
Program 
Karta Flotowa

Program Karta Flotowa 
gwarantuje profesjonalną obsługę 
klienta w serwisach Renault

Renault care service. Żywotność na lata.

Karta Flotowa to trzy razy z rzędu najlepszy flotowy program serwisowy 
ASO według plebiscytu Fleet Derby 2020, Fleet Derby 2021 i Fleet Derby 
2022!

Szczegółowe informacje dotyczące oferty można uzyskać u wybranych Partnerów Renault. Lista Partnerów 
dostępna na renault.pl. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i do wynikającej z niej zmiany stawek, 
cen i rabatów. Podane informacje są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu  
Kodeksu Cywilnego. Wymiana lub naprawa części mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych pojazdu, 
których wadliwość została potwierdzona, a także naprawa ewentualnych szkód w innych częściach pojazdu 
spowodowanych przez wadliwą część, jest procedowana zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Serwisowej. 
Ogólne Warunki Umowy Serwisowej dostępne są u Autoryzowanych Partnerów Renault    

Renault zaleca renault.pl

Zapytaj o szczegóły w najbliższym Serwisie Renault 
lub pod numerem Infolinii Renault 0 800 900 803



Karta Flotowa to

Kompleksowa obsługa sa-
mochodów w trakcie 

i po gwarancji. 

Zoptymalizowana oferta 
handlowa pozwala 

planować koszty
serwisowania pojazdów.

Pełna mobilność 
użytkownika 

pojazdu w czasie wizyt 
w naszych serwisach.

Program Karta Flotowa

Stworzony z myślą o  klientach, wymagających profesjonalnej 
oferty handlowej oraz najwyższych standardów obsługi klienta 
w sieci Autoryzowanych Partnerów Renault i Dacia w Polsce.

Korzyści

    gwarancja ceny: stały rabat na zakup części zamiennych,
    stały rabat na zakup akcesoriów,
    przewidywalna oferta kosztów serwisu oparta na zdefiniowanym poziomie 

        stawki za robociznę,
    umowy serwisowe dla klientów profesjonalnych,
    oferta sezonowych akcji serwisowych dla klientów profesjonalnych.

Rabaty Floty
Poziom rabatów na zakupione oryginalne części zamienne  
i usługi zależy od liczby modeli aut gotowych*

* Rabaty nie kumulują się z akcjami handlowymi oraz z indywidualnymi ofertami partnerów RENAULT.

Dla kogo?
Dla klientów posiadających lub użytkujących w ramach leasingu lub wynajmu 
długoterminowego minimum 3 samochody marki Renault/Dacia. 

RENAULT
FLEET
BOX

Platforma 
autoryzacji napraw

Wysoki poziom 
rabatów

Niska stawka 
roboczogodziny 

Auto 
zastępcze

Dedykowany 
opiekun BOK

Przechowalnia 
opon

Odbiór aut 
po godzinach



Oferta specjalna 
dla klientów profesjonalnych

Miłej podróży po Europie. DKV Mobility. You drive, we care. 
DKV EURO SERVICE Polska SP. z o.o. Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa,
Kontakt całodobowy: 00 800 365 24 365, dkv-mobility.com

JAK WYKORZYSTAĆ RABAT

z kodem rabatowym zyskujesz dodatkowo:

W przypadku pytań, skontaktuj się z zespołem DKV:
dkv-mobility.com/pl                                                                                            +48 22 504 06 50   

KOD RABATOWY

+CHARGE_RABAT
    pomniejszenie opłaty miesięcznej za kartę 

        do 2,5€/msc (ok 12 PLN)
    brak opłaty za kartę za pierwszy miesiąc użytkowania
    zniżkę 5gr/l za ON, 2gr/l za benzynę netto w Polsce 

        (z wyjątkiem stacji BP i SHELL)

wejdź na stronę internetową 
DKV Mobility w zakładkę “Sklep”:
samochody osobowe DKV Shop
(dkv-mobility.com/pl)

następnie kliknij “Koszyk”
i potwierdź zamówienie

wybierz do “Koszyka”
kartę DKV +Charge
nie sugeruj się opłatą za kartę podaną 
na stronie. Klientów z polecenia 
Renault i Dacia  obowiązuje oferta 
specjalna.

dokończ zamówienie:
wypełnij wymagane pola oraz wpisz 
nazwę kuponu

po dokonaniu zamówienia oczekuj kontaktu ze strony przydzielonego opiekuna 
DKV Mobility. Opiekun doprecyzuje ofertę oraz dokończy zamówienie.DKV CARD 

+CHARGE

TĄ SAMĄ KARTĄ ZAPŁACISZ ZA STANDARDOWE  
PALIWA:

    w najszerszej sieci akceptacji kart paliwowych, obejmującej          
      ponad 66 000 stacji, w tym ponad 5000 lokalizacji w Polsce,

 na stacjach dużych operatorów, m.in. PKN Orlen, BP, Shell,  
      Circle K,  Lotos, Moya,

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DKV CARD +CHARGE?

dostęp do największej liczby punktów  
akceptacji na rynku: ponad 315 000 
punktów akceptacji ładowania kartą 
+CHARGE w całej Europie, w tym 1000 
stacji w Polsce

ładowarki AC oraz szybkie ładowarki  
prądu stałego DC

korzystanie ze stacji różnych opera-
torów, w tym m.in. Green Box, EV Box, 
EV Plus, Ionity

możliwość wyszukania najbliżej położ-
nego punktu ładowania oraz inteligent-
nego zaplanowania trasy dzięki aplikacji 
DKV oraz znajdującego się w niej 
planerowi

1. 2.

3. 4.

Skorzystaj z kodu rabatowego DKV Mobility
i ładuj swoje auto w największej sieci punktów z energią elektryczną!

DKV CARD +CHARGE

   w specjalnej sieci ok. 1000 stacji z tanim paliwem (stawki liczone na bazie ceny 
hurtowej) - m.in. Moya, Pieprzyk, Lotos, a także kilkaset punktów małych, lokalnych 
operatorów.

http://dkv-mobility.com/pl
http://dkv-mobility.com/pl



