Service- & reparationsavtal
för din Dacia
Är du intresserad av ett extra tryggt bilägande och funderar på att köpa en ny
Dacia Duster, Dacia Sandero eller Dacia Logan MCV? Grattis, då har du verkligen all
anledning att läsa vidare.
Utöver att vi på Dacia gör allt för att skapa kvalitativa och prisvärda bilar, lägger vi
också stora resurser på att göra själva ägandet och underhållet av en Dacia förmånligt
och förutsägbart. Därför har vi skapat Dacia Care – ett trygghetspaket som innehåller all
planerad service och eventuella reparationer. Allt du betalar är ett fast lågt månadspris
under hela avtalsperioden – och bättre kostnadskontroll än så får man ju inte.
Dacia Care är ett nationellt avtal vilket gör att det gäller på alla auktoriserade
verkstäder i hela Sverige. Du väljer alltid den verkstad som för tillfället passar dig bäst.
Med hjälp av Dacia Care får du full kontroll över ditt bilägande, du slipper oväntade
kostnader och prisökningar. Du får även ett säkrat andrahandsvärde genom att bilen
hålls i toppskick.

Dacia Care i korthet
Finns till Dacia Duster, Dacia Sandero och Dacia Logan MCV
Avtalsperiod från 3 till 5 år och 1 000 till 2 500 mil om året
Samma fasta låga månadskostnad under hela avtalsperioden
Månadsbetalning erbjuds via e-faktura från Renault Finance Nordic
30 dagars ångerrätt

Dacia Care service- & reparationsavtal

Enkla svar på
svåra frågor

Tryggt och
problemfritt
ägande

Kan jag skaffa Dacia Care när jag vill?
De flesta väljer att teckna Dacia Care i samband
med köpet av en ny bil, men det går att teckna
avtal upp till 12 månader efter att din bil har
registrerats. Om du väljer att teckna efter köpet
av din nya bil, inleder du med att betala igen de
månader du har hoppat över.
Är avtalet kopplat till den verkstad
där jag tecknar avtalet?
Nej, Dacia Care är ett nationellt avtal, vilket
innebär att det gäller på samtliga auktoriserade
Daciaverkstäder i hela Sverige. Du väljer den
verkstad som vid varje tillfälle passar bäst för dig.
Finns det någon begränsning i körsträcka?
Avtalet gäller upp till den nivå på körsträcka du
har valt. Kör du mer än så, kan vissa servicepunkter behöva tidigareläggas, vilket innebär
att du kan behöva betala en tilläggskostnad för
dessa åtgärder.
Vad händer om jag överskrider
avtalad körsträcka?
Inga problem. Då ändrar vi avtalet till
den körsträcka du vill ha, och du
betalar mellanskillnaden.
Hur gör jag när det är dags att göra service
eller något behöver repareras?
Du bokar tid och lämnar in bilen som vanligt på
verkstaden. Den enda skillnaden är att verkstaden
inte kräver dig på betalning för tjänsterna. Om du
kommer överens med verkstaden om andra
tjänster, som inte ingår i avtalet, betalar du
separat för dessa.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig?
Läs mer på dacia.se

dacia.se

Detta ingår i Dacia Care
Underhållsservice
Förutom ordinarie service enligt fabrikens rekommendationer så täcker vårt
servicepaket många av de extra kostnader som man i vanliga fall behöver betala
vid en service. Även byte av kamrem ingår.
Säkerhetskontroller
Funktionalitetskontroller
Byte av motorolja/oljefilter/
packning

Slitagekontroller

Bromsdelar

Kul- och styrleder

Glödlampor

Fjädring

Kopplingsdelar

Torkarblad

Dämpning

Batteri

Reparation/byte av (förlängd garanti)
Motor

Signalering

Växellåda

Fjädring

Turbo

Drivknut och led

Styrelektronik

Avgassystem

Insprutning

Katalysator

Svänghjul

Partikelfilter

Drivaxel

Elektronisk
utrustning

Chassi

Strålkastare

Dörrar och rutor
AC/ECC		
Inredning
Koppling
Speglar
Bromssystem
Visste du att Dacia tillhör Renault Groupe och är dess näst största varumärke?
Dacia har sedan 2004 sålt över 5 miljoner bilar och har funnits i Sverige sedan 2008.

En av de stora fördelarna med Dacia Care är att du redan vid köpet av din nya bil vet
den exakta månadskostnaden för service och reparationer under flera år framöver.
I tabellen hittar du månadskostnaden för olika årliga körsträckor och olika avtalsperioder.
Välj det alternativ som passar dig bäst.

Intervalltillägg
(t.ex. kupéfilter, tändstift,
luftfilter, kamrem)

Byten av slitagedelar

Styrning

Vad kostar Dacia Care?

1 000 mil/år

1 500 mil/år

2 000 mil/år

2 500 mil/år

3 år

229 kr/mån*

269 kr/mån*

399 kr/mån*

439 kr/mån*

4 år

329 kr/mån*

369 kr/mån*

429 kr/mån*

499 kr/mån*

5 år

369 kr/mån*

399 kr/mån*

499 kr/mån*

679 kr/mån*

Exempel: Vi säger att du väljer ett 4-årigt avtal med en årlig körsträcka om 1 500 mil.
Kostnaden per månad blir då 369 kr. Har du inte skaffat avtalet direkt vid köpet av bilen,
så kan du göra detta upp till 12 månader därefter. Om du gör detta exempelvis 7 månader
efter bilköpet, inleder du i så fall avtalet med att betala för de första 7 månaderna
direkt, och du betalar därefter månadskostnad utifrån ditt val.

Dacia Assistans
Hjälp på vägen
vid driftsstopp

www.dacia.se/dacia-care

Alla dagar,
dygnet runt
Gäller i hela Europa
Om din Dacia
behöver mer hjälp
körs den till den
närmaste av våra
8 500 verkstäder
i Europa.

*Ordinarie pris inklusive moms (maj-19). Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar samt förbehåller
oss rätten till prisändringar. Omfattningen av Dacia Care beskrivs i avtalets villkor. Rådgör med din
närmaste auktoriserade Dacia återförsäljare för aktuellt pris och mer information om Dacia Care.

