Čistý vzduch je cool!
Nezapomeňte na čištění
klimatizace jen za 799 Kč!
Správný chod klimatizačního systému neznamená pouze možnost regulace teploty
v kabině vozu. Klimatizace ovlivňuje také kvalitu ovzduší uvnitř kabiny. Pravidelná
každoroční kontrola a čištění klimatizace vám umožní zbavit se bakterií, plísní
a zápachu, což nesporně přispívá ke zvýšenému komfortu ve voze.

Nezapomeňte na jarní kontrolu vozu
Jaro je příležitostí ke zjištění podrobností o stavu vašeho vozidla. Pro váš klid zkontrolujeme 18 nejdůležitějších míst vašeho vozu a připravíme jej na bezpečnou jízdu

Ty pravé pneumatiky
pro vaši letošní sezonu

jen za 399 Kč.

Cena je včetně DPH. Akční kontrola nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku.

Viditelnost

Klimatizace

4 body

1 bod

Mezi příznaky nesprávného fungování klimatizace patří:
nepříjemný zápach v kabině,
méně účinné ochlazování nebo ohřev teploty v kabině vozidla,

Tlumiče

alergické příznaky,

2 body

nadměrné zamlžování předního skla,

Pneumatiky

Autobaterie
1 bod

špatná funkce ventilátoru.

Bezpečnost
1 bod

Motor
3 body

3 body

Brzdy

3 body

REZERVUJTE SI SVOU NÁVŠTĚVU ONLINE
eshop.dacia.cz

Infolinka Dacia:
800 380 380

Razítko partnera Dacia:

dacia.cz

Letní pneumatiky
Motrio za cenu od

Dacia doporučuje

Nabídka platí od 16. 3. do 31. 8. 2020. Všechny uvedené zákaznické ceny jsou včetně DPH a nezahrnují montáž. O konkrétní
nabídce a cenách se informujte u participujících partnerů Dacia. 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. Kompletní nabídku
najdete na www.dacia.cz.

DACIA SERVIS

1 109 Kč

Letní sezona?
Nenechte se zaskočit

Vyberte si ty nejlepší
disky kol

Pravidelné přezouvání pneumatik je základním prvkem bezpečné jízdy pro vás i vaše
cestující.
Špičková kvalita
a bezpečnost za skvělou cenu!

OSTATNÍ
ZNAČKY

LOGAN

SANDERO

LODGY

DOKKER

Nová servisní nabídka
pro vaše bezpečné cestování

Hledáte takové disky kol, které vyhovují vašemu vozu Dacia?
DEZENT TD/
TD dark
14–19"

DEZENT TZ dark
15–19"

od

od

1 690 Kč

2 490 Kč

185/65 R15 88T

1 109 Kč 1 009 Kč 1 349 Kč

DEZENT TY/
TY graphite
15–18”

DOTZ LIMEROCK
dark
16–17”

205/55 R16 91V

1 239 Kč

od

od

1 199 Kč 1 899 Kč

185/65 R15 88T

1 109 Kč 1 009 Kč 1 349 Kč

195/55 R16 91H-V

1 599 Kč 1 599 Kč 2 779 Kč

2 090 Kč

3 290 Kč
DEZENT TA silver/
TA dark
16–20”

DUSTER

1 779 Kč 1 689 Kč 2 499 Kč

215/60 R17 96H

2 339 Kč 2 869 Kč

3 úrovně
nové servisní nabídky
Nyní máte na výběr ze tří úrovní servisní nabídky, která je speciálně navržena pro váš
vůz. Vyberte si takovou nabídku, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
O vše ostatní se postará váš servis DACIA.

COMFORT

od

2 690 Kč
Uvedená cena je za 1 kus včetně DPH a bez montáže. Dostupnost hliníkových disků a jejich cena se mohou lišit
dle modelu a motorizace vašeho vozu. Kompletní nabídku disků najdete na disky.dacia.cz.

215/65 R16 98H

Jezděte bez obav! Využijte novou servisní nabídku Dacia, která je šitá na míru
potřebám vašeho vozu. Svěřte svůj vůz do rukou odborníků a ušetříte tak náklady
na čas i údržbu.

Objevte naši
nabídku příslušenství
Vytvořte si svůj jedinečný vůz Dacia a užívejte si cestování naplno.

Servisní nabídka SMART obsahuje:
. prohlídku vozu dle programu údržby,
. č ištění klimatizace za pomoci Aircomatic III,
. výměnu originálních stěračů,
. odstraňovač hmyzu,
. další služby.
Pro více informací kontaktujte svého servisního poradce Dacia.

Nenalezli jste svůj rozměr a značku pneumatik?

Kompletní nabídku a více informací včetně údajů z EU štítků pneumatik
naleznete na pneumatiky.dacia.cz. Doporučujeme také konzultovat
s vaším přijímacím technikem.

Nabídka platí od 16. 3. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Dacia.
Přesný homologovaný rozměr pneumatiky včetně hmotnostního a rychlostního indexu
prověřte, prosím, v technickém průkazu ke konkrétnímu vozidlu (může se lišit dle modelu/
verze/motorizace).

Servis online
Loketní opěrka s indukční nabíječkou
telefonu

5 790 Kč

Vana zavazadlového prostoru
od

1 590 Kč

Cena uvedeného příslušenství je včetně DPH a bez montáže. Kompletní nabídku příslušenství objevte
na www.dacia.cz.

Novou servisní nabídku Dacia objevte na nové online platformě Dacia shop. Zde
můžete v několika jednoduchých krocích vybrat servisní služby pro své vozidlo,
zjistit náklady a rezervovat si online návštěvu v servisu. Neváhejte a vyzkoušejte naši
online nabídku již nyní na eshop.dacia.cz.

