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PT	Mercedes-Benz	Distribution	Indonesia	luncurkan	model	terbaru	E	200	Coupé	
AMG	Line	saat	resmikan	PT	Arista	Jaya	Abadi	sebagai	diler	Mercedes-Benz	di	
Medan		
 
Jakarta/Medan. Sebagai bagian penting dari ekspansi jaringan di Sumatera Utara, PT Mercedes-Benz Distribution 
Indonesia meresmikan PT Arista Jaya Abadi sebagai diler resmi mobil penumpang Mercedes-Benz. Berlokasi di 
Jalan T. Amir Hamzah No. 49, Medan, diler PT Arista Jaya Abadi siap untuk melayani pelanggan dan calon pemilik 
kendaraan Mercedes-Benz. Bersamaan dengan peresmian diler baru, Mercedes-Benz juga meluncurkan model 
terbarunya, yaitu E 200 Coupé AMG Line. 
 

• PT Arista Jaya Abadi berlokasi di Medan merupakan diler resmi satu-satunya Mercedes-Benz untuk 
Sumatera Utara 

• Untuk pertama kalinya di Indonesia, konsep ritel Mercedes-Benz terbaru, MAR2020 diterapkan di PT Arista 
Jaya Abadi 

• Diler mutakhir dengan konsep baru untuk Pengalaman Merek (Brand Experience) Mercedes-Benz. 
 
PT Arista Jaya Abadi merupakan diler Mercedes-Benz satu-satunya di Medan dan diler pertama di Indonesia yang 
menerapkan MAR2020, konsep ritel terintegrasi yang menanggapi kebutuhan individual setiap konsumen dan 
memenuhinya di lingkungan para konsumen. Dengan konsep ini, Mercedes-Benz akan menciptakan kondisi terbaik 
untuk kegiatan ritel, sekarang dan untuk kedepannya.  
 
MAR2020 adalah singkatan Bahasa Jerman dari 'Markenauftritt Retail' yang diterjemahkan menjadi 'Penampilan 
Merek Retail'. Pengalaman merek baru di Mercedes-Benz telah berkembang dalam banyak cara untuk membawa 
peningkatan pengalaman pelanggan dan kepuasan pelanggan. 
 
Choi Duk Jun, President Director, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia: “Hari ini PT Mercedes-Benz 
Distribution Indonesia dengan bangga meresmikan PT Arista Jaya Abadi sebagai diler resmi kendaraan penumpang 
Mercedes-Benz di Medan. Penerapan Diler Mercedes-Benz Arista dengan standar MAR2020 menandai perubahan 
besar dalam cara Mercedes-Benz melakukan pendekatan ritel di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen 
besar untuk mengukuhkan posisi sebagai luxury brand otomotif di Indonesia. Sesuai Best-Customer-Experience, 
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kami berkomitmen untuk menjangkau dan melayani pelanggan dan calon pemilik mobil baru Mercedes-Benz di 
Medan, Sumatera Utara”.  
 
Diler resmi Mercedes-Benz PT Arista Jaya Abadi memiliki luas lahan 2,535 m2 dengan luas showroom 573 m2 dan 
luas bengkel 630 m2 termasuk 4 work bays. Area showroom menawarkan ruang untuk menampilkan 5 kendaraan 
secara permanen. Diler Mercedes-Benz PT Arista Jaya Abadi merupakan fasilitas MAR2020 pertama di Indonesia 
yang menerapkan konsep-konsep berikut: 
 

• Personal assistance: Setiap konsumen adalah tamu dengan perjalanan masing-masing. 
• Single customer experience for Sales and Customer Services: Setiap konsumen didampingi dengan cara 

yang sama, apa pun tujuan kunjungan mereka. 
• Seamless and flexible processes: Konsultasi efisien bagi konsumen tersedia kapan pun dan di mana pun, 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan setiap konsumen. 
• Using space flexibly: Perubahan topik, merek dan produk dengan cepat. 
• Digitisation: Perangkat, media dan konten digital menawarkan dukungan efisien untuk memperkaya 

pengalaman konsumen. 
• Modular touchpoints: Touchpoint dengan ukuran, bentuk dan fungsi terukur menjadi dasar dari format 

fleksibel.  
 
