STAROSTLIVOSŤ O ČISTÝ VZDUCH
A BEZPEČNOSŤ

objednajte sa online
eshop.renault.sk

Antialergénna biofunkčná vrstva
Vrstva aktívneho uhlia
Vysokoúčinná
časticová
vrstva

Pravidelná údržba klimatizácie vám zaručí:

RENAULT ADVANTAGE

› čistý a fungujúci klimatizačný systém,

Výhodné riešenie pre vaše vozidlo staršie ako 5 rokov.

› zdravé prostredie v kabíne,

Ušetríte najmenej

› elimináciu peľov, mikróbov, plesní, baktérií,
nepríjemných zápachov atď.

Viac na advantage.renault.sk.

Čistenie klimatizácie od 32,90 €

dlhý život pre vaše vozidlo

20 % nákladov na údržbu.

eshop.renault.sk
Kompletné servisné služby a produkty
môžete objednávať z pohodlia domova.

ANTIALERGÉNNY KABÍNOVÝ FILTER
› poskytuje vyše 95 % ochranu proti alergénom
› odstraňuje takmer 90 % pachov
› ochráni klimatizačný systém
Zaistí tak väčšiu bezpečnosť a pohodlie pre vás
a vašu rodinu.

VÝMENA ČELNÉHO SKLA
Čelné sklo nás chráni pred počasím, odlietajúcimi kamienkami a kusmi ľadu. Jeho
pevnosť je veľmi kľúčová pri nehode či zrážke so zverou.
Výhody :
› dodržiavame technologické postupy výrobcu, kalibrujeme systémy
› poradíme vám, či je vhodné sklo opraviť, alebo vymeniť
› vybavíme všetky administratívne kroky s vašou poisťovňou

!

PROGRAM PRE STARŠIE VOZIDLÁ
SERVIS ONLINE

Dbajte na svoju bezpečnosť a zverte výmenu a opravu čelného
skla autorizovanému servisu Renault.

Infolinka Renault 800 606 111

Nová sezóna je tu!
Pripravte na ňu
v servise Renault
aj svoje vozidlo.

pečiatka partnera Renault

viac informácií o produktoch a službách na

www.renault.sk
Ponuka platí do 31. 7. 2022 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Všetky uvedené
zákaznícke ceny sú vrátane DPH a nezahŕňajú montáž. O konkrétnej ponuke a cenách sa informujte
u participujúcich partnerov Renault. Renault Slovensko spol. s r.o., si vyhradzuje právo na zmenu uvedených cien,
výšky zliav a technické špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuka je iba informatívna a nie
je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

Renault odporúča

renault.sk

letné pneumatiky
Motrio už od 46,90 €

eshop.renault.sk

originálne
príslušenstvo
RENAULT

SEZÓNNE PRÍSLUŠENSTVO

LETNÉ PNEUMATIKY

zvýhodnenie až 160 €

MODEL

ROZMER

EcoCont.6: ABB-70
03582910000 / 7711970653

71,90 €

46,90 €

46,90 €

195/55R16 87H

T005: BBB-71
13549 / 7711970683

FairwayS: CBB-70
587064 / 7717046931

Bravuris5: CBB-71
15407090000 / 7711970698

102,90 €

62,90 €

205/55R17 95V

Prem.Cont.6: CAB-72
03117490000 / 7711841294

Bravuris5: CBB-72
15407240000 / 7711970928

134,90 €

98,90 €

195/65R15 91H

RHAWK: CAB-71
9652 / 7711965549

66,90 €

48,90 €

48,90 €

205/55R16 91V

EcoCont.6: AAB-71
03582840000 / 7711970721

FairwayS: CBB-70
587068 / 7717046923

Bravuris5: CBB-71
15407200000 / 7711970725

82,90 €

53,90 €

54,90 €

195/55R20 95H

WetProof: BAA-68
T430827

215/65R16 98H

T005: ABA-68
23123 / 7717047048

FairwayS: CBB-71
587120 / 7717046928

Bravuris5: CBB-71
15407390000 / 77119700758

102,90 €

73,90 €

76,90 €

215/60R17 96H

EcoCont.6: AAB-71
03587940000 / 7711970765

FairwayS: CBB-70
587122 / 7717046929

RHAWK: CAB-71
13839 / 7711970768

128,90 €

93,90 €

94,90 €

cLine VAN: DAB-70
T429241

FairwayS Van: CCB-72
587130 / 7717046934

Vanis2: DCB-72
04430360000 / 7711559626

105,90€

85,90 €

92,90 €

MASTER

cLine T: CCB-70
T429243

FairwayS Van T: CBB-72
587131 / 7717046933

Vanis2 R: DCB-72
04430440000 / 7711559632

120,90 €

99,90 €

107,90 €

205/65R16C
107/105T
225/65R16C
112/110R-T

19,90 €

18

Viditeľnosť

BODOV

4 body

Klimatizácia
1 bod

65,90 €

FairwayS: DBB-71
587065 / 7717046920

KADJAR

TRAFIC

MP47: CBB-70
15810370000 / 7711964464

T005: BAB-71
8904 / 7711964924

MEGANE III
MEGANE IV

SCENIC IV

FairwayS: DCB-70
587083 / 7717046927

teraz iba za

Sezónna kontrola vozidla sa skladá z preverenia 18 najdôležitejších bodov.
Uistite sa, že je vaše vozidlo pripravené na ďalšie bezpečné cestovanie.

