Penambahan saldo silahkan datang ke tempat dimana sebelumnya mendaftar untuk setor tunai,
atau menggunakan Alternatif Praktis Penambahan Saldo Deposit Pulsa

Cara-1:
Transfer uang ke rek BCA an: Arul Ihwani untuk penambahan saldo deposit pulsa,
Setelah transfer kirim sms ke SMS Center, berikut contoh isi sms-nya:
Format SMS:
K. <BANK>.<No_HP_Member>.<Jumlah>.<pesan_berita>
Contoh SMS:
K.BCA.08568123456.230000. Lewat mesin ATM milik Suryanto Hadi
K.BCA.08568123456.240000. Setor dengan IBanking. Milik Indiraldi
K.MAN.08568123456.245000. Langsung Setor tunai ke teller Bank

No Rek Atas Nama: Arul Ihwani
BCA
: 8800671788
Mandiri (MAN)
: 1570000248139

Selanjutnya tinggal menunggu Admin mengecek data transfer, setelah sesuai dengan nominal dan keterangan setoran atas nama siapa, waktu
transfernya maka saldo akan di tambahkan.
Cara-2:
Bila menginginkan penambahan saldo secara otomatis silahkan ikuti langkah berikut untuk mengunakan tiket,
ketik dan kirim ke sms center formatnya: tiket.<nominal>.<pin>
selanjutnya akan mendapatkan repply dan diminta transfer sesuai angka dari pesan yang diberikan server dan ditujukan
ke rekening atas nama: Arul Ihwani.
silahkan transfer yang sudah di tentukan angka nominalnya. Selanjutnya setelah transfer dengan angka nominal yang
sama secara otomatis saldo deposit pulsa bertambah dan mendapatkan report/laporan dari server. JIKA dalam 30 menit
saldo tidak tambah silahkan hubungi Admin / Call Center 0815.1425.0000 , Telegram: @cs_satuchip
Contoh pesan tiket:

tiket.200000.1234

Contoh Repply dari server:
Silahkan melakukan transfer sebesar Rp.207674 ke Rekening BCA:8800671788 Mandiri:1570000248139 atas nama Arul Ihwani,
Tiket Berlaku s/d pukul 21:00

Waktu Deposit dengan Transfer dan Pemesanan tiket:
Senin s/d Jum'at
Sabtu
Minggu
Tanggal Merah

:
:
:
:

Pukul 07:00 s/d 21:00
Pukul 07:00 s/d 17:00
Pukul 07:00 s/d 21:00
Tetap Buka Sesuai jadwal harian

:: Catatan, sistem tiket ini sinkronisasi dengan sistem i-Banking, jika Bank tujuan transfer offline maka tiket
ikut offline dan konfirmasikan ke CS Support jika terjadi hal demikian.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A1-----------

T: Apakah Usaha ini Aman, dan uang deposit saya bisa dipercayakan?
J: Usaha ini Sangat Aman dan menguntungkan, dikarenakan sudah tidak asing lagi kebutuhan akan pulsa
untuk setiap orang, Kami mempunyai Sistem dan Support, Alamat dan Nomer Telepon yang jelas.

