
Uchovajte si pekné 
chvíle naveky

Prehliadka vozidla 
vrátane asistenčných služieb za 12 €
1. 6. – 31. 8. 2017

Zľava 20 Eur vrátane DPH sa vzťahuje na nákup vybraného príslušenstva z ponuky: autosedačky, nosiče bicyklov, strešné boxy a DVD 
prehrávače. Zľavu možno uplatniť pri nákupe zmieneného príslušenstva (1 alebo viac kusov) v minimálnej hodnote 100 Eur vr. DPH. 
Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami. Všetky uvedené ceny v letáku sú vrátane DPH a sú odporúčané spoločnosťou Renault 
Slovensko spol. s r.o. Ponuka je platná od 1. 6. do 31. 8. 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 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 SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

servis5plus.skRenault odporúča

Príslušenstvo pre bezstarostné cestovanie
Nosiče bicyklov

DVD prehrávače

Strešné boxy

Detské sedačky

Pečiatka Renault partnera:

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

Zľava 

20 € 



Tlmiče
Výmena dvoch zadných tlmičov:
Clio III od 209 €
Mégane III, Scénic III  od 255 €
Espace IV, Laguna III  od 295 €

Stierače
Pár predných stieračov:
Clio III  od 23,40 €
Mégane III, Fluence  od 23,40 €
Scénic III  od 31,90 €

Zadný stierač:
Pre všetky modely Renault  5,90 €

Rozvody
Výmena setu rozvodov a príslušenstva:
Clio III  od 279 €
Mégane III, Fluence od 279 €
Scénic III  od 279 €

Uvedené ceny sú vrátane originálnych náhradných dielov Motrio 
alebo originálnych náhradných  dielov Renault so zľavou 20 % 
v rámci programu Servis 5+, práce a DPH. Presnú cenu pre svoje 
vozidlo konzultujte so svojím servisným poradcom.

Klimatizácia
Čistenie klimatizácie  18,90 €
Doplnenie chladiaceho média 31,90 €
Uvedená cena platí pre plyn R134a. Ceny sú vrátane originálnych 
náhradných dielov Renault, práce a DPH. Tieto akciové ponuky nie 
je možné kombinovať s inými zľavami.

Údržba vozidla

Letná prehliadka vozidla 
vrátane asistenčných služieb
Za akciovú cenu 12 € urobíme profesionálnu prehliadku vášho vozidla a aby ste si užili 
bezstarostnú jazdu, pridáme vám k tomu kompletné asistenčné služby Comfort Assistance+ 
na 3 mesiace po celej Európe, ktoré kryjú aj prípadnú nehodu či poruchu vozidla!

  Brzdy:
-  kontrola stavu a opotrebenia brzdových 

kotúčov a platničiek
-  kontrola množstva kvapaliny, stavu 

a tesnosti okruhu bŕzd a spojky

 
 Klimatizácia:

-  kontrola funkčnosti klimatizácie

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

na opravenie pneumatiky

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

zrkadiel
-  kontrola osvetlenia a signalizácie

  Asistenčné služby:
-  kryjú: nehodu, poruchu vozidla, defekt pneu, vybitú batériu, zrážku so zverou, zámenu 

alebo nedostatok paliva, stratu alebo uzamknutie kľúčov vo vnútri vozidla atď.

  Autobatéria:
-  kontrola stavu nabitia akumulátora

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

a tesnosti okruhu chladenia

  Podvozok:
-  kontrola stavu a tesnosti manžiet 

a silentblokov
-  kontrola stavu guľových kĺbov 

a tlmičov
-  kontrola výfukového potrubia

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

  Povinná výbava:
-  kontrola dátumu exspirácie autolekárničky

Akciová prehliadka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku. Asistenčné služby sú poskytované na 3 mesiace od dátumu uskutočnenia prehliadky 
v autorizovanom servise Renault. Viac informácií o produkte Comfort Assistance+ na www.servis5plus.sk v sekcii Renault Assistance.


