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KTO INÝ AKO RENAULT SA LEPŠIE POSTARÁ
O VAŠE VOZIDLO RENAULT?



Čo získate?
� Predĺženú zmluvnú záruku až na 5 rokov
� Bezplatné odstránenie chyby, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka

výrobcu
� Zaručenú mobilitu vďaka službe Renault Assistance po celý čas

trvania zmluvy
� Možnosť použitia v celej sieti Renault (vrátane Európy)
� Zvýšenú hodnotu Vášho vozidla pri prípadnom ďalšom predaji
� Možnosť vrátenia pomernej časti ceny produktu Renault Garancia+

v prípade odcudzenia vozidla či totálnej škody na vozidle

Renault Assistance
Asistenčné služby Renault Assistance, ktoré sú súčasťou Renault
Garancia+ po celý čas trvania zmluvy, sú zákazníkom k dispozícii
24 hodín denne 7 dní v týždni, čo zaručuje, že v prípade poruchy ne-
zostanete nikdy ani nikde bez okamžitej pomoci. Stačí len zavolať na bez-
platnú linku 0 800 166 166 (zo zahraničia +421 216 166) a skúsení
operátori Vám podľa charakteru poruchy zaistia niektorú z nasledujú-
cich služieb:

- opravu poruchy na mieste
- odtiahnutie do najbližšieho servisu Renault
- ubytovanie
- úhradu cestovného na pokračovanie v ceste alebo na návrat
- zapožičanie náhradného vozidla

Čo je kryté službou Renault Garancia+?
Renault Garancia+ je predĺžením základnej zmluvnej záruky poskytovanej na
nové vozidlo podľa modelu až na 5 rokov alebo do najazdenia stanoveného
počtu kilometrov (podľa toho, čo nastane skôr) od uvedenia vozidla do pre-
vádzky. Pokrýva úhradu prípadnej mechanickej alebo elektrickej poruchy, na
ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu a ktorá sa vyskytne v priebehu
trvania zmluvy*. Neplatíte materiál ani prácu. Zmluvu Renault Garancia+ je
možné uzatvoriť počas prvého roka od uvedenia vozidla do prevádzky.

Čo keď svoje vozidlo predáte?
Ak sa rozhodnete predať svoje vozidlo, všetky výhody tejto služby môžete
postúpiť novému majiteľovi. S platnou zmluvou Renault Garancia+ má
teda vaše vozidlo vyššiu hodnotu!

* Okrem bežného opotrebovania dielov a okrem bežnej údržby, pozri Všeobecné podmienky Renault Garancia+.

Máte ďalšie otázky?
Ak by ste sa o službe Renault Garancia+ radi dozvedeli viac, obráťte
sa s dôverou na svojho partnera Renault alebo na zákaznícku linku
0 800 606 111. Radi vám priblížia všetky výhody tejto služby a nájdu
riešenie, ktoré bude maximálne vyhovovať vašim požiadavkám.

Predĺženú zmluvnú záruku Renault Garancia+ je tiež možné za výhodných
podmienok zahrnúť do financovania či už formou lízingu alebo úveru od
Renault Financie. O podrobnostiach sa, prosím, informujte u svojho part-
nera Renault.

RENAULT
FINANCE

Použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR.
V tabuľke sú uvedené zákaznícke ceny s DPH platné od 1. 1. 2010.
V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si vyhradzujeme právo kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozor-
nenia modifikovať uvedenú ponuku.

Cenník Renault Garancia+

Renault Garancia+
Start

Model

NOVÉ TWINGO,
CLIO STORIA,
NOVÁ THALIA

48 mesiacov
alebo

60 000 km

209 €
(6 296,33 Sk)

- 299 €
(9 007,67 Sk)

239 €
(7 200,11 Sk)

689 €
(20 756,81 Sk)

339 €
(10 212,71 Sk)

399 €
(12 020,27 Sk)

799 €
(24 070,67 Sk)

599 €
(18 045,47 Sk)

- 689 €
(20 756,81 Sk)

799 €
(24 070,67 Sk)

- 989 €
(29 794,61 Sk)

1 299 €
(39 133,67 Sk)

60 mesiacov
alebo

150 000 km

599 €
(18 045,47 Sk)

1 399 €
(42 146,27 Sk)

1 599 €
(48 171,47 Sk)

48 mesiacov
alebo

150 000 km

60 mesiacov
alebo

80 000 km

60 mesiacov
alebo

100 000 km

36 mesiacov
alebo

120 000 km

NOVÉ CLIO A CLIO GT,
GRAND MODUS

NOVÁ LAGUNA,
LAGUNA GT
A LAGUNA COUPÉ

KOLEOS,
ESPACE A GRAND ESPACE

TRAFIC, MASTER

NOVÉ KANGOO,
KANGOO STORIA,
KANGOO BE BOP,
NOVÝ MÉGANE,
MÉGANE COUPÉ
A MÉGANE GT,
NOVÝ SCÉNIC
A GRAND SCÉNIC,
FLUENCE

Renault Garancia+
Premium

Renault Garancia+
Long Time

48 mesiacov
alebo

80 000 km

48 mesiacov
alebo

150 000 km

48 mesiacov
alebo

150 000 km


