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Ingin Liburan Hemat di Jogja?
Spesialis Sewa Mobil Narada, Hadir untuk
Anda!
Rental Mobil Narada siap untuk melayani sewa mobil Jogja murah Anda, baik
untuk keperluan dinas, keluarga, rombongan besar dan kecil, ataupun untuk
perjalanan berwisata di Jogjakarta.
Kami telah berpengalaman bertahun-tahun melayani pelanggan yang membutuhkan
kendaraan untuk mendukung berbagai aktivitasnya selama berada di Jogjakarta.
Kami melayani dengan hati, memberikan pelayanan terbaik, aman, dan nyaman
demi kepuasan Anda. Inilah 10 alasan kenapa Anda sebaiknya memilih jasa sewa
mobil murah Jogja kami.

★ Profesional
Setiap kali membutuhkan sewa mobil untuk berbagai keperluan, mulai dari
keperluan keluarga atau rombongan, urusan kantor, keperluan wisuda, hingga
pernikahan, tentu siapa pun ingin aktivitasnya berjalan lebih lancar, praktis, tepat
waktu, dan mudah.
Apalagi bila Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan atau
mengunjungi tempat wisata bersama rombongan. Dengan pengalaman kami
bertahun-tahun melayani kebutuhan sewa mobil murah Jogja secara profesional,
kami tentu dapat memberikan yang terbaik.

★ Pengemudi Berpengalaman, Sopan, dan Ramah
Profesionalitas layanan tidak akan memberikan jaminan kepuasan bila tidak
didukung oleh pengemudi yang berpengalaman. Kami memiliki pengemudi yang
andal, namun juga sopan dan ramah, siap mengantar dan mengarahkan rute
perjalanan Anda.
Pengemudi kami bisa memberikan solusi bila diperlukan, sehingga turut mendukung
perjalanan Anda, mulai dari urusan kantor, seminar, rombongan pejabat, event,
wisata, survei, dengan lebih baik. Oleh karenanya kami menyediakan sewa mobil
dan sopir di Jogja dengan jaminan kepuasan Anda.
★

Banyak Pilihan Jenis Mobil

Kami memahami kebutuhan sewa mobil murah di Jogja dengan mendukung
kelancaran aktivitas Anda sepenuhnya. Untuk itu layanan jasa sewa mobil Jogja,
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kami menyediakan sewa mobil berbagai pilihan jenis mobil yang bisa menunjang
kebutuhan aktivitas secara maksimal:
●
●
●
●

City Car: Brio, Agya, Yaris, Jazz
Mobil Keluarga: Mobilio, Avanza, Innova
Mobil Kapasitas Besar: Elf Short, Elf Long, Toyota Hiace
Mobil Mewah: Fortuner, Camry, Alphard

★

Harga Bersaing

Sebagai profesional kami memahami kebutuhan Anda dan berusaha memberikan
pelayanan terbaik. Untuk itu, kami menyediakan berbagai pilihan mobil, dengan
harga sewa mobil murah Jogja yang terjangkau dan tentunya sesuai dengan
kantong.
Mobil city car mulai dari Rp350.000/12 jam sudah termasuk supir.
Mobil mewah dengan harga mulai dari Rp1.500.000 sudah termasuk supir
dan bensin.
● Menyediakan juga paket sewa mobil dengan supir untuk kebutuhan
pekerjaan/kantor Anda selama beberapa hari di Jogja dengan harga
kompetitif.
●
●

★ Menjadi Asisten Pribadi Tur Anda
Kami memahami bahwa mengatur program wisata bisa mengonsumsi waktu Anda
yang berharga. Oleh karena itu, kami akan membantu sepenuhnya untuk hal sewa
mobil murah Jogja, meliputi pencarian hotel, pemilihan tujuan tempat wisata,
hingga menjadi asisten pribadi tur Anda secara profesional. Kami juga menyediakan
paket wisata sesuai pilihan Anda dengan sewa mobil Murah Jogja berharga
terjangkau.

★ Booking Mudah dengan Customer Service Andal dan
Layanan 24 Jam Nonstop
Kualitas, pengalaman, dan sopir yang andal tak dapat berjalan lancar tanpa
Customer Service yang ramah dan tepercaya. Layanan staf merupakan ujung tombak
kami yang akan mendukung dan melancarkan keperluan booking sewa mobil
murah di Jogja dengan lebih optimal. Untuk itu pelayanan Customer Service kami
yang ramah selalu siap melayani Anda hampir 24 jam nonstop.

★ Mobil Bersih, Terawat, dan Harum
Kami memiliki armada yang dijaga kebersihan dan perawatannya, sehingga selalu
dalam kondisi yang bersih, terawat, dan selalu harum. Siap menemani perjalanan

3

Anda. Servis dan pengecekan berkala untuk semua mobil selalu dilakukan secara
rutin, sehingga mobil dalam kondisi prima, menjamin keamanan Anda selama
perjalanan.
Oleh karenanya, bersama jasa sewa mobil murah Jogja kami, perjalanan Anda
aman dan nyaman. Mobil selalu siap pakai, AC dingin, serta bebas bau rokok.
Itulah penawaran lengkap kami bagi kebutuhan sewa mobil Jogja Anda. Kami
harapkan sebagai pengguna jasa sewa mobil murah di Jogja, Anda bisa memilih
secara objektif rental mobil yang mampu mengakomodasi kebutuhan Anda sebagai
pelanggan.

Untuk Booking Sewa Mobil Murah di Jogja, Jangan Ragu, Silakan
Menghubungi Kami.
Infokan Kebutuhan Sewa Mobil Jogja Anda beserta lokasi perjalanan
Kami Berikan Harga Terbaik!

~JD~