Arsitektur ruang pamer baru 
MAR2020 membawa konsep baru dan identitas visual baru. Fasilitas canggih seluas 573 meter persegi ini 
menawarkan arsitektur kontemporer baru baik di luar maupun di dalam ruangan, dengan eksterior yang 
menampilkan desain modern dan pergeseran ke digital. 
 
Kemewahan otentik dapat dilihat dan dirasakan di dalam showroom. Desain pencahayaan yang cerdik tidak hanya 
menekankan kendaraan dalam kecemerlangan teknis dan kreatifnya tetapi juga memberikan suasana 
kegembiraan, keanggunan dan kedamaian. Untuk alasan ini, suasana hangat yang ramah sengaja disediakan di area 
di mana pelanggan menghabiskan lebih banyak waktu. 
 
Lingkungan interior lebih santai dan menarik, memberikan kehangatan dan kenyamanan lounge kelas bisnis. Area 
bar disediakan untuk diskusi yang lebih santai dan nyaman. Selain itu, mendapatkan akses ke mobil, membuka 
pintu, dan melihat kendaraan dengan segala kemegahannya jauh lebih nyaman dan menyenangkan.  
 
Perpaduan Budaya Tradisional dan Modern terbaik 
Mercedes-Benz mengubah peran antara dunia nyata dan digital dan menyatukan manfaat dari kedua dunia. Salah 
satu sorotan utama adalah integrasi bentuk komunikasi digital dan analog. Fasilitas baru ini dilengkapi dengan 
teknologi modern yang memungkinkan integrasi di titik penjualan, dan aset digital seperti layar LED yang 
mengomunikasikan konten yang relevan dengan cermat dan jelas, menyampaikan informasi dengan cara yang 
menghibur. Dan melalui kombinasi kontak pribadi dan elemen digital, titik penjualan menjadi titik pengalaman. 
 
Pengunjung akan dapat merasakan merek secara interaktif menggunakan tablet layar sentuh digital untuk 
mengonfigurasi mobil yang mereka inginkan. Presentasi dan visualisasi produk juga dapat ditampilkan ke layar LED 
di dinding horizon wall. 
 
Product Expert tersedia untuk menjawab pertanyaan tentang aspek teknis dan memberikan saran praktis tentang 
cara memanfaatkan fitur kendaraan sepenuhnya, mulai dari layanan konektivitas hingga sistem bantuan 
mengemudi. Didukung dengan platform media, showroom baru menyediakan tempat di mana pelanggan 
merasakan Mercedes-Benz secara virtual dan nyata. Ini mencerminkan bahasa desain kemewahan modern yang 
asli dan membuatnya lebih dapat dinikmati secara intensif di ritel. 
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Situasi Resepsionis dan Pengalaman Serah Terima Kendaraan baru 
Arsitektur merek baru dapat dirasakan bahkan saat memasuki ruang pamer. Pelanggan menerima perawatan yang 
komprehensif dan kehadiran Star Assistant sebagai tuan rumah dan "wajah pertama" dari merek memastikan 
suasana yang sangat ramah di resepsionis. 
 
Pengalaman berpusat pada kebutuhan pelanggan, mulai dari melihat kendaraan hingga merasakan fitur-fiturnya, 
semuanya telah disesuaikan agar lebih mudah dan nyaman. Semuanya dapat dilakukan secara digital untuk 
melayani pelanggan generasi baru.  
 
Membeli mobil baru adalah proses yang mengasyikkan. Tidak ada yang bisa menandingi aroma unik interior mewah 
Mercedes-Benz baru, kilap cat murni dan eksplorasi fitur dan inovasi. Ruang pamer yang baru memiliki area serah 
terima yang melengkapi pengalaman serah terima kendaraan yang luar biasa. 
 
