
Čistenie klimatizácie

za 14,90 €
od 1. 3. do 31. 5. 2017

Akciová ponuka letných pneumatík a diskov

Akciová ponuka hliníkových diskov

Model Rozmer Pneumatiky Hliníkové disky

Clio II, Thalia
Kangoo 175/65 R14 82T

Nokian
36,90 €

Barum
32,90 €

Dezent TX 5,5x14
79,00 €

Clio III, Modus,  
Megane I, Scenic I

165/65 R15 81T
Continental
58,90 €

Fulda
43,90 €

Dezent TD 6x15
79,00 €

185/60 R15 84H
Goodyear

62,90 €
Matador

39,90 €
Dezent TD 6x15

79,00 €

Megane II + III,  
Scenic II + III,  

Laguna II + III,  
Fluence

195/65 R15 91H
Nokian

43,90 €
Sava

38,90 €
Dezent TI 6x15
87,00 €

205/55 R16 91H
Nokian

57,90 €
Sava

47,90 €
Dezent TD 6,5x16

88,00 €

205/60 R16 92H
Nokian

76,90 €
Matador

52,90 €
Dezent TX Graphite 6,5x16

93,00 €

205/55 R17 95V
Dunlop

115,90 €
Kleber

98,90 €
Dezent TD 7x17
106,00 €

Kompletnú ponuku akciových hliníkových diskov získate u svojho predajcu Renault. Ceny pneumatík a diskov sú za 1 ks a vrátane DPH.

Nenašli ste svoj rozmer?
Kompletná ponuka na www.servis5plus.sk v sekcii Letné pneumatiky.

Kompletnú ponuku originálneho príslušenstva a ceny pre vaše vozidlo získate u svojho predajcu Renault. 
Cena uvedeného príslušenstva je vrátane DPH a bez montáže.

Nosič 3 bicyklov na 
ťažné zariadenie

315 €

Ťažné zariadenie vrátane el. kabeláže

od 217 €

Originálne príslušenstvo

RENAULT SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Comfort Assistance+ na 7 mesiacov za 14 €

Asistenčné služby šité na mieru

Nový poistný produkt pre všetky vozidlá Renault v záruke i po nej, ktorý kryje tieto nečakané udalosti:
Poruchu vozidla • defekt pneumatiky • vybitú batériu • zámenu paliva • nedostatok paliva • 
stratu alebo zamknutý kľúč vo vozidle • poškodenie hlodavcom • zamrznuté palivo • zamrznutú 
ručnú brzdu.
V prípade poruchy alebo nehody vozidla* vám 
budú vďaka produktu Comfort Assistance+ 
zaistené tieto služby: 

Ak nie je možné nepojazdné vozidlo opraviť 
v deň poistnej udalosti, cestujúci si môžu 
spoločne zvoliť jednu z nasledujúcich 
možností:

-  pomoc dispečingu s organizáciou služieb, 
tlmočením a poskytovaním informácií

-  oprava na mieste
-  odtiahnutie vozidla do najbližšieho 

autorizovaného servisu Renault
-  odstavenie vozidla na čas nevyhnutný na 

doručenie do autorizovaného servisu
-  preprava posádky na požadované miesto

-  zapožičanie náhradného vozidla 
až na 3 pracovné dni

-  náhradné ubytovanie až na 3 noci
-  náhradná doprava
-  doprava pre vyzdvihnutie opraveného vozidla
-  zaslanie náhradných dielov do zahraničia

Renault Assistance je vám k dispozícii 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Viac informácií nájdete 
na www.renault.sk v sekcii Renault Assistance alebo u svojho predajcu Renault.
* Vozidlo nespôsobilé/nepojazdné vplyvom mechanického nárazu počas dopravnej nehody.

Uchovajte si pekné 
chvíle naveky

RENAULT
0800 166 166

ASSISTANCE

(ZO ZAHRANIČIA +421 216 166)

PRI KÚPE PRÍSLUŠENSTVA V BALÍČKU UŠETRÍTE 20 %

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

Dezent TI 

rozmer 14” – 17”

od 84,00 €

AEZ Cliff 

rozmer 16” – 21”

od 129,50 €

AEZ Cliff
Dark
rozmer 16” – 21”

od 129,50 €

DEZENT TX 

rozmer 14” – 18”

od 79,00 €

DEZENT TI 
Dark
rozmer 14” – 17”

od 108,00 €

DEZENT TX 
Graphite
rozmer 14” – 18”

od 79,00 €



Údržba klimatizácie
Klimatizácia plní celý rad funkcií. Nielenže dokáže ochladzovať či ohrievať vzduch 
v kabíne, ale odhmlieva čelné sklo a stará sa o čistotu vzduchu v interiéri vozidla. 
Aby ste sa cítili pri jazde komfortne, dbajte na jej pravidelnú údržbu.

Čistenie klimatizácie 14,90 €
Výmena peľového filtra od 15,00 €
Doplnenie chladiaceho média 31,90 €
Odporúčame robiť čistenie klimatizácie aspoň 1× ročne.

Uvedené ceny sú vrátane náhradných dielov Motrio, práce a DPH. Tieto akciové ponuky nie je možné kombinovať s inými zľavami. Presnú cenu 
pre svoje vozidlo konzultujte so svojím prijímacím technikom.

Výmena čelného skla
Čelné sklo je súčasťou skeletu karosérie. Jeho parametre a správne vykonaná montáž 
pomáhajú zaistiť vašu bezpečnosť. Zároveň musí zaručiť čo najlepší výhľad a komfort 
v interiéri vozidla.

Preto odporúčame robiť výmenu čelného skla iba v autorizovaných servisoch 
Renault.

Výhody:
✔  sklo opravíme či vymeníme i na počkanie
✔  používame výhradne originálne čelné sklá, ktoré spĺňajú prísne štandardy kvality
✔  vybavíme všetky administratívne kroky s vašou poisťovňou*

Pri poškodení čelného skla kontaktujte najprv najbližší autorizovaný servis Renault, 
kde vám odborne poradíme s opravou.

* Pokiaľ výmena čelného skla nie je hradená poisťovňou, máme pre vás pripravené paušálne ceny bez navýšenia. Konkrétnu cenu opravy 
či výmeny čelného skla pre svoje vozidlo žiadajte u svojho servisného poradcu.

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

Letná pneumatika Barum 175/65 R14 82T

za 32,90 €
od 1. 3. do 31. 5. 2017

Uchovajte si pekné 
chvíle naveky

RENAULT SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Jarná prehliadka vášho vozidla za akciovú cenu 12 € 
+ darček: 5 l vody do ostrekovačov!
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

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

na opravenie pneumatík

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

Akciová prehliadka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku. 

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

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

klimatizácie

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

Autobatéria:
-  kontrola stavu nabitia akumulátora

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

a tesnosti okruhu chladenia

servis5plus.sk

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. 2017 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.
Renault odporúča

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

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault


