Cuci mobil tanpa air waterless carwash
2. Salon mobil
3. Total auto detailing
4. Polymer Paint protection
5. Nano Ceramic paint Protection free towing antar jemput

apa itu nano ceramic coating ?
Adalah service penambahan 1 lapisan pelindung baru yang bersifat melindungi cat
kendaraan menggunakan bahan dasar KACA cair yang dilapisi diatas pernis. Kerapatan
Molekul HD Nano Ceramic Coating yang sangat rapat membuat perlindungan yang tahan
terhadap perubahan cuaca dan kotoran yang bersifat asam. Serta refleksi sinar cahaya
terhadap kaca yang jauh lebih baik membuat body mobil anda mengkilap seperti
pantulan
cermin!
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HD Nano Ceramic Coating

m a su k .

tahapan service nano ceramic coating
CUCI PREMIUM

ENGINE CLEANING

INTERIOR CLEANING

EKSTERIOR DETAILING

NANO CERAMIC

price list
Quick Service

TREATMENT

SMALL

MEDIUM

LARGE

LUXURY

HD Express Package
Exterior Detailing
Interior Detailing
Engine Detailing
Glass Detailing

900
400
300
200
150

1200
500
400
300
200

1500
600
500
400
250

1800
700
600
500
300

Premium Wash

150

150

250

250

Premium Service

TREATMENT

SMALL

HD Pla�num
HD Nano Ceramic
HD Total Detailing
HD Nano Glass
Maintenance NC
Re - Nano/panel

4500
3500
1500
1000
500

TREATMENT
Nano Ceramic
Body Detailing
Quick Polish
Extra Box
Vespa Piaggio
Maintenance NC

MEDIUM
5500
4250
1800
1250
500

500

HD MotoCare
>150cc
250cc
750
400
200

200

LARGE

LUXURY

6500
4750
2000
1500
600

8500
6500
2500
1750
600

500cc

1000cc <

1000
1250
500
600
250
300
Each Box 500
All Varians 1000
250
300

2000
750
500

500

* Price in Thousand Rupiah

HD CAR CARE HARMONI
HD CAR CARE MANADO
HD CAR CARE BANDUNG
HD CAR CARE MEDAN
HD CAR CARE PALEMBANG
HD CAR CARE CIREBON
HD CAR CARE PEKANBARU
HD CAR CARE BEKASI
HD CAR CARE KEBON JERUK
HD CAR CARE LEBAK BULUS
HD CAR CARE LAMPUNG

DAN

35

NEGARA
DI SELURUH

DUNIA

2 5 KOTA DI

INDONESIA

HD CAR CARE PONTIANAK
HD CAR CARE CIBUBUR
HD CAR CARE SERPONG
HD CAR CARE MAKASAR
HD CAR CARE BINTARO
HD CAR CARE MALANG
HD CAR CARE SUNTER
HD CAR CARE SURABAYA
HD CAR CARE PALEMBANG
HD CAR CARE CIBUBUR
HD CAR CARE CITRA RAYA
HD CAR CARE KARAWACI
HD CAR CARE LENTENG AGUNG
HD CAR CARE RADIO DALAM

HEAD OFFICE HD CAR CARE INDONESIA
PT. ARISTOLI
Rukan Citta Graha Blok 1M
Jalan Panjang no. 26
Kedoya, Jakarta Barat
+62 21 5835 3505
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Super Hydrophobic
SHARP Paint Outlook
Nano
Ceramic 9H+
brand
from
All
Product from USA

Super Hydrophobic
SHARP Paint Outlook
Nano Ceramic 9H+
All Product from USA

brand
from

Nano Ceramic Coating
Mirror Panel Ultra Glaze
Super Hydrophobic
SHARP Paint Outlook
Nano Ceramic 9H+
All Product from USA

brand
from

HEAD OFFICE HD CAR CARE INDONESIA
PT. ARISTOLI
Rukan Citta Graha Blok 1M
Jalan Panjang no. 26
Kedoya, Jakarta Barat
+62 21 5835 3505

@hdcarcareid
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