
Zimní kompletní kola za akční ceny 

od 3 009 

Kč

Servisní nabídka
Připravili jsme pro vás nabídku servisních balíčků. Vyberte si ten, který bude nejlépe 
vyhovovat vašim potřebám a rozpočtu. Svěřte svůj vůz do rukou odborníků a ušetříte 
náklady na čas i údržbu.

Originální příslušenství 

Zimní nabídka autobaterií a sad stěračů 

Typ Kapacita / 
startovací proud Cena

L1 50Ah / 420A 1 809 Kč
L2 60Ah / 600A 2 269 Kč
L3 70Ah / 720A 2 490 Kč
L2 EFB 60Ah / 510A 2 599 Kč
L3 EFB 70Ah / 720A 3 099 Kč

Razítko partnera Dacia:

Infolinka Dacia 
800 380 380 dacia.cz

Střešní nosič lyží
od 3 590 Kč

COMFORT

 
od 1 590 KčVana zavazadlového  

prostoru

Stěrače DACIA Přední Zadní
Logan, Sandero, Duster 
(do 08/2015) 790 Kč 270 Kč

Logan II, Sandero II, 
Duster II 790 Kč 270 Kč

Lodgy, Dokker 790 Kč 270 Kč

Baterie typu EFB jsou vhodné pro vozidla vybavená systémem Start&Stop  
a vyznačují se delší životností při zvýšeném cyklickém zatížení.

Uvedené ceny předních stěračů jsou za 2 kusy, ceny za zadní stěrač a autobaterii Motrio jsou za 1 kus včetně DPH a bez 
montáže. Kompletní nabídku stěračů a baterií naleznete v autorizovaných servisech Dacia. 

Ochrana čelního skla  
s RainProtect

Přípravek RainProtect vytváří odolnou povrchovou vrstvu, která je chemicky 
spojena s čelním sklem. Po použití ochranného přípravku nezůstává voda na skle  
v žádné formě (déšť, sníh nebo kroupy) a je rychle odváděna z vašeho zorného pole. 
Vaše čelní sklo je chráněno po dobu 6 měsíců. Nyní pouze za 319 Kč.*
* Uvedená cena je bez aplikace přípravku.

Servis online
Novou servisní nabídku Dacia objevte na nové online platformě Dacia Shop. Zde 
si 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.

Takovou šanci
nemůžete promarnit!

DACIA SERVIS

Nabídka platí do 31. 12. 2020. Všechny uvedené zákaznické ceny jsou včetně DPH a nezahrnují montáž (vyjma zimních 
kompletních kol). 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.Uvedené ceny jsou včetně DPH a bez montáže. 

   dacia.czDacia doporučuje

http://www.dacia.cz
http://eshop.dacia.cz
http://eshop.dacia.cz
http://www.dacia.cz


LOGAN/SANDERO

185/65 R15  
88–92T 92T 88T 88T

1 279 Kč 1 369 Kč 1 159 Kč

205/55 R16  
91T–H 91T 91H 91H

1 599 Kč 2 219 Kč 1 409 Kč
LODGY/DOKKER

185/65 R15  
88–92T 92T 88T 88T

1 279 Kč 1 809 Kč 1 279 Kč

195/55 R16  
91H

1 999 Kč 2 039 Kč 1 889 Kč

DUSTER

215/65 R16  
98H

2 149 Kč 3 049 Kč 1 939 Kč

215/60 R17  
96H

––– 3 669 Kč 2 569 Kč

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.

Akční nabídka zimních kompletních kol Akční nabídka hliníkových diskůAkční nabídka zimních pneumatik

Kontrola před zimou za 399 Kč

Montáž kompletů na vůz a ozdobné kryty kol 
jsou již započítané v ceně.

Nenalezli jste svůj rozměr a značku? Kompletní nabídku a více informací včetně údajů z EU štítků pneumatik naleznete na 
pneumatiky.dacia.cz. Doporučujeme nákup konzultovat s vaším přijímacím technikem. Cena pneumatik je za 1 kus včetně DPH  
a nezahrnuje montáž. Nabídka platí do 31. 12. 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).

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. 

Doporučené zákaznické ceny jsou za 1 kus včetně DPH, montáže na vůz a ozdobných krytů kol. Montáž zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, 
závaží). Ozdobné kryty kol / středové krytky jsou k dispozici dle aktuální dostupnosti. Komplety pro modely Lodgy a Dokker jsou dodávány 
s ventilky TPMS, komplety pro ostatní modely jsou se standardními ventilky. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Při koupi 4 ks samostatných pneu značek Motrio, Continental, Goodyear, 
Dunlop, Fulda, Nokian a Bridgestone získáte poukaz v hodnotě 500 Kč 
včetně DPH na nákup dalšího příslušenství či služeb v autorizovaném servisu, 
kde byla koupě uskutečněna. Poukaz platí do 31. 5. 2021. 
Více na www.dacia.cz.

 

   POUKAZ

  500 Kč  Brzdy (3 body)

Pneumatiky (3 body)

Motor (3 body)

Autobaterie (1 bod)

Klimatizace (1 bod)

Viditelnost (4 body)

Bezpečnost (1 bod)

Kompletní kola s hliníkovými disky

205/55 R16 91T
Standard black

3 599 Kč/ks

DUSTER
215/65 R16 98H

Design Fidji

HYBRIDNÍ KOLO

4 149 Kč/ks

DOKKER VAN
185/65 R15 92T

Standard black

3 009 Kč/ks

LODGY/DOKKER
185/65 R15 92T

Standard black

3 429 Kč/ks

185/65 R15 92T
Standard black

LOGAN/SANDERO

3 009 Kč/ks

Kompletní kola s pneumatikami Motrio a s plechovými disky

DEZENT 
TD
14–19"
od 

2 219 Kč
DEZENT 
TW silver
15–18"
od 

2 289 Kč

DEZENT TA silver / 
TA dark
16–20"
od 

2 829 Kč
DEZENT  
TR black
16–18"
od 

2 619 Kč

DEZENT TZ / 
TZ graphite
15–19"
od 

2 059 Kč

Hybridní kolo 
antracit
15–16"
od 

1 709 Kč

Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault 
Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Představují reálnou alternativu prémiových 
značek optimalizovanou pro potřeby vozů Dacia s vynikajícím poměrem kvalita/cena. 
Více informací naleznete na https://www.dacia.cz/udrzba-vozu/pneumatiky.html.

Tlumiče (2 body)

3 839 Kč/ks 5 249 Kč/ks

LOGAN/SANDERO
185/65 R15 88T

CHAMADE

DUSTER
215/65 R16 98H

MERIDA

LODGY/DOKKER
195/55 R16 91H

PANACHE

5 379 Kč/ks

http://pneumatiky.dacia.cz
http://disky.dacia.cz
http://www.dacia.cz
https://www.dacia.cz/udrzba-vozu/pneumatiky.html

