
RENAULT SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

Zimná pneumatika  
Fulda 175/65 R14 
za 39,90 € 
s prezutím zadarmo

Viac istoty pre vaše 
zimné cesty



Akciová ponuka hliníkových diskov

Zimné pneumatiky a komplety kolies

PREZUTIE ZADARMO!

Ku kompletom kolies navyše získate zadarmo 
ozdobné kryty kolies!

Prémiové zimné pneumatiky vám u nás prezujeme zadarmo.

Kompletnú ponuku akciových hliníkových diskov žiadajte u svojho predajcu Renault.

Model Rozmer Pneumatika
Kompletné koleso

s oceľovým
diskom

Kompletné koleso
s oceľovým

diskom

Clio II, Thalia 175/65 R14 82T 39,90 €  
Fulda 89,80 € 122,90 €  

Dezent TX

Clio III, Modus, 
Mégane I,  

Scénic I
Twingo III

165/65 R15 81T 45,90 €  
Fulda 105,80 € 146,90 €  

Dezent TS
(len Twingo III)

185/60 R15 84T 45,90 €  
Fulda 105,80 € 146,90 €  

Dezent TS
(len Twingo III)

185/65 R15 88T 51,90 €  
Nokian 111,80 € 138,90 €  

Dezent TX

Kangoo II 
 Mégane II+III 

Scénic II+III 
Laguna II+III

Fluence

195/65 R15 91T 49,90 €  
Nokian 109,80 € 128,90 €  

Dezent TD dark

205/55 R16 91H 75,90 €  
Nokian 145,80 € 172,90 €  

Dezent TC

205/60 R16 92H 86,90 €  
Nokian 156,80 € 217,90 €  

AEZ Yacht

205/65 R15 94T 67,90 €  
Fulda 127,80 € 146,90 €  

Dezent TD

Aktuálnosť odporúčaných cien konzultujte, prosím, u participujúcich partnerov Renault alebo na www.renault.sk/servis v sekcii Zimné 
pneumatiky. Benefity zadarmo platí pri kúpe súpravy 4 ks pneumatík Nokian, Fulda, Goodyear, Dunlop alebo Michelin a realizácii prezutia 
u participujúcich partnerov Renault. Prezutie zahŕňa prácu a drobný materiál (ventilčeky, závažia) okrem prípadných nákladov spojených 
s nutnosťou použitia senzora pre systém stálej kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). Dostupnosť hliníkového disku a cena sa môžu líšiť 
podľa modelu a motorizácie vášho vozidla.

DEZENT TX 
rozmer 14“–18“

od 83 €

AEZ YACHT 
rozmer 15“–18“

od 114 €

DEZENT TC DARK 
rozmer 15“–17“

od 110 €

DEZENT TD DARK 
rozmer 14“–19“

od 75 €



Vedeli ste, že... 
... produkty povinnej výbavy, ako napr. autolekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu
či náhradné žiarovky si môžete zaobstarať v našom autorizovanom servise?

Pri kúpe príslušenstva v balíčku ušetríte 20 %

Originálne príslušenstvo na zimu

Pripravte sa na zimnú dovolenku!
Povinná výbava automobilu a predpisy sa v niektorých európskych štátoch líšia.
Pre zaujímavosť, čo musíte mať v aute pri ceste do zahraničia:

 
  Francúzsko: Kladie veľký dôraz na reflexnú vestu. Tá je povinná pre každého 
pasažiera vo vozidle. Súčasťou povinnej výbavy je i alkoholtester.

 
  Rakúsko: Reflexnú vestu musí mať zo zákona iba vodič, ale je dobré voziť ju 
pre všetkých pasažierov vo vozidle.

 
  Pri ceste do Česka si nezabudnite vybaviť vozidlo súpravou náhradných 
žiaroviek.

SNEHOVÉ REŤAZE

od 65 €

VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

NOSIČ LYŽÍ THULE (na 4 páry lyží/2 snowboardy) STREŠNÝ BOX RENAULT (Touring Line 380 – 630 l)

od 84,90 €

za 79,90 € od 379 €

Kompletnú ponuku originálneho príslušenstva a ceny pre vaše vozidlo získate u svojho predajcu Renault.



RENAULT SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

Tešte sa na zimu!

S novou autobatériou Motrio 
už od 49,90 € a výmenou zadarmo



Autobatérie Motrio

45 AH 400 A LB1

49,90 € 59,90 €

50 AH 420 A L1+

49,90 € 59,90 €

50 AH 540 A LB2

60,90 € 70,90 €

65 AH 720 A LB3

69,90 € 79,90 €

70 AH 620 A L3

69,90 € 79,90 €

Kompletnú ponuku pre vaše vozidlo získate u svojho predajcu Renault. Akcia sa vzťahuje na všetky vozidlá so zadnými stieračmi.

Vedeli ste, že... 
... sa odporúča robiť výmenu stieračov 1× ročne?
Používaním originálnych stieračov a kvalitnej kvapaliny do ostrekovačov výrazne 
zlepšujete výhľad zo svojho vozidla, a tým i svoju bezpečnosť!

Stierače Motrio

Príklady cien súpravy predných stieračov:

Clio II 20,80 €
Mégane II 23,80 € + zadný stierač zadarmo
Laguna II 24,80 €}

Výmena zadarmo a úspora 10 €

Pri kúpe súpravy predných stieračov získate zadný stierač zadarmo



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

Brzdy:
-  kontrola stavu a opotrebenia brzdových 

kotúčov 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

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

na opravenie pneumatiky

Viditeľnosť:
- kontrola opotrebenia stieračov
- kontrola množstva kvapaliny ostrekovačov
- kontrola stavu čelného skla
- kontrola stavu vonkajších spätných zrkadiel
-  kontrola vonkajšieho/vnútorného osvetlenia 

a signalizácie

Povinná výbava:
- kontrola dátumu exspirácie autolekárničky

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

a tesnosti okruhu chladenia

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

Profesionálna zimná prehliadka vášho vozidla  
za akciovú cenu 7,90 €

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. 10. do 31. 12. 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.
Renault odporúča www.servis5plus.sk

Pečiatka Renault partnera:

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


