GARANCIA KITERJESZTÉS ÉS
SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK
gondtalan szerviz

Válassza az Önnek leginkább megfelelő ajánlatot
a Renault szervizszerződések közül.

GARANCIA+

Garancia+

easy
service

egy szervizszerződés, mely garanciakiterjesztést és
Assistance szolgáltatást tartalmaz egy adott időre vagy megtett távolságra.

EASY SERVICE

egy szervizszerződés, mely garanciakiterjesztést,
karbantartás csomagot és Assistance szolgáltatást tartalmaz egy adott időre
vagy megtett távolságra.

Személyautók esetén
Garancia kiterjesztés
5 év

150 000 km
200 000 km

Szervizszerződések
100 000 km
5 év
150 000 km
200 000 km

Haszongépjárművek esetén*
Garancia kiterjesztés
Szervizszerződések
150 000 km
150 000 km
3 év
3 év
200 000 km
200 000 km
120 000 km
120 000 km
4 év
4 év
150 000 km
200 000 km
200 000 km
150 000 km
5 év
200 000 km
5 év
200 000 km
*modellenként eltérhet

Előnyök
TAKARÉKOSSÁG

BIZTONSÁG

KÉNYELEM

N
 em keletkezhetnek váratlan
költségei, Ön biztosított az
alkatrészek árváltozása ellen.

 A garanciakiterjesztés a
Renault által biztosított.

 Készpénzmentes
szervizszolgáltatások a
Renault hálózaton belül.

K
 ötött, változtathatatlan
árak a szerződés ideje alatt
(a munkadíjak növekedése
ellenére).
 Az előre tervezett
karbantartásnak
köszönhetően nem lesznek
váratlan kiadásai.
 Átruházható, így
tulajdonosváltás esetén
az érték érvényesíthető a
használtautó árában.
 Járműve nagyobb
piaci értéket képvisel
a Márkaszerviz által
részletesen dokumentált
szerviztörténetének
köszönhetően.

 Gyors és hatásos a
munkavégzés a Renault
hálózat szakértelmének
köszönhetően.
 Minden javítás során kizárólag
eredeti Renault alkatrészek
kerülnek felhasználásra.
 Biztonságban érezheti magát,
mivel a gyártó karbantartási
programjával összhangban
szervizelt járművel közlekedik.
 Hiba esetén a jármű
elszállítása a legközelebbi
Renault Márkakereskedésbe.

2
 4 órás Assistance támogatás
az Európai Unión és Svájcon
belül.
S
 zámos szolgáltatás közül
(csereautó biztosítása,
szállodai elhelyezés a javítás
időtartama alatt, stb.)
választhat az Assistance
esemény bekövetkezésekor.

Szervizszerződések tartalma

Kiterjesztett garancia gyári eredetű meghibásodás
esetén, a garanciaidőn belül.

Garancia+

easy
service

Mechanikus alkatrészek cseréje/javítása





Elektronikus alkatrészek cseréje/kijavítása





Elektromos alkatrészek cseréje/kijavítása





Munkadíjak





Renault Assistance támogatás napi 24 órában, a hét mindennapján
Európa szerte.





Elvontatás a legközelebbi Renault Márkaszervizbe (ha helyszíni javításra
nincs mód).





Assistance

Csereautó biztosítása a javítás ideje alatt





Ha lakóhelytől 50km-nél távolabb történik az Assistance esemény,
a következők közül választhat:
- haza vagy továbbutazás biztosítása
- szállodai elhelyezés a javítás időtartama alatt.
- csereautó biztosítása
- a visszautazás megtérítése





Karbantartás csomag
Renault ellenőrzés



Olajcsere



Olajszűrő



Gyújtógyertyák



Ékszíj



Vezérműszíj



Levegőszűrő



Üzemanyag-szűrő



Pollenszűrő



Fékfolyadék



Hűtőfolyadékok



Sebességváltó olaj



Szelepszabályozás



Féktárcsa/fékbetét ellenőrzés



Garantált nyugalom

Professzionális támogatás
hivatalos Renault Márkaszervizben
Eredeti Renault alkatrészek
Eredeti Castrol RN SPEC motorolaj
Ingyenes Renault Assistance támogatás
Kényelmes, komfortos
szolgáltatásigénylés Európa-szerte

A Renault szervizszerződés
hatálya alá tartozó országok.

Azok az országok, ahol
a számlát az ügyfél fizeti, kivéve
az Assistance szolgáltatás árát.
A felmerült szervizköltségek
megtérítését Magyarországon
a szervizszerződést megkötő
Renault Márkaszerviz biztosítja.

Az Ön Renault Márkakereskedése

