Čistý vzduch je cool!
Nezabudnite na čistenie
klimatizácie len za 32,90 €!
Správny chod klimatizačného systému neznamená iba možnosť regulácie teploty
v kabíne vozidla. Klimatizácia tiež ovplyvňuje kvalitu ovzdušia vnútri kabíny.
Pravidelná každoročná kontrola a čistenie klimatizácie vám umožnia zbaviť sa baktérií,
plesní a zápachu, čo nesporne prispieva k zvýšenému komfortu vo vašom vozidle.

Nezabudnite na jarnú kontrolu vozidla
Jar je príležitosťou na zistenie podrobností o stave vášho vozidla. Pre váš pokoj skontrolujeme 18 najdôležitejších miest vášho vozidla a pripravíme ho na bezpečnú jazdu

Tie pravé pneumatiky
pre túto sezónu

len za 15 €.

Cena je vrátane DPH. Akciová kontrola nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku.

Viditeľnosť

Klimatizácia

4 body

1 bod

Medzi príznaky nesprávneho fungovania klimatizácie patria:
nepríjemný zápach v kabíne,
menej účinné ochladzovanie alebo ohrev teploty v kabíne vozidla,

Tlmiče

alergické príznaky,

2 body

nadmerné zahmlievanie predného skla,

Pneumatiky

Autobatéria
1 bod

nesprávna funkcia ventilátora.

Bezpečnosť
1 bod

Motor
3 body

3 body

Brzdy

3 body

REZERVUJTE SI VAŠU NÁVŠTEVU ONLINE
eshop.dacia.sk

Infolinka Dacia:
0800 700 112

Pečiatka partnera Dacia:

dacia.sk

Letné pneumatiky
Motrio za cenu od

Dacia odporúča

Ponuka platí od 16. 3. do 31. 8. 2020. Všetky uvedené zákaznícke ceny sú 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.

DACIA SERVIS

43,90 €

Letná sezóna?
Nenechajte sa zaskočiť

Vyberte si tie najlepšie
disky kolies

Pravidelné prezúvanie pneumatík je základným prvkom bezpečnej jazdy pre vás aj
vašich cestujúcich.
Špičková kvalita
a bezpečnosť za skvelú cenu!

OSTATNÉ
ZNAČKY

LOGAN

SANDERO

LODGY

DOKKER

Nová servisná ponuka
pre vaše bezpečné cestovanie

Hľadáte také disky kolies, ktoré vyhovujú vášmu vozidlu Dacia?
DEZENT TD/
TD dark
14–19"

DEZENT TZ dark
15–19"

od

od

81 €

98 €

185/65 R15 88T

43,90 €

36,90 €

52,90 €

DEZENT TY/
TY graphite
15–18"

DOTZ LIMEROCK
dark
16–17"

205/55 R16 91V

47,90 €

41,90 €

72,90 €

od

od

185/65 R15 88T

43,90 €

195/55 R16 91H-V

61,90 €

36,90 €

85 €

128 €
DEZENT TA silver/
TA dark
16–20"

52,90 €

DUSTER

215/60 R17 96H

68,90 €

95,90 €

75,90 €

111,90 €

Teraz máte na výber z troch úrovní servisnej ponuky, ktorá je špeciálne navrhnutá
pre vaše vozidlo. Vyberte si takú ponuku, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám
a rozpočtu. O všetko ostatné sa postará váš servis DACIA.

od

104 €

107,90 €
59,90 €

3 úrovne
novej servisnej ponuky

COMFORT

Uvedená cena je za 1 kus vrátane DPH a bez montáže. Dostupnosť hliníkových diskov a ich cena sa môžu líšiť podľa
modelu a motorizácie vášho vozidla. Kompletnú ponuku diskov nájdete na disky.dacia.sk.

215/65 R16 98H

Jazdite bez obáv! Využite novú servisnú ponuku Dacia, ktorá je šitá na mieru potrebám
vášho vozidla. Zverte svoje vozidlo do rúk odborníkov a ušetríte tak náklady na čas aj
údržbu.

Objavte našu
ponuku príslušenstva
Vytvorte si svoje jedinečné vozidlo Dacia a užívajte si cestovanie naplno.

Servisná ponuka SMART obsahuje:
. prehliadku vozidla podľa programu údržby,
. č istenie klimatizácie za pomoci Aircomatic III,
. výmenu originálnych stieračov,
. odstraňovač hmyzu,
. ďalšie služby.
Pre viac informácií kontaktujte svojho servisného poradcu Dacia.

Nenašli ste svoj rozmer a značku pneumatík?

Kompletnú ponuku a viac informácií vrátane údajov z EÚ štítkov
pneumatík nájdete na pneumatiky.dacia.sk. Odporúčame tiež konzultovať
s vaším prijímacím technikom.

Ponuka platí od 16. 3. do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov
Dacia. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane hmotnostného a rýchlostného indexu
preverte, prosím, v technickom preukaze ku konkrétnemu vozidlu (môže sa líšiť podľa modelu/
verzie/motorizácie).

Servis online
Lakťová opierka s indukčnou nabíjačkou
telefónu

229 €

Vaňa batožinového priestoru
od

55,90 €

Cena uvedeného príslušenstva je vrátane DPH a bez montáže. Kompletnú ponuku príslušenstva objavte
na www.dacia.sk.

Novú servisnú ponuku Dacia objavte na novej online platforme Dacia shop. Tu
môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch vybrať servisné služby pre vaše vozidlo,
zistiť náklady a rezervovať si online návštevu v servise. Neváhajte a vyskúšajte našu
online ponuku už teraz na eshop.dacia.sk.