ECONOMY

185/65R15 88T
CLIO IV

CAPTUR I

PREMIUM

SEZÓNNA KONTROLA VOZIDLA
+ DARČEK

nosiče bicyklov
od 39,90 €

ochrana batožinového priestoru
od 49,90 €

Motor
3 body

Autobatéria
1 bod

93,90 €

Pneumatiky
Podvozok

sada kobercov
od 43,90 €

strešné tyče
od 159,00 €

od

15 – 18"

106,30 €

od

DEZENT
TN black
od

111,00 €

16 – 20"

117,00 €

od

158,50 €

Uvedená cena je za 1 kus vrátane DPH a bez montáže. Dostupnosť hliníkových diskov a ich cena sa môžu líšiť podľa modelu
a motorizácie vášho vozidla. Kompletnú ponuku diskov nájdete na disky.renault.sk.

PONUKA ORIGINÁLNYCH DISKOV
* Tento poukaz je vystavený k nákupu niektorej zo sady 4 ks samostatných letných pneumatík značky Motrio, Continental, Bridgestone
alebo Nokian v období od 1. 3. 2022 do 31. 7. 2022. Hodnota poukazu je 40 € vrátane DPH na nákup náhradných dielov, autokozmetiky,
príslušenstva a butikového tovaru z aktuálnej ponuky Renault. Poukaz si možno uplatniť najneskôr do 31. 8. 2022 vždy na jeden nákup
produktov (v prípade hodnoty nákupu nižšej ako 40 € nie je zvyšná suma poukazu uplatniteľná na ďalší nákup) u autorizovaného
predajcu a v servise Renault, kde bola kúpa pneumatík uskutočnená. Poukaz sa nevzťahuje na prácu a nákup pneumatík. Poukaz je
platný iba v prípade, ak má firemnú pečiatku a podpis príslušného autorizovaného predajcu a servisu Renault a po predložení pôvodnej
faktúry na kúpu pneumatík, ku ktorej bol poukaz vystavený.

CLIO
Philia 16"

MEGANE
Silverline 16"

CAPTUR
Bahamas 17"

ARKANA
Silverstone 18"

179 €

179 €

209 €

239 €

Cena je za 1 kus vrátane DPH a bez stredovej krytky. Cena stredovej krytky je 8,90 €.

MODEL
CLIO IV
CAPTUR
MEGANE
KADJAR

PREDNÉ
39,90 €
39,90 €
44,90 €
44,90 €

ZADNÝ
9,90 €
9,90 €
13,90 €
13,90 €

Uvedené ceny predných stieračov sú za 2 kusy, ceny za zadný stierač sú za 1 kus vrátane DPH a bez montáže.
Kompletnú ponuku stieračov nájdete v autorizovaných servisoch Renault.

DEZENT
TA dark

15 – 17"

AKCIA

1 bod

PONUKA STIERAČOV
DEZENT
TU silver/TU black

15 – 19"

Bezpečnosť

Uvedená cena je vrátane DPH a zahŕňa kontrolu vyššie uvedených 18 bodov a 5 l balenia letnej kvapaliny
do ostrekovačov. Akcia platí do vydania zásob.

PONUKA HLINÍKOVÝCH DISKOV
DEZENT
TZ/TZ dark

3 body

2 body

Uvedené ceny sú vrátane DPH a bez montáže. Viac informácií o zvýhodnenej ponuke príslušenstva nájdete
na renault.sk/nase-sluzby/prislusenstvo-renault.html.

Cena pneumatík je za 1 kus vrátane DPH a nezahŕňa montáž. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane hmotnostného
a rýchlostného indexu skontrolujte, prosím, podľa technického preukazu ku konkrétnemu vozidlu (môžu sa líšiť podľa modelu/verzie/
motorizácie). Kompletnú ponuku letných pneumatík a diskov nájdete u svojho autorizovaného predajcu a v servise Renault, s ktorým,
prosím, konzultujte aktuálnosť odporúčaných cien. Skratka v názve pneumatiky, napr. „CBB-71“, označuje údaje zo štítka pneumatík
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740. Viac informácií získate u svojho servisného poradcu.

K nákupu niektorej zo sady 4 ks samostatných letných pneumatík
značky Motrio, Continental, Bridgestone alebo
Nokian získate poukaz v hodnote 40 €.

Brzdy

3 body

BRZDY
Brzdy sú najdôležitejšou súčasťou vášho vozidla
z hľadiska bezpečnosti.
Nezabudnite minimálne raz za rok kontrolovať stav
brzdových platničiek a kotúčov. Trvajte na kvalitných
originálnych dieloch, ktoré vám zaručia tie najlepšie
brzdné vlastnosti.
Nečakajte s výmenou bŕzd a stieračov na poslednú chvíľu! Pri kúpe letných pneumatík
vybraných značiek na nich navyše môžete do 31. 8. 2022 využiť poukaz v hodnote 40 €!

