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Ke Bandung Naik DAMRI Hanya Rp. 100,Jakarta, (03/08/2020) – Sebagai dukungan kepada Pemerintah dalam

menerapkan sistem pembayaran non tunai, DAMRI bekerja sama
dengan Bank BRI meluncurkan tiket elektronik (e-ticketing) yakni kartu
BRIZZI DAMRI edisi khusus untuk memudahkan pelanggan dalam
membeli tiket DAMRI.

Pada saat ini, dengan menggunakan kartu BRIZZI DAMRI edisi khusus,
pelanggan DAMRI bisa mendapatkan tarif rute Jakarta (Kalibata City) ke
Bandung (Festival Citylink & Kebon Kawung) hanya dengan membayar
sebesar Rp 100 dari harga normal Rp 120.000.

Harga ini berlaku mulai 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020
dengan jadwal keberangkatan dari Jakarta (Kalibata City) – Bandung
(Festival Citylink dan Kebon Kawung) pukul 06.30 dan 16.30 kartu
BRIZZI DAMRI edisi khusus dapat di beli di sales counter DAMRI
Kalibata City, Jakarta.

DAMRI hadir untuk memberikan kenyamanan armada bus sehat yang
dilengkapi dengan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko terpapar
virus COVID-19, sehingga lebih aman dan sehat ketika berpergian
menggunakan layanan DAMRI.

Armada bus sehat yang disediakan DAMRI memberikan pelayanan
terbaik yang tidak hanya aman namun juga nyaman. Bus dipastikan
dalam keadaan bersih sebelum digunakan dan melalui proses
penyemprotan desinfektan. Selain itu penerapan physical distancing
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tetap dilakukan, didukung dengan pengecekan suhu tubuh, penyediaan
hand sanitizer dan tempat cuci tangan, serta penggunaan APD kepada
petugas di lapangan dan awak kendaraan. Sama seperti syarat
perjalanan DAMRI pada umumnya.

Melalui promosi dan inovasi yang dihadirkan, DAMRI yakin minat
masyarakat akan layanan bus akan semakin meningkat. Dengan adanya
pergerakan dan peningkatan mobilitas masyarakat yang lebih dinamis,
DAMRI turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
**akhir**

*) Untuk pernyataan ini rekan media dapat menggunakan kutipan narasumber
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan DAMRI, Nico R. Saputra

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Komunikasi Korporasi dan Protokol
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id

DAMRI Kantor Pusat
Jalan Matraman Raya No. 25, Jakarta Timur Kode Pos 13140
Email : humas@damri.co.id
Web : www.damri.co.id
Telp : (021) 8583131 ext. 212

