
Proč právě pneumatiky Motrio?Zimní nabídka nových sad 
stěračů a baterií

Ošetřete své čelní sklo prostředkem 
RainProtect a zajistěte si tak 
bezpečnost a pohodlí na cestách

Příslušenství Dacia

Díky směsi s vysokým obsahem křemíku zabezpečují zimní pneumatiky 
Motrio Winter Far Away výborný záběr a brzdné vlastnosti na sněhu  
i ledu a zvyšují tak bezpečnost při jízdě v zimních podmínkách. Struktura 
pruhových lamel zajišťuje lepší přilnavost i na okrajích pneumatiky a tím 
i vyšší stabilitu. Kompaktní provedení běhounu se středovým pruhem 
kolem celého obvodu pak zvyšuje jízdní komfort a pocit příjemné  
a plynulé jízdy. Jejich výrobcem je jeden z nejvýznamnějších světových 
producentů pneumatik. To vše z nich dělá skutečnou alternativu ke značko-
vým prémiovým pneumatikám s výborným poměrem kvalita/cena. 

Využijte akční nabídky sad originálních stěračů a baterií Motrio za skvělé ceny. 

Přípravek RainProtect vytváří chemické spojení s čelním sklem, není jen pouhou 
vrstvou na povrchu. Po použití ochranného přípravku voda v jakékoli podobě (déšť, 
sníh nebo kroupy) nezůstává na skle a je rychle odváděna z vašeho zorného pole. 
Čelní sklo je chráněno po dobu 6 měsíců. 

Bezpečnostní šrouby disků – sada 4 kusů 
od 990 Kč

Vana zavazadlového prostoru
od 1 590 Kč

Střešní box 
od 5 790 Kč

Zástěrky – sada 2 kusů
od 690 Kč

Razítko oficiálního partnera Dacia:

Více informací v autorizovaných servisech Dacia nebo na www.dacia.cz.
Tisková chyba vyhrazena. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně DPH a bez montáže.

Uvedené ceny předních stěračů jsou za 2 kusy, ceny za zadní stěrač a baterii jsou za 1 kus včetně DPH.
Kompletní nabídku baterií a stěračů naleznete v autorizovaných servisech Dacia. Nabídka platí od 1. 9. do 31. 12. 2019.

Infolinka Dacia: 800 380 380

Model Výkon Cena
L1 50 Ah 420 A 1 949 Kč
L2 60 Ah 510 A 2 249 Kč
L3 70 Ah 620 A 2 549 Kč

Zadní stěrače

Kč790
Přední stěrače

o 35
lepší viditelnost

%

Kč270

Kč319

Zimní kompletní kola
za skvělé ceny

2 969 Kč

Kupte kompletní kola s pneumatikami 
Motrio za výhodnou cenu! 
Cena za 1 ks kompletního kola od:

Uvedená cena je za 1 ks kompletního kola s pneumatikou Motrio a plechovým diskem včetně DPH.
Více v autorizovaných servisech Dacia.

Dacia Servis www.dacia.cz/dacia.cze



Zimní kompletní kola 2019 Akční nabídka hliníkových disků Nezapomeňte na zimní prohlídku

Nabídka zimních pneumatik 2019

Vyberte si sadu kol, zvolte disk a pneumatiku a získáte 
kompletní kolo za skvělou cenu včetně ozdobných krytů. 
Díky tomu také výrazně ušetříte při každém dalším přezutí, 
kdy budete měnit již zkompletovaná kola. Nejde tedy jen  
o výhodnou cenu, kterou získáte nyní, ale také o úsporu času  
a mnohem levnější služby spojené s pneumatikami  
v budoucnu. Ke kompletům s hliníkovými disky navíc 
získáte rozšířenou garanci na pneumatiky*.

Plechový disk 15"
ventilek standard
185/65 R15 92T

2 969 Kč

Plechový disk 15"
ventilek TPMS
185/65 R15 92T

3 369 Kč

Hliníkový disk Chamade 15"
ventilek standard
185/65 R15 88T

3 799 Kč

Hliníkový disk Panache 16"
ventilek TPMS
195/55 R16 91H

5 399 Kč

Plechový disk 16"
ventilek standard
205/55 R16 91T

3 599 Kč

LOGAN

LODGY

SANDERO

DOKKER

DUSTER

Tato nabídka je k dispozici u participujících partnerů Dacia od 1. 9. do 31. 12. 2019. Doporučené zákaznické ceny jsou včetně DPH.

