
Pečiatka Renault partnera:

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH za 1 kus a sú odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko spol. s r.o. Ponuka je platná od 
1. 10. do 31. 12. 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, výšku zliav a technické špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuka je iba informatívna 
a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. Tlačové chyby vyhradené.

Akciová prehliadka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku.

V prípade zistených nedostatkov pre vás pripravíme individuálne riešenie za atraktívnu cenu.

Uchovajte si pekné 
chvíle naveky

  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 opotrebenia dezénu
-  kontrola stavu a poškodenia pneumatík
-  kontrola rezervného kolesa/súpravy 

na opravenie pneumatiky

  Autobatéria:
-  kontrola stavu nabitia akumulátora

  Viditeľnosť:
-  kontrola opotrebenia stieračov
-  kontrola množstva kvapaliny 

ostrekovačov
-  kontrola stavu čelného skla
-  kontrola stavu vonkajších spätných zrkadiel
-  kontrola vonkajšieho/vnútorného 

osvetlenia a signalizácie

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

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

a tesnosti okruhu chladenia

  Povinná výbava:
-  kontrola dátumu exspirácie autolekárničky

Zimná prehliadka 
+ 5 l kvapaliny do ostrekovačov 12 €

Renault odporúča

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

servis5plus.sk RENAULT SERVIS 5+. Riešenie pre staršie vozidlá Renault.

Infolinka 0800 606 111
Viac informácií o produktoch a službách na 
www.servis5plus.sk 41,90 € Zimné pneu s prezutím zadarmo 

Fulda 175/65 R14 82T

12 € Zimná prehliadka 
+ voda do ostrekovačov



Batérie s výmenou zadarmo

Pneumatiky týchto značiek vám u nás prezujeme zadarmo:

Prezutie zadarmo platí pri kúpe súpravy 4 ks pneumatík Nokian, Fulda, Goodyear, Dunlop, BFGoodrich 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). Ponuka ozdobných krytov kolies platí pri kúpe 
súpravy 4 ks kompletných kolies s oceľovými diskami a vyššie uvedenými značkami pneumatík.

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

Zimné pneumatiky s prezutím zadarmo Originálne stierače s výmenou zadarmo

Kompletnú ponuku pre vaše vozidlo získate u svojho predajcu Renault. Uvedené akciové ceny sa vzťahujú pre vozidlá spadajúce 
do programu Servis 5+.

Model Rozmer Pneumatika
Kompletné koleso

s oceľovým
diskom

Kompletné koleso
s hliníkovým

diskom
Clio II 

 Thalia 175/65 R14 82T 41,90 €  
Fulda    91,80 € 120,80 €  

Dezent TD graphite
Clio III, Modus 

Mégane I 
Scénic I

Twingo III

165/65 R15 81T 48,90 €  
Fulda 108,80 € 152,90 €  

Dezent TS (len Twingo III)

185/60 R15 84T 47,90 €  
Fulda 107,80 € 151,90 € 

Dezent TS (len Twingo III)

Kangoo II 
Mégane II+III 
Scénic II + III 

Laguna II + III 
Fluence

195/65 R15 91T 49,90 €  
Nokian 109,80 € 132,40 € 

Dezent TD graphite

205/65 R15 94T 68,90 €  
BF Goodrich 128,80 € 151,40 € 

Dezent TD

205/55 R16 91H 78,90 €  
Nokian 148,80 € 170,40 € 

Dezent TD

205/60 R16 92H 88,90 €  
Nokian 158,80 € 193,90 € 

Dezent TI

Originálne príslušenstvo na zimu
Strešný box (380–630 l) od 379 €Snehové reťaze od 69,90 €

Model Súprava predných 
plochých stieračov Zadný stierač

Fluence, Clio III, 
Mégane III 28,70 €

8,80 €Laguna III 30,30 €

Fluence, Scénic II 31,90 €

ROKY2Z
Á

RU K A

45 AH 400 A Lb1

59,90 €
50 AH 420 A L1+

59,90 €
50 AH 540 A Lb2

70,90 €
65 AH 720 A Lb3

79,90 €
70 AH 620 A L3

79,90 €

K zimnému kompletu s oceľovými diskami 
navyše ozdobné kryty kolies zadarmo!

Kompletná ponuka pneumatík a hliníkových diskov v on-line 
katalógu na www.renault.sk/servis v sekcii Zimné pneumatiky.

Objavte viac

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

Vedeli ste, že...


