
KÚPOU PRÍSLUŠENSTVA 
V RÁMCI BALÍČKA ZAPLATÍTE O MENEJ20%

Renault odporúča

Pečiatka Renault partnera:

Infolinka 0800 606 111
Viac informácií o produktoch a službách na 
www.renault.sk/servis

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. 6. do 30. 9. 2016 alebo do vypredania zásob u zmluvných partnerov Renault 
zúčastňujúcich sa na akcii. O  konkrétnej ponuke a presných cenách zvýhodnených balíčkov pre vaše vozidlo sa, prosím, informujte 
u participujúcich partnerov Renault. Cena uvedeného príslušenstva je cena bez montáže. Renault Slovensko spol. s r.o., si vyhradzuje 
právo na zmenu uvedených cien, výšky zliav a technickej 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.

Príslušenstvo

www.servis5plus.sk

Aby ste letom prešli bez starostí

Letná prehliadka vozidla za 11,90 €
+ asistenčné služby zadarmo
1. 6. – 30. 9. 2016

RENAULT SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Servis 5+
315 €
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie, na 3 bicykle

235 €
Mäkký strešný box 340 l

159,90 € 39,90 €(uvedená cena je pre model Mégane III Grandtour) (uvedená cena je pre model Scénic III)

Priečne tyče na pozdĺžne strešné nosiče Dočasná ochrana batožinového priestoru



Letná prehliadka za 11,90 €
+ asistenčné služby zadarmo!

Brzdy:
- kontrola stavu a opotrebenia brzdových kotúčov a platničiek
- kontrola množstva kvapaliny, stavu a tesnosti okruhu bŕzd a spojky

Podvozok:
- kontrola podvozkových častí

Pneumatiky:
- kontrola a nastavenie tlaku pneumatík
- kontrola stavu a poškodenia pneumatík
- kontrola rezervného kolesa/súpravy na opravenie pneumatiky

Stierače a ostrekovače:
- kontrola opotrebenia stieračov
- kontrola množstva kvapaliny do ostrekovačov

Čelné sklo a svetlá:
- kontrola stavu čelného skla a vonkajších spätných zrkadiel
- kontrola vonkajšieho/vnútorného osvetlenia a signalizácie

Klimatizáciu:
- kontrola funkčnosti klimatizácie

Motor:
- kontrola hladiny motorového oleja
- kontrola množstva kvapaliny, stavu a tesnosti okruhu chladenia

Povinnú výbavu:
- kontrola dátumu exspirácie autolekárničky

Pri prehliadke urobíme dôkladnú kontrolu technického stavu vášho 
vozidla a skontrolujeme:

Cena prehliadky je vrátane DPH. Akciová prehliadka nenahrádza 
predpísanú servisnú prehliadku. Asistenčné služby zadarmo sú 
poskytované na 3 mesiace od dátumu uskutočnenia prehliadky 
a  kryjú napr. defekt pneumatiky, vybitú batériu, zámenu paliva, 
uzamknutie kľúčov vnútri vozidla či poškodenie motorovej časti 
vozidla zverou. Viac na www.servis5plus.sk.

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

Údržba vozidla

Podrobnejšie informácie a výhody programu Servis 5+ získate u svojho prijímacieho technika alebo na www.servis5plus.sk

Blíži sa termín vašej predpísanej údržby vozidla?
Prihláste sa do 30. 9. 2016 na stránkach www.servis5plus.sk a stiahnite si svoj akciový
kupón na výmenu oleja zadarmo či na predĺženú záruku.
S programom Servis 5+ ušetríte najmenej 20 % nákladov na prácu i náhradných dieloch
a dostanete vždy niečo navyše!

Teraz poskytujeme predĺženú záruku Car Protect® na 1 rok zadarmo 
k vyššie uvedeným úkonom.
Viac informácií o záruke a jej krytí získate u svojho prijímacieho technika alebo na www.servis5plus.sk.
Uvedené ceny sú vrátane originálnych náhradných dielov Renault, zľavy v rámci programu Servis 5+, práce a DPH. Presnú cenu 
pre svoje vozidlo konzultujte so svojím prijímacím technikom.

Klimatizácia

Čistenie klimatizácie 26,30 €
Výmena peľového filtra od 15 €
Doplnenie chladiaceho média 31,90 €

Vybrané servisné úkony

Pravidelná servisná prehliadka vozidla s benefitom

Ceny sú vrátane náhradných dielov Motrio, práce a DPH.
Presnú cenu pre svoje vozidlo konzultujte so svojím prijímacím
technikom.

Výmena súpravy
rozvodov

Výmena predných
brzdových kotúčov

a platničiek
Výmena predných

tlmičov
Výmena koncového

tlmiča výfuku

Mégane II od 309 €  od 229 €  od 225 €  od 219 €

Clio II od 249 €  od 169 € od 215 € od 239 €

Scénic II od 309 €  od 229 €  od 225 €  od 219 €

Laguna II od 309 €  od 259 €  od 285 €  od 349 €


