
Dacia Servis

Pre vaše zdravie a pohodlie na cestách
Nechajte si vyčistiť klimatizáciu!

Len za 32,90 €

Pre bezproblémový chod zapínajte klimatizáciu minimálne 
raz za mesiac aj počas zimy. Odporúčame ju používať pri
každej jazde, pretože lepšie odstraňuje vlhkosť z okien.
Klimatizácia by mala byť každý rok odborne mechanicky 
vyčistená a dezinfikovaná ozonizáciou a prípravkami proti 
plesniam.

Prečo je nutné sa o klimatizáciu 
pravidelne starať?

Na výparníku zostáva vlhkosť, ktorá spolu s prachom pri nedostatočnom čistení vytvára ideálne prostredie 
pre rast plesní.

Plesne sú zdrojom nepríjemného zápachu a zvýšenej koncentrácie škodlivých mikroorganizmov vnútri 
vozidla.

Tie môžu vyvolávať alergické reakcie alebo zosilňovať pocit únavy na dlhých cestách a citeľne tak znížiť 
jazdný komfort.

Zanedbané čistenie klimatizácie tiež spôsobuje zhoršenie jej výkonu a pozorovateľný nárast spotreby 
paliva.

Ponuka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019 u participujúcich partnerov Dacia. Uvedená cena zahŕňa DPH.
Viac informácií v autorizovaných servisoch Dacia 
alebo na www.dacia.sk

Pečiatka oficiálneho Dacia partnera:Infolinka Dacia 0800 700 112

Ponuka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019 u participujúcich partnerov Dacia.
Akciová ponuka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku.

Uvedená cena zahŕňa DPH.

Dôkladná kontrola
18 bodov len za 15 €

Nezabudnite na jarnú kontrolu vozidla
Pre váš pokoj skontrolujeme 18 najdôležitejších miest vášho vozidla a pripravíme ho na bezpečnú jazdu:

Motor

Pneumatiky

Tlmiče

Brzdy

Klimatizácia

Viditeľnosť

Autobatéria

stav a kapacita,
prípadne výmena

chladiaci systém
olej a prevádzkové

kvapaliny

stierače
a ostrekovacia kvapalina

stav čelného skla
vnútorné a vonkajšie

osvetlenie

Bezpečnosť
pasívna
a aktívna

brzdové platničky
a disky predné/zadné
brzdová kvapalina
kontrola brzdového systému

tlak v predných/zadných pneu
opotrebenie dezénu pneu

kontrola stavu náhradného kolesa

predné a zadné

overenie správnej
funkčnosti

Prezúvajte šikovne! 
Nové pneumatiky Motrio

Pneumatiky značky Motrio
iba u nás od 39,90 €



Letné pneumatiky 2019 Špičková kvalita a bezpečnosť
za akciové ceny!

LOGAN

SANDERO

215/65 R16 98H 
ConquestSport: EC2-71

215/65 R16 98H 
Prem.Cont.5: CA2-71

64,90 € 98,90 €
215/60 R17 96H

CrossCont.LX: CC2-71

119,90 €DUSTER

LODGY

DOKKER

Ponuka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019. Uvedené zákaznícke ceny sú za 1 kus vrátane DPH a nezahŕňajú montáž. O konkrétnej 
ponuke a cenách sa informujte u participujúcich partnerov Dacia. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu 
uvedených cien, výšky zliav a technickej špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuka je iba informatívna 
a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená. Kompletnú 
ponuku nájdete na www.dacia.sk.

Prečo pneumatiky Motrio?

Kvalitné hliníkové disky za akciové ceny

Príslušenstvo Dacia

Cena uvedeného príslušenstva je vrátane DPH a bez montáže.

Asymetrický dizajn a obsah kremičitanov prepožičiavajú pneumatikám Motrio 
optimálne vlastnosti s ohľadom na priľnavosť k povrchu, brzdnú dráhu na mokrej 
vozovke, opotrebenie a komfort jazdy. Ich výrobcom je jeden z najvýznamnejších 
svetových producentov pneumatík. To všetko z nich robí skutočnú alternatívu 
k značkovým prémiovým pneumatikám s výborným pomerom kvalita/cena. 
Parametre pneumatík Motrio zaručujú špičkovú priľnavosť k povrchu a presnosť 
riadenia, výborné vlastnosti pri brzdení na mokrej vozovke a odolnosť proti 
aquaplaningu, optimálnu úroveň hluku aj pri vysokých rýchlostiach a dlhú 
životnosť.

Ponuka platí u participujúcich partnerov Dacia od 15. 3. do 30. 6. 2019. Uvedená zákaznícka cena je za 1 kus vrátane DPH 
a bez montáže. Dostupnosť hliníkových diskov a ich ceny sa môžu líšiť v závislosti od modelu a motorizácie vášho vozidla. Kompletnú 
ponuku diskov nájdete na www.dacia.sk.

Čistenie klimatizácie
len za 32,90 €
Dacia Servis

Textilné koberce 
od 49,90 €

Strešné nosiče
od 139 €

DEZENT TZ
Logan / Sandero
Lodgy / Dokker / Duster
15” - 19”

od 84 €

DEZENT TZ dark
Logan / Sandero
Lodgy / Dokker / Duster
15” - 19”

od 97 €

Panache
Lodgy / Dokker / 
/ Dokker Van
16”

109 €
(+ stredová krytka 7,90 €/ks)

ALTICA
Logan / Sandero / 
/ Lodgy / Dokker
16”

109 €
(+ stredová krytka 7,90 €/ks)

Čistenie klimatizácie?
Lepšiu ponuku nenájdete

185/65 R15 88T 
Conquest: EC2-70

185/65 R15 88T 
EcoCont.6: AB2-70

39,90 € 58,90 €
195/55 R16 91H-V 

ConquestSport H:EC2-72
195/55 R16 91H-V 

Prem.Cont.5 V: CA2-72

58,90 € 111,90 €

185/65 R15 88T 
Conquest: EC2-70

185/65 R15 88T 
EcoCont.6: AB2-70

39,90 € 58,90 €
205/55 R16 91V 

ConquestSport: EC2-71
205/55 R16 91V 

Prem.Cont.6: CA2-71

45,90 € 72,90 €


