Zimná ponuka autobatérií a súprav stieračov
Typ
L1
L2
L3
L2 EFB
L3 EFB

Kapacita /
štartovací prúd
50Ah / 420A
60Ah / 600A
70Ah / 720A
60Ah / 510A
70Ah / 720A

Cena
70,90 €
83,90 €
89,00 €
99,00 €
109,00 €

Batérie typu EFB sú vhodné pre vozidlá vybavené systémom Start&Stop a
vyznačujú sa dlhšou životnosťou pri zvýšenom cyklickom zaťažení.

Stierače DACIA
Logan, Sandero, Duster
(do 08/2015)
Logan II, Sandero II,
Duster II
Lodgy, Dokker

Predné

Zadný

19,90 €

8,90 €

29,90 €

9,90 €

29,90 €

9,90 €

Uvedené ceny predných stieračov sú za 2 kusy, ceny za zadný stierač a autobatériu Motrio sú za 1 kus vrátane DPH a bez
montáže. Kompletnú ponuku stieračov a batérií nájdete v autorizovaných servisoch Dacia.

Servisná ponuka
Pripravili sme pre vás ponuku servisných balíčkov. Vyberte si ten, ktorý bude
najlepšie vyhovovať vašim potrebám a rozpočtu. Zverte svoje vozidlo do rúk
odborníkov a ušetríte tak náklady na čas aj údržbu.

Takú šancu
nemôžete premárniť!

COMFORT

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

Ochrana čelného skla
s RainProtect
Prípravok RainProtect vytvára odolnú povrchovú vrstvu, ktorá je chemicky spojená
s čelným sklom. Po použití ochranného prípravku nezostáva voda na skle v žiadnej
forme (dážď, sneh alebo krúpy) a je rýchlo odvádzaná z vášho zorného poľa.
Vaše čelné sklo je chránené 6 mesiacov. Teraz iba za 11,90 €.*
* Uvedená cena je bez aplikácie prípravku.

Pečiatka partnera Dacia:

Originálne príslušenstvo

Infolinka Dacia
0800 700 112
Strešný nosič lyží

od

129 €

Vaňa batožinového
priestoru

od

55,90 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH a bez montáže.

Dacia odporúča

dacia.sk

Zimné kompletné kolesá za akciové ceny

od

dacia.sk

Ponuka platí do 31. 12. 2020. Všetky uvedené zákaznícke ceny sú vrátane DPH a nezahŕňajú montáž (okrem zimných
kompletných kolies). 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

111,90 €

Akciová ponuka zimných
kompletných kolies

Akciová ponuka zimných pneumatík

Montáž kompletov na vozidlo a ozdobné kryty
kolies sú už započítané v cene.

185/65 R15 88T
CHAMADE

LODGY/DOKKER

185/65 R15
88–92T

205/55 R16
91T–H

195/55 R16 91H
PANACHE

DUSTER

215/65 R16 98H
MERIDA

DEZENT TZ /
TZ graphite
15 – 19"
od

LOGAN/SANDERO

Kompletné kolesá s hliníkovými diskami
LOGAN/SANDERO

92T

88T

88T

46,90 €

50,90 €

42,90 €

91T

91H

91H

57,90 €

81,90 €

46,90 €

185/65 R15
88–92T

92T

88T

88T

46,90 €

66,90 €

46,90 €

215,90 €/ks

193,90 €/ks

Kompletné kolesá s pneumatikami Motrio a s oceľovými diskami
LOGAN/SANDERO

185/65 R15 92T
Standard black

205/55 R16 91T
Standard black

LODGY/DOKKER DOKKER VAN
185/65 R15 92T
Standard black

185/65 R15 92T
Standard black

HYBRIDNÉ KOLESO
DUSTER

215/65 R16 98H
Dizajn Fidji

215/60 R17
96H

72,90 €

105,90 €

81,90 €

96,90 €

DEZENT
TR black
16 – 18"
od

DEZENT
TW silver
15 –18"
od

86,90 €

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.

73,90 €

76,90 €

68,90 €

78,90 €

112,90 €

72,90 €

Kontrola pred zimou za 15 €

DUSTER
215/65 R16
98H

DEZENT TA silver /
TA dark
16 – 20"
od

DEZENT
TD
14 – 19"
od

LODGY/DOKKER

195/55 R16
91H

143,90 €/ks

Akciová ponuka hliníkových diskov

Pripravte svoje vozidlo na zimu skôr, než v uliciach udrú mrazy. Počas 18-bodovej
sezónnej prehliadky skontrolujeme najdôležitejšie časti vášho vozidla, aby sme ho
pripravili na bezpečnú cestu v zimných podmienkach.
Viditeľnosť (4 body)

–––

135,90 €

94,90 €

Motor (3 body)

Nenašli ste svoj rozmer a značku? Kompletnú ponuku a viac informácií vrátane údajov z EÚ štítkov pneumatík nájdete na
pneumatiky.dacia.sk. Odporúčame nákup konzultovať s vaším prijímacím technikom. Cena pneumatík je za 1 kus vrátane
DPH a nezahŕňa montáž. Ponuka platí do 31. 12. 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).

Bezpečnosť (1 bod)

Autobatéria (1 bod)
Klimatizácia (1 bod)

Pneumatiky Motrio sú privátnou značkou založenou na úzkej spolupráci odborníkov Renault
Group s popredným svetovým výrobcom pneumatík. Predstavujú reálnu alternatívu prémiových
značiek optimalizovanú pre potreby vozidiel Dacia s vynikajúcim pomerom kvalita/cena.
Viac informácií nájdete na www.dacia.sk/udrzba-vozidla/pneumatiky.html.

153,90 €/ks

Odporúčané zákaznícke ceny sú za 1 kus vrátane DPH, montáže na vozidlo a ozdobných krytov kolies. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál
(ventily, závažia). Ozdobné kryty kolies / stredové krytky sú k dispozícii podľa aktuálnej dostupnosti. Komplety pre modely Lodgy a Dokker sú
dodávané s ventilmi TPMS, komplety pre ostatné modely sú so štandardnými ventilmi. Použité obrázky sú iba ilustratívne.

Pri kúpe 4 ks samostatných pneumatík značiek Motrio, Continental,
Goodyear, Dunlop, Fulda, Nokian a Bridgestone získate poukaz v hodnote
20 € vrátane DPH na nákup ďalšieho príslušenstva či služieb v autorizovanom
servise, kde bola kúpa uskutočnená. Poukaz platí do 31. 5. 2021.
Viac na www.dacia.sk.

€

111,90 €/ks

AZ
UK

126,90 €/ks

20

132,90 €/ks

PO

111,90 €/ks

Tlmiče (2 body)

Brzdy (3 body)
Pneumatiky (3 body)

