
Čištění klimatizace

za 399 Kč
od 1. 3. do 31. 5. 2017

Akční nabídka letních pneumatik a disků 

Akční nabídka hliníkových disků

Model Rozměr Pneumatiky ALU disky

Clio II, Thalia
Kangoo 175/65 R14 82T

Nokian
999 Kč

Barum
899 Kč

Dezent TD 6x14
1 990 Kč

Clio III, Modus,  
Megane I, Scenic I

165/65 R15 81T
Continental

1 579 Kč
Fulda

1 189 Kč
Dezent TD dark 6x15

2 190 Kč

185/60 R15 84H
Goodyear

1 699 Kč
Matador

1 079 Kč
Dezent TX 6x15
2 190 Kč

Megane II + III,  
Scenic II + III,  

Laguna II + III,  
Fluence

195/65 R15 91H
Nokian

1 199 Kč
Sava

1 059 Kč
Dezent TD 6x15
2 090 Kč

205/55 R16 91H
Nokian

1 559 Kč
Sava

1 299 Kč
Dezent TD 6,5x16

2 290 Kč

205/60 R16 92H
Nokian

2 099 Kč
Matador

1 439 Kč
Dezent TX Graphite 6,5x16

2 490 Kč

205/55 R17 95V
Dunlop

3 159 Kč
Kleber

2 689 Kč
Dezent TC 7x17
2 790 Kč

Kompletní nabídku hliníkových disků žádejte u svého prodejce Renault. Ceny pneumatik a disků jsou za 1 kus a jsou včetně DPH.

DEZENT TX / 
/ TX Graphite
rozměr 14"–18"

od 2 090 Kč

AEZ Cliff / 
/ Cliff Dark
rozměr 16"–21"

od 3 190 Kč

DEZENT TD / 
/ TD Dark
rozměr 14"–19"

od 1 990 Kč

DEZENT TI 
Dark
rozměr 14"–17"

od 2 690 Kč

DEZENT TC

rozměr 15"–17"

od 2 190 Kč

Nenašli jste svůj rozměr?
Kompletní nabídka na www.servis5plus.cz v sekci Letní pneumatiky

Kompletní nabídku originálního příslušenství a konkrétní ceny zvýhodněných balíčků příslušenství pro svůj vůz získáte u svého prodejce. 
Cena uvedeného příslušenství je včetně DPH a bez montáže.

ZAKOUPENÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ V RÁMCI BALÍČKU UŠETŘÍTE 20 %

Nosič 3 kol na tažné zařízení

8 390 Kč

Tažné zařízení včetně el. kabeláže

od 5 990 Kč

Originální příslušenství

RENAULT SERVIS 5+. Řešení pro starší vozidla Renault.

Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

Comfort Assistance+ na 7 měsíců za 325 Kč

Asistenční služby šité na míru

Nový pojistný produkt pro všechna vozidla Renault v záruce i po ní, který kryje tyto nečekané události:
poruchu vozidla • defekt pneumatiky • vybitou baterii • záměnu paliva • nedostatek 
paliva • ztrátu nebo zamknutí klíče ve voze • poškození hlodavcem • zamrzlé palivo • 
zamrzlou ruční brzdu
V případě poruchy nebo nehody vozidla* vám 
budou díky produktu Comfort Assistance+ 
zajištěny tyto služby: 

Není-li možné nepojízdné vozidlo opravit 
v den pojistné události, cestující mohou 
společně zvolit jednu z následujících 
možností:

-  pomoc dispečinku s organizací služeb, 
tlumočením a poskytováním informací

-  oprava na místě
-  odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného 

servisu Renault
-  uložení vozidla po dobu nezbytně nutnou na 

doručení do autorizovaného servisu
-  přeprava posádky v místě

-  zapůjčení náhradního vozidla 
až na 3 pracovní dny

-  náhradní ubytování až na 3 noci
-  náhradní doprava
-  doprava pro vyzvednutí opraveného vozidla
-  zaslání náhradních dílů do zahraničí

