
ZAKOUPENÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ 
V RÁMCI BALÍČKU ZAPLATÍTE O MÉNĚ20%

Renault doporučuje

Razítko Renault partnera:

Infolinka Renault  800 161 220
Více informací o produktech a službách na 
www.servis5plus.cz

Více informací o produktech a službách na www.servis5plus.cz. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou doporučené společností 
Renault Česká republika, a.s. Nabídka je platná od 1. 6. do 30. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob u smluvních partnerů Renault účastnících 
se akce. O konkrétní nabídce a přesných cenách zvýhodněných balíčků pro svůj vůz se prosím informujte u participujících partnerů Renault. 
Cena uvedeného příslušenství je cena bez montáže. Renault Česká republika, a.s., si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen, výše slev 
a technické specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní 
smlouvy. Použité obrázky jsou ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Příslušenství

servis5plus.cz

Abyste létem projeli bez starostí

Letní prohlídka vozu za 319 Kč
+ asistenční služby zdarma
1. 6. – 30. 9. 2016

RENAULT SERVIS 5+. Řešení pro starší vozy Renault.

Servis 5+
7 990 Kč
Nosič jízdních kol na tažné zařízení, pro 3 kola

6 390 Kč
Měkký střešní box 340 l

3 990 Kč 1 090 Kč(uvedená cena je pro model Mégane III Grandtour) (uvedená cena je pro model Scénic III)

Příčné tyče na podélné střešní nosiče Dočasná ochrana zavazadlového prostoru



Letní prohlídka za 319 Kč
+ asistenční služby zdarma!

Brzdy:
- kontrola stavu a opotřebení brzdových kotoučů a destiček
- kontrola množství kapaliny, stavu a těsnosti okruhu brzd a spojky

Podvozek:
- kontrola podvozkových částí

Pneumatiky:
- kontrola a seřízení tlaku pneumatik
- kontrola stavu a poškození pneumatik
- kontrola rezervního kola / sady pro opravení pneumatiky

Stěrače a ostřikovače:
- kontrola opotřebení stěračů
- kontrola množství kapaliny do ostřikovačů

Čelní sklo a světla:
- kontrola stavu čelního skla a vnějších zpětných zrcátek
- kontrola vnějšího/vnitřního osvětlení a signalizace

Klimatizaci:
- kontrola funkčnosti klimatizace

Motor:
- kontrola hladiny motorového oleje
- kontrola množství kapaliny, stavu a těsnosti okruhu chlazení

Povinnou výbavu:
- kontrola data expirace autolékárny

Při prohlídce provedeme pečlivou kontrolu technického stavu vašeho 
vozu a zkontrolujeme: 

Cena prohlídky je včetně DPH. Akční prohlídka nenahrazuje 
předepsanou servisní prohlídku. Asistenční služby zdarma jsou 
poskytovány na 3 měsíce od data uskutečnění prohlídky a kryjí např. 
defekt pneu, vybitou baterii, záměnu paliva, uzamčení klíčů uvnitř vozu 
či poškození motorové části vozu zvěří. Více na www.servis5plus.cz.

V případě zjištěných nedostatků pro vás připravíme individuální řešení za atraktivní cenu.
Podrobnou nabídku konzultujte se svým servisním poradcem.

Údržba vozu

Podrobnější informace a výhody programu Servis 5+ získáte u svého přijímacího technika nebo na www.servis5plus.cz.

Blíží se termín vaší předepsané údržby vozu? 
Přihlaste se do 30. 9. 2016 na stránkách www.servis5plus.cz a stáhněte si svůj akční 
kupon na výměnu oleje zdarma či na prodlouženou záruku.
S programem Servis 5+ ušetříte nejméně 20 % nákladů na práci i náhradních dílech 
a dostanete vždy něco navíc! 

Nyní poskytujeme prodlouženou záruku Car Protect® na 1 rok zdarma 
k výše uvedeným operacím.
Více informací o záruce a jejím krytí získáte u svého přijímacího technika nebo na www.servis5plus.cz.
Uvedené ceny jsou včetně originálních náhradních dílů Renault, slevy v rámci programu Servis 5+, práce a DPH. Přesnou cenu pro svůj vůz 
konzultujte se svým přijímacím technikem.

Klimatizace

Čištění klimatizace  639 Kč
Výměna pylového filtru od 350 Kč
Doplnění chladicího média 790 Kč

Vybrané servisní operace

Pravidelná servisní prohlídka vozu s benefitem

Ceny jsou včetně náhradních dílů Motrio, práce a DPH. 
Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím 
technikem.

Výměna sady 
rozvodů

Výměna předních 
brzdových kotoučů 

a destiček
Výměna předních 

tlumičů
Výměna koncového 

tlumiče výfuku

Mégane II od 7 990 Kč  od 5 490 Kč  od 5 430 Kč  od 5 530 Kč

Clio II od 6 230 Kč  od 3 990 Kč od 5 090 Kč od 6 190 Kč

Scénic II od 7 990 Kč  od 5 490 Kč  od 5 430 Kč  od 5 530 Kč

Laguna II od 7 990 Kč  od 6 390 Kč  od 6 630 Kč  od 8 830 Kč