Doporučené zákaznické ceny jsou za 1 ks včetně DPH a montáže. Montáž zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží). Ozdobné 
kryty kol / středové krytky jsou poskytnuté dle aktuální dostupnosti. * Rozšířená garance na pneumatiku je poskytnuta na dobu 
jednoho roku od koupě kompletního kola s hliníkovým diskem na neúmyslná neopravitelná poškození pneumatiky (např. průrazy, 
propíchnutí apod.). Zákazníkovi bude v takovém případě nabídnuta nová pneumatika, viz podmínky na www.dacia.cz.
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Nabídka platí u vybraných partnerů Dacia od 1. 9. do 31. 12. 2019. Uvedená zákaznická cena je za 1 kus včetně DPH  
a bez montáže. Dostupnost hliníkových disků a jejich ceny se mohou lišit v závislosti na modelu a motorizaci vašeho vozu.
Kompletní nabídku disků naleznete na https://disky.dacia.cz.

Popisky nad cenami uvádějí označení dezénu pneumatiky a údaje na štítku (valivý odpor, brzdné vlastnosti, hlučnost). Uvedené 
doporučené zákaznické ceny jsou v Kč za 1 kus včetně DPH a jsou platné u participujících partnerů Dacia. Nabídka platí  
do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob. Přesný homologovaný rozměr pneumatiky včetně hmotnostního a rychlostního 
indexu konzultujte, prosím, v technickém průkazu ke konkrétnímu vozidlu (může se lišit dle modelu/verze/motorizace).

Pro letošní zimní sezonu jsme pro vás připravili výhodnou 
cenovou nabídku pneumatik se širokou škálou značek  
a rozměrů. Požádejte svého servisního poradce, který 
vám pomůže vybrat ty nejlepší pneumatiky pro váš 
vůz Dacia. Kompletní nabídku pneumatik naleznete 
také na https://pneumatiky.dacia.cz.

Připravte svůj vůz na zimu dříve, než v ulicích udeří mrazy. Během 18bodové  
sezonní prohlídky zkontrolujeme nejdůležitější části vašeho vozu,  
abychom ho připravili na bezpečnou cestu v zimních podmínkách.

Motor

Pneumatiky

Brzdy

Klimatizace

Viditelnost

Baterie

3 body

5 bodů

1 bod

1 bod

4 body

3 body

1 bod

Bezpečnost

Kompletní prohlídka  
18 kontrolních bodů za pouhých 399 Kč

Plechový disk 16"
ventilek standard
215/65 R16 98H

4 139 Kč

DEZENT TD/TD dark
14"–19"
od 2 090 Kč

DEZENT TX/TX graphite
14"–18"
od 2 240 Kč

DEZENT TZ/TZ dark/TZ graphite 
15"–19"
od 2 190 Kč

DEZENT TA silver
16"–20"
od 2 690 Kč

Model Rozměr

LOGAN I + II 
SANDERO I + II 

LODGY 
DOKKER

185/70 R14 88T
TS 860: CB2-71 WR Snowproof: CB1-68

2 189 1 659 

185/65 R15 92T
TS 860: CB2-71 WFarAway: FC2-70 WR D4: CA1-68

1 889 1 139 1 489 

185/65 R15 88T
TS 860: CB2-71 WR D4: CB1-68

1 609 1 289 

195/55 R16 91H
TS 860: CB2-72 WR D4: CB1-69

2 899 2 089 

205/55 R16 91T
TS 860: CB2-72 WFarAway: FC2-72 WR D4: CB1-69

2 289 1 419 1 839 

205/55 R16 91H
TS 860: CB2-72 WR D4: CB1-69

2 329 1 889 

DUSTER I + II
215/65 R16 98H

TS 850P: CC2-72 WFarAway SUV: FC2-72 WR SUV4: CC2-72

2 779 1 959 2 439 

215/60 R17 100H-V
TS 850P 100V: CC2-72 WR SUV4 100H: CC2-72

3 989 3 289 

Hliníkový disk Celaya 16"
ventilek standard
215/65 R16 98H

5 849 Kč