Renault Assistance je vám k dispozici 24 hod denně, 7 dní v týdnu. Více informací najdete 
na www.renault.cz v sekci Renault Assistance nebo u svého prodejce Renault.
*vozidlo nezpůsobilé/nepojízdné vlivem mechanického nárazu během dopravní nehody

RENAULT
800 272 272

ASSISTANCE

(ZE ZAHRANIČÍ VOLEJTE: +420 261 220 220)

Uchovejte si hezké 
chvilky navěky



Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

Renault doporučuje servis5plus.cz

Razítko Renault partnera:

Infolinka 800 161 220
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. 3. do 
31. 5. 2017 nebo do vyprodání zásob u smluvních partnerů Renault účastnících se akce. O konkrétní nabídce a přesných cenách 
se prosím informujte u participujících partnerů Renault. 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.

Údržba klimatizace
Klimatizace plní řadu funkcí. Nejenže umí ochlazovat či ohřívat vzduch v kabině, 
ale odmlžuje čelní sklo a stará se o čistotu vzduchu v interiéru vozidla. Abyste se cítili 
při jízdě komfortně, dbejte na její pravidelnou údržbu.

Čištění klimatizace 399 Kč
Výměna pylového filtru od 350 Kč
Doplnění chladicího média 790 Kč
Doporučujeme provádět čištění klimatizace alespoň 1× ročně.

Uvedené ceny jsou včetně náhradních dílů Motrio, práce a DPH. Tyto akční nabídky nelze sčítat s jinými slevami. Přesnou cenu pro svůj vůz 
konzultujte se svým přijímacím technikem.

Výměna čelního skla
Čelní sklo je součástí skeletu karosérie. Jeho parametry a správně provedená montáž 
pomáhají zajistit vaši  bezpečnost. Zároveň musí zaručit co nejlepší výhled a komfort 
v interiéru vozidla.

Proto doporučujeme provádět výměnu čelního skla pouze v autorizovaných 
servisech Renault. 

Výhody: 
✔  sklo opravíme či vyměníme i na počkání
✔  používáme výhradně originální čelní skla, která splňují přísné standardy kvality
✔  vyřídíme veškeré administrativní kroky s vaší pojišťovnou*

Při poškození čelního skla kontaktujte nejprve nejbližší autorizovaný servis Renault, 
kde vám odborně poradíme s opravou.

*Pokud výměna čelního skla není hrazena pojišťovnou, máme pro vás připraveny paušální ceny bez navýšení. Konkrétní cenu opravy 
či výměny čelního skla pro svůj vůz žádejte u svého servisního poradce. 

Jarní prohlídka vašeho vozu za akční cenu 299 Kč 
+ dárek: 5 l vody do ostřikovačů!
Brzdy:
-  kontrola stavu a opotřebení brzdových  

kotoučů a destiček
-  kontrola množství kapaliny, stavu  

a těsnosti okruhu brzd a spojky

Podvozek:
- kontrola stavu a těsnosti manžet a silentbloků
- kontrola stavu kulových kloubů a tlumičů
- kontrola výfukového potrubí

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

pneumatiky

Povinná výbava:
- kontrola data expirace autolékárny
- kontrola úplnosti povinné výbavy vozidla

Akční prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku. Cena prohlídky je včetně DPH.

Viditelnost:
- kontrola opotřebení stěračů
- kontrola množství kapaliny ostřikovačů
- kontrola stavu čelního skla a zpětných zrcátek
-  kontrola osvětlení a signalizace

Klimatizace:
- ověření správné funkčnosti klimatizace
-  změření a vyhodnocení správné účinnosti 

klimatizace

Karosérie:
- vizuální kontrola karosérie
- kontrola spodní části vozu proti korozi

Autobaterie:
- kontrola stavu nabití akumulátoru

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

okruhu chlazení

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

RENAULT SERVIS 5+. Řešení pro starší vozidla Renault.

Letní pneumatika Barum 175/65 R14 82T

za 899 Kč
od 1. 3. do 31. 5. 2017

Uchovejte si hezké 
chvilky navěky


