
Klimatizácia

Vám umožní zbaviť sa baktérií, plesní a zápachu, čo prispieva k zvýšenému komfortu
vo vašom vozidle.

Zvýši ochranu vzduchu vnútri vášho vozidla proti akýmkoľvek nečistotám z vonkajšieho 
prostredia.

Slabé odhmlenie čelného skla a pomalé vytvorenie chladnej klímy je prevažne  
spôsobené nedostatkom chladiaceho média.

Čistenie klimatizácie

Výmena peľového filtra

Doplnenie chladiaceho média

Ceny sú vrátane náhradných dielov Motrio, práce a DPH. Cena čistenia klimatizácie platí v rámci trvania tejto akcie.
Tieto akciové ponuky nie je možné kombinovať s inými zľavami. Presnú cenu pre svoje vozidlo konzultujte so svojím prijímacím technikom.

14,90 €

od 15 €

31,90 €

Profesionálna jarná prehliadka vášho vozidla  
za akciovú cenu 8,90 €
Brzdy:
-  kontrola stavu a opotrebenia brzdových ko-

túčov a platničiek
-  kontrola množstva kvapaliny, stavu a tesnosti 

okruhu bŕzd a spojky

Podvozok:
- kontrola stavu a tesnosti manžiet a silentblokov
- kontrola stavu guľových kĺbov a tlmičov
- kontrola výfukového potrubia

Autobatéria:
- kontrola stavu nabitia akumulátora

Karoséria:
- vizuálna kontrola karosérie
- kontrola spodnej časti vozidla proti korózii

Povinná výbava:
- kontrola dátumu exspirácie autolekárničky
- kontrola úplnosti povinnej výbavy vozidla

Akciová prehliadka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku. Cena prehliadky je vrátane DPH.

Pneumatiky:
- kontrola a nastavenie tlaku pneumatík
- kontrola opotrebenia dezénu
- kontrola stavu a poškodenia pneumatík
-  kontrola rezervného kolesa/súpravy  

na opravenie pneumatík

Viditeľnosť:
- kontrola opotrebenia stieračov
- kontrola množstva kvapaliny ostrekovačov
- kontrola stavu čelného skla a spätných zrkadiel
- kontrola osvetlenia a signalizácie

Motor:
- kontrola hladiny motorového oleja
-  kontrola množstva kvapaliny, stavu  

a tesnosti okruhu chladenia

Klimatizácia:
- overenie správnej funkčnosti klimatizácie
-  zmeranie a vyhodnotenie správnej účinnosti 

klimatizácie

Pečiatka Renault partnera:

Viac informácií o produktoch a službách na www.renault.sk/servis. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a sú odporúčané spoločnosťou Renault 
Slovensko spol. s r.o. Ponuka je platná od 1. 3. do 31. 5. 2016 alebo do vypredania zásob u zmluvných partnerov Renault zúčastňujúcich sa 
na akcii. O konkrétnej ponuke a presných cenách sa, prosím, informujte u participujúcich partnerov Renault. Renault Slovensko spol. s r.o., si 
vyhradzuje právo na zmenu uvedených cien, výšky zliav a technických špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuka je iba  
informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

V prípade zistených nedostatkov pre vás pripravíme individuálne riešenie za 
atraktívnu cenu. Podrobnú ponuku konzultujte so svojím servisným poradcom.

1. 3. – 31. 5. 2016

Servis 5+

Renault SERVIS. Nezastavujte. Žite naplno.

Široký výber letných pneumatík  
za skvelé ceny!

Vždy vo skvelej kondícii.

Renault odporúča servis5plus.sk

Infolinka 0800 606 111
Viac informácií o produktoch a službách na 
www.servis5plus.sk



Akciová ponuka letných pneumatík

Akciová ponuka hliníkových diskov

Ceny pneumatík a diskov sú za 1 kus a sú vrátane DPH. 

Viac informácií o cenách a zložení balíčkov pre vaše vozidlo získate u svojho predajcu Renault.

Kompletnú ponuku nosičov bicyklov získate u svojho predajcu Renault.

Nenašli ste svoj rozmer? Kompletná ponuka na www.renault.sk/servis v sekcii Letné pneumatiky

PRE MILOVNÍKOV
DOBRODRUŽSTVA
A JÁZD DO NEZNÁMA

PRE PRIAZNIVCOV
RELAXÁCIE NA VIDIEKU
A V PRÍRODE

DODÁ VÁŠMU VOZIDLU
OSOBITÝ ŠTÝL

Letné príslušenstvo

Balíky príslušenstva

Nosiče bicyklov

KÚPOU PRÍSLUŠENSTVA V RÁMCI BALÍČKA UŠETRÍTE NAJMENEJ 20 %

DEZENT TX 
rozmer 14” – 18”

už od 84 €

DEZENT TI 
rozmer 14” – 17”

už od 83 €

DEZENT TI 
Dark  
rozmer 14” – 17”

už od 108 €

ENZO B 
rozmer 14” – 17”

už od 75 €

DEZENT TX
Graphite 
rozmer 14” – 18”

už od 89 €

AEZ Cliff
Dark 
rozmer 16” – 21”

už od 161 €

Dýchajte zhlboka.
Čistenie klimatizácie za 14,90 €
1 . 3. – 31. 5. 2016

Servis 5+

Renault SERVIS. Nezastavujte. Žite naplno.

Pneumatiky ALU disky

Model Rozmer Premium Economy

Clio II, Thalia
Kangoo

175/65 R14 82T
Nokian

36,90 €
Barum

33,90 €
Enzo B 5,5x14
75,00 €

Clio III, Modus,  
Mégane I, Scénic I

165/65 R15 81T
Goodyear

56,90 €
Barum

42,90 €
Dezent TX 6x15
88,00 €

185/60 R15 84H
Nokian

58,90 €
Sava

45,90 €
Dezent TX Gr. 6x15

92,00 €

Mégane II + III,  
Scénic II + III,  

Laguna II + III,  
Fluence

195/65 R15 91H
Nokian

45,90 €
Sava

39,90 €
Dezent TX Graphite 6x15

92,00 €

205/55 R16 91H
Nokian

55,90 €
Sava

49,90 €
Dezent TI 6,5x16

95,00 €

205/60 R16 92H
Continental
89,90 €

Sava
58,90 €

Dezent TI Dark 6,5x16
128,00 €

Nosič Touring Line na strešné tyče, na 1 bicykel

 39,90 €
Nosič Thule EuroRide 943 na ťažné zariadenie, 
na 3 bicykle 315 €

PRE POHODLIE VODIČA


