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RENAULT 
GLASSERVICE
100% Renault, 100% betrouwbaar

Als een steentje met 100 kilometer per uur je 
voorruit raakt, kan dat gemakkelijk een ster of 
barst veroorzaken. Herstel of vervanging is 
precisiewerk, waarvoor de juiste aanpak én de 
juiste materialen vereist zijn. Bij je Renault-dealer 
kun je erop vertrouwen dat elke ruitreparatie  
wordt uitgevoerd door een ervaren vakman.

passieve veiligheid
Botsproeven bevestigen keer op keer Renaults leiderschap op 
het gebied van veiligheid. Ter bescherming van de inzittenden 
heeft de carrosserie van elke Renault een kooiconstructie, 
waarvan de ruiten een essentieel onderdeel uitmaken. 

herstellen of vervangen?
Bij een kleine beschadiging buiten het blikveld van de bestuurder 
is herstel van de oude ruit meestal mogelijk. Een ingreep die vaak 
binnen één uur kan worden uitgevoerd. Het vervangen van een 
voorruit neemt hoogstens een dag in beslag.  Veel verzekerings

maatschappijen geven de voorkeur aan reparatie. Heb je een 
casco, WAPlus of glasverzekering, dan zijn deze reparaties 
vrijwel altijd gedekt.

ADAS
Tegenwoordig zijn alle Renaultmodellen uitgerust met ADAS, 
oftewel Advanced Driver Assistance Systems (rijhulpsystemen). 
Een deel van de ADASsystemen is middels een sensor of camera 
geïntegreerd in de voor en achterruit van de auto. Een kleine 

Powered byPowered by

wat is Dealerglass?
Dealerglass is een formule voor ruitherstel bij merkdealers. 
Dealerglass zorgt ervoor dat elke Renault-rijder in het geval 
van ruitschade altijd terecht kan bij de Renault-dealer, ook 
via de lease- of verzekeringsmaatschappij. Via de Renault-
dealer ben je verzekerd van vakkundig herstel én gebeurt 
dit altijd volgens fabrieksvoorschriften met originele 
onderdelen.

afwijking in de afstelling van de camera of sensor kan grote gevolgen 
hebben; daarom is het van belang dat deze opnieuw gekalibreerd 
(afgesteld) worden in het geval van ruitschade. De Renaultdealer 
beschikt over de kennis en apparatuur voor de kalibratie van deze 
ADAScamera, zodat je weer veilig de weg op kunt.

originele Renault-onderdelen & All-in prijs
Bij onderhoud of reparatie worden originele Renaultonderdelen 
gebruikt. Daarvan weet je zeker dat ze zijn gemaakt volgens de 
technische en esthetische normen die specifiek voor je Renault 
gelden, wel zo veilig. Op originele Renaultonderdelen die door 
de Renaultdealer zijn gemonteerd geven wij je dan ook een jaar 
garantie. Daarnaast berekent de Renaultdealer voor het  
vervangen of repareren van een ruit een duidelijke All-in prijs. 
Meer zekerheid kun je niet krijgen!

Renault Route Service zorgt voor hulp onderweg
Krijg je onderweg te maken met ruitschade waardoor je niet 
verder kunt rijden, bel dan gratis Renault Route Service:  
08000303 (dag en nacht bereikbaar). 



ADAS front camera

 RUIT STUK?
De Renault-dealer herstelt of vervangt ’m snel.
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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 Renaultdealer, 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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