Irawan Gozali, Presiden Direktur, PT Arista Jaya Abadi mengatakan, “Kami sangat bangga dengan peresmian PT 
Arista Jaya Abadi sebagai diler mobil penumpang Mercedes-Benz terbaru di Medan. Kami akan terus berupaya 
untuk menawarkan produk dan layanan premium Mercedes-Benz yang sejalan dengan pedoman pengalaman 
terbaik bagi pelanggan atau Best-Customer-Experience. Kami juga bangga bisa menjadi fasilitas pertama di 
Indonesia yang menerapkan MAR2020 serta dipilih sebagai lokasi peluncuran perdana model terbaru Mercedes-
Benz E 200 Coupé AMG Line. Kami optimis bahwa bisnis Mercedes-Benz di Sumatera Utara, khususnya di Medan, 
akan terus berkembang dengan pesat.” 
 
Seiring dengan peresmian diler baru, New Mercedes-Benz E 200 Coupé AMG Line juga diperkenalkan untuk 
pertama kalinya di Medan. Coupe sporty ini merupakan salah satu kendaraan utama yang akan dipajang di 
showroom PT Arista Jaya Abadi, bersama dengan A 200 Sedan, E 300 AMG Line, S 450 Luxury, GLC 200 Night Edition 
dan GLS 450 4MATIC AMG Line. Selain itu, diler ini juga menyediakan test drive untuk berbagai varian model 
kendaraan Mercedes-Benz saat acara peresmian, seperti Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line dan Mercedes-AMG 
GT 53 4-door Coupé. 
 
PT Arista Jaya Abadi 
Authorized Mercedes-Benz Passenger Car Dealer  
Jalan Tengku Amir Hamzah No. 49 
Medan 20117 
Sumatera Utara 
Phone: +62 61 6641111 
www.arista.mercedes-benz.co.id  
 
Jam operasional Penjualan: 
Senin – Sabtu: 08:30 - 18:00 
Minggu: 09:00 – 16:00 
 
Jam operasional Servis: 
Senin – Jumat: 08:00 - 17:00 
Sabtu: 08:00 – 14:00 
 
Layanan Darurat 24-Jam: 082281339097 
Car Key Drop 24-Jam tersedia 
 
New Mercedes-Benz E 200 Coupé AMG Line: Expressively yours 
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Mercedes-Benz E-Class Coupé adalah perwakilan paling emosional dari keluarga model kelas mewah. Langkah 
terbaru untuk meningkatkan daya tariknya membuat mobil idaman ini semakin diminati. Gaya telah diasah secara 
sporty dengan bagian depan, khususnya, diberi tampilan yang lebih segar.  
 
Bagian depan dari E 200 Coupé AMG Line telah diperbarui dengan lampu LED High Performance dengan desain 
yang lebih pipih. Desain “A-shape” dari grille depan memberikan kesan yang lebih dinamis dan menampilkan titik 
krom, single louvre dan bintang Mercedes di bagian tengah. 
 
E 200 Coupé AMG Line dilengkapi dengan sistem Mercedes-Benz Driving Assistance generasi terbaru, memberikan 
dukungan kooperatif untuk pengemudi dan tingkat keamanan yang tinggi, di mana mobil mampu bereaksi dengan 
cepat dan pintar jika tidak memungkinkan untuk pengemudi. Fitur deteksi hands-off di setir mobil sekarang bekerja 
dengan basis kapasitif, meningkatkan kemudahan pengguna pada mode semi-otomatis. Setir mobil memiliki sensor 
yang dapat mendeteksi jika pengemudi sedang menggenggam atau melepaskan setir mobil. Bila sistem mendeteksi 
pengemudi tidak menggenggam setir, akan muncul peringatan dan jika pengemudi terdeteksi inaktif selama 
beberapa waktu, Emergency Brake Assist akan diaktivasi. 
 
E 200 Coupé AMG Line hadir dengan Active Brake Assist yang dapat menggunakan pengereman otonom untuk 
mencegah kecelakaan atau memitigasi tingkat parah kecelakaan. Sistem ini juga dapat mengerem saat 
berhadapan dengan kendaraan yang tidak bergerak atau pun pejalan kaki dan membantu mencegah terjadinya 
kecelakaan berdasarkan situasi. 
 
