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SAAT mudik lebaran ke kampung
halaman memang harus dipersiap-
kan secara maksimal. Pasalnya, tak
semua operator telepon selular bisa
menjangkau daerah terpencil. Ini se-
perti yang dialami Nurul Huda. Ta-
hun lalu, saat dirinya mudik ke kota
kelahirannya, handphone-nya harus
direlakan mati. “Waktu itu kartu
GSM yang pakai tak ada sinyal sama
sekali. Jadi saat mudik selama se-
minggu saya tak bisa menghubungi
siapapun,” aku Huda.

Namun, pengalaman tahun lalu
membuat Huda memilih operator te-
lepon selular lebih selektif. “Tahun
ini saya lebih percaya pada XL. Kare-
na beberapa waktu lalu, saat pulang
ke kampung halaman, sinyal XL te-
tap bening, jadi tak ada masalah ko-
munikasi lagi,” paparnya kepada ko-
ran ini.  Huda tidak ingin pengala-
man tahun lalu terulang sehingga
tahun ini sebelum mudik dia mem-

bawa kartu XL sebagai teman sejati
untuk berkomunikasi karena ter-
bukti lancar di segala area dan sua-
sana.

Bayangkan apabila disaat yang
seharusnya pelanggan bersilaturah-
mi di hari yang Fitri namun tergang-
gu oleh hilangnya sinyal. Maka se-
baiknya pelanggan yang belum me-
rasakan sinyal bening yang diberi-
kan oleh XL sebaiknya selalu berja-
ga jaga dengan menyediakan perda-
na XL di tas atau kantong karena ha-
nya XL yang memberikan layanan
komunikasi yang berkualitas dengan
harga terjangkau.

Layanan dan fasilitas lainnya tu-
rut dihadirkan XL melalui aneka
program Value Added Service (VAS)
yang sudah tersedia untuk kemuda-
han pelanggan baik selama Rama-
dhan, mudik hingga merayakan Ha-
ri Raya Idul Fitri. Layanan yang su-
dah tersedia dapat juga dimanfaat-

kan pelanggan berupa Info Seputar
Ramadhan (menu browser *111#),
Bagi Pulsa (dengan mengirimkan
SMS ke 168), dan rangkaian pro-
gram Paket XL RBT 1818, Kuis,
Konten dan Aplikasi Islami. Cukup
dengan hanya masuk ke dalam
*111#, pelanggan XL akan dapat
mancari konten dan aplikasi Islam
yang cocok bagi mereka, termasuk
XL RBT 1818, ringtone dan true tone.

Pada Lebaran tahun lalu, XL me-
ngukir catatan sejarah atas pola lon-
jakan trafik.  Lonjakan trafik yang
umumnya terjadi adalah lonjakan
SMS berubah menjadi angka lonja-
kan trafik panggilan keluar menga-
lami lonjakan lebih tinggi dari pada
trafik SMS. Namun demikian jaring-
an XL aman walapun terjadi lonja-
kan menjelang dan pada saat hari
raya. Maka sediakan selalu kartu
Perdana XL untuk menemani Anda
Mudik. (adv)

Mudik ? Selalu sediakan kartu Perdana XL

XL Jadi Teman Sejati SMS dan Telepon Tetap Lancar

Antri beli Perdana XL untuk mudik.

Gempita Lebaran sudah terasa
di seluruh penjuru Nusantara.
Sejak kemarin semua kota besar
telah mengalami kesibukan
dengan aktifitas mudik warganya.

Lensa Lebaran
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TAMPAK jelas  Kepadatan arus lalulintas didalam kota sudah mulai
terlihat terutama di jembatan Ampera ini terlihat banyaknya Plat mobil
luar yang masuk kekota Mpek-mpek ini selain itu juga banyak yang
datng kekota palembang dengan mengendarai mobil pribadi terlihat
jelas di beberapa ruas jalan akan terlihat kemacetan, ini merupakan
foto udara yang diambil kemarin pada H-5 dari udara

CAHYO / RUMGAPRES

Presiden SBY mengangkat seorang anak di tengah kerumunan jamaah usai shalat
Jumat di Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M.Jusuf, Makassar, Jumat (26/9)
siang.
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Suasana mudik di stasiun Senen Jakarta Pusat, Jumat (26 September 2008)
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MACET HARI TERAKHIR KERJA: Ribuan kendaraan terjebak kemacetan dijalan MH
Thamrin, Jakarta, Jumat (26 September 2008). Sejumlah ruas jalan ibukota terjadi kemacetan
menyusul hari terakhir kerja warga Jabotabek menjelang libur hari Raya Idul Fitri 1429 H


