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ERKEND
SCHADEHERSTEL
 je Renault weer 100% hersteld

Door Renault erkend,  
dús betrouwbaar

Wil je na herstel van schade weer helemaal op je Renault 
kunnen vertrouwen? Neem geen risico en neem direct 
contact op met Renault. Dan weet je zeker dat jouw auto na 
reparatie weer volledig is hersteld. Net als de veiligheid van 
jezelf en jouw passagiers. Een geruststellende gedachte!

eén telefoontje is voldoende
Bel 0800 - 0303 en Renault handelt jouw autoschade af. Snel en 
professioneel. Maar weet je wat het belangrijkste is? Je weet zeker 
dat de schade wordt hersteld door de specialisten van Renault 
Erkend Schadeherstel.

vertrouw op Renault Erkend Schadeherstel
Iedere Renault heeft een geavanceerde kooiconstructie en 
andere moderne hulpsystemen. Dat maakt jouw Renault tot een 
veilige auto. Deskundig schadeherstel gaat daarom verder dan 
alleen uitdeuken. Ook constructief moet je Renault weer even 
sterk en veilig zijn als voorheen.
Gelukkig is je Renault bij Renault Erkend Schadeherstel in veilige 
handen. Want de autotechnici die hier werken volgen regelmatig 
speciale Renault-cursussen. Ze beschikken als eerste over de 
nieuwste reparatiemethoden. Jaarlijks wordt gecontroleerd of bedrijf 
en medewerkers nog wel voldoen aan de strenge eisen van Renault.

origineel Renault
Bij het herstel worden uitsluitend originele Renault-onderdelen 
gebruikt. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat jouw Renault zijn 
hoge kwaliteits- en veiligheidsniveau behoudt. Valt je auto nog 
onder een garantieregeling? Dan blijft die ongewijzigd geldig. Ook 
de inruilwaarde van je auto wordt niet aangetast.

Renault Merkgarantiebewijs
Na herstel van de schade ontvang je het Renault Merkgarantie- 
bewijs. Dit bevestigt dat jouw auto vakkundig is gerepareerd door 
Renault Erkend Schadeherstel. Het geeft je recht op een garantie 
van 4 jaar op carrosseriedelen en spuitwerk, inclusief arbeidsloon 
van het herstel. Voor mechanische en technische delen geldt een 
garantie van 1 jaar. Het Merkgarantiebewijs garandeert je dat jouw 
Renault na het herstel op alle aspecten weer in dezelfde staat 
verkeert als vóór de schade. Een veilig gevoel, dat alleen Renault 
Erkend Schadeherstel je kan geven.



Renault Erkend 
Schadeherstel

 schadeherstel conform de eisen van Renault
 Renault vervangend vervoer
 gebruik van originele Renault-onderdelen
 geen effect op restwaarde
 Renault-fabrieksgarantie blijft gehandhaafd*

Na reparatie 4 jaar Renault-merkgarantie

* Indien van toepassing    

schade?
Bel met Renault: 0800 - 0303

MY RENAULT
Alles voor je auto binnen 
handbereik

My Renault is ontworpen voor de optimale rijervaring.  
Hier vind je alle informatie over jouw auto en profiteer je van 
vele extra voordelen! Met een gepersonaliseerd account op 
basis van jouw kenteken is je Renault altijd binnen handbereik.

  MY RENAULT+
Voor slechts € 49,95 kun je My Renault uitbreiden  
naar My Renault+. Je profiteert direct van extra  
privileges bij jouw Renault-dealer, t.w.v. ruim € 180:

 gratis APK
 gratis Zomer- en Wintercheck

 gratis vloeistoffen bijvullen
 gratis lampen vervangen
 gratis ruitreparatie
 gratis bandreparatie
 10% korting op Renault Route Service+ 
 onbeperkt ieder 2e kaartje gratis op de beste deals
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