Sebagai bagian dari facelift, E 200 Coupé AMG Line menggunakan setir mobil pintar terbaru yang tersedia dalam 
pilihan kulit dan super sports. Permukaan pengendali sekarang berwarna hitam glossy dengan trim dan bagian 
sekeliling berwarna silver. Fungsi instrument cluster dan tampilan media dioperasikan dengan kendali sentuh, 
prinsip fisik yang telah diubah dari optikal menjadi kapasitif.  
 
Mercedes-Benz E 200 Coupé AMG Line tersedia dengan sistem multimedia MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) terbaru dengan dua layar 10.25 inci/26 cm bersampingan untuk tampilan widescreen yang indah. 
Informasi pada instrument cluster dan tampilan media mudah terlihat pada layar resolusi tinggi. Tampilan 
emosional dengan grafik yang indah menggarisbawahi pemahaman struktur kontrol intuitif. 
 
Sesuai standar, E 200 Coupé AMG Line hadir dengan banyak perlengkapan, termasuk panoramic sliding sunroof, 
Ambient lighting dengan 64 warna, THERMATIC automatic climate control, Active Distance Assist DISTRONIC, 
Active Parking Assist dengan PARKTRONIC dan kamera 360-derajat, dasbor dan beltline pintu berlapis kulit 
ARTICO. Fungsionalitas dan fleksibilitas ditingkatkan dengan fitur KEYLESS-GO dengan HANDSFREE-ACCESS. 
 
E 200 Coupé AMG line tersedia melalui dealer resmi Mercedes-Benz dengan harga Rp. 1,505,000,000 (Off-the-
road), yang sudah termasuk 5-year StarService dan 2-year StarTire, memberikan ketenangan bagi pemilik 
Mercedes-Benz. 
 
 
Untuk mengunduh foto resolusi tinggi, silakan gunakan tautan berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1tsEfYdDujlUaR-br_05c8JgbHd2XxkTd  
 

Sekilas Mercedes-Benz Indonesia 
Mercedes-Benz adalah produsen mobil terkemuka yang berasal dari Jerman, dan merupakan divisi multinasional dari Mercedes-Benz 
Group AG. Brand ini terkenal untuk produk otomotif berkualitas tinggi dan memiliki teknologi canggih. Mercedes-Benz berpusat di 
Stuttgart, Baden-Württemberg, Jerman. Mercedes-Benz Indonesia didirikan pada tahun 1970, namun kendaraan pertama di Indonesia 
– Benz Victoria Phaeton - berasal langsung dari Mercedes-Benz dan tiba di Indonesia pada tahun 1894. Mercedes-Benz di Indonesia 
terdiri dari dua perusahaan, yaitu PT Mercedes-Benz Indonesia dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Mercedes-Benz secara 
lokal merakit kendaraan penumpang andalannya – sedan A-Class, C-Class, E-Class, dan S-Class, SUV GLA, GLC, GLE, dan GLS, serta 
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model AMG A 35 Sedan dan AMG GLA 35 di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat dalam sebuah pabrik dengan luas 42 hektar. Pada tahun 
2009, pabrik Mercedes-Benz Indonesia dinyatakan sebagai produsen otomotif dengan sertifikasi Eco-Industry dari TUV-Rheinland. 
Mercedes-Benz secara konsisten mengutamakan keramahan lingkungan, efisiensi, desain yang memikat, kenyamanan, dan 
keselamatan dalam mengemudi melalui inovasi teknologi terbaru yang canggih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mercedes-
Benz, kunjungi www.mercedes-benz.co.id.   
FB and IG:  MercedesBenzID 
YouTube:  Mercedes-Benz Indonesia 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia: 
Dennis A. Kadaruskan, hp: +62 811 1142 916, dennis.kadaruskan@daimler.com     
FleishmanHillard Indonesia: 
Pascalis Sinulingga, hp: +62 819 2990 1000, jkt.mbdi@fleishman.com  


