
 
NAMEN AKCIJE  
 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Spomladanska kampanja 2021«, z namenom 
predstaviti aktualne servisne ponudbe v pooblaščenih servisnih delavnicah Renault. 
 
To je čas, ko Renault v svojih pooblaščenih servisnih delavnicah posameznikom ponudi ugodne 
servisne storitve po paketnih cenah.  
 
VELJAVNOST AKCIJE  
 
V času trajanja akcije, lahko posameznik (fizična oseba, ki je lastnik osebnega vozila ali pravna 
oseba, ki je lastnik vozila znamke Renault) v izbrano pooblaščeno servisno delavnico Renault 
pripelje svoje vozilo in izkoristi ugodne servisne storitve po paketnih cenah. 
 
Paketne cene so namenjene le lastnikom vozil Renault.  
 
Ponudbe so pripravljene z vnaprej določenimi kataloškimi številkami, originalnimi Renault 
nadomestnim deli in dodatki. V primeru, da določenega kosa ni na zalogi, si Renault pridržuje 
pravico kupcu ponuditi alternativno rešitev po drugačni ceni. O tem kupca predhodno obvesti.  
 
TRAJANJE AKCIJE*  
 
Akcija traja od 15.3.2021 do 30.4.2021. V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih 
delavnic Renault.  
 
PREDNOSTI ZA KUPCA:  
 

- Akumulator z vključeno menjavo že za 90€ z DDV 
- Jermen in vodna črpalka z vključeno menjavo že za 273€ z DDV 
- Ugodne cene nakupa pnevmatike z vključeno menjavo in centriranjem že za 48€ z DDV 
- Brezplačno članstvo v programu Renault Pomoč 
- Brezplačno članstvo v programu 5+ za vozila starejša od 5 let 

 
POGOJI PONUDBE  
 
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault do 30.4.2021* oziroma do razprodaje 
zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Priporočena maloprodajna cena 90 EUR z 
vključenim DDV velja za akumulator za model »TWINGO III TAPV BCM0« z vključeno 
menjavo. Priporočena maloprodajna cena 273 EUR z vključenim DDV velja za menjavo 
jermena in vodne črpalke za model »CLIO II TAPV BB0E«. Priporočena maloprodajna cena 48 
EUR z vključenim DDV velja za pnevmatiko “BARUM 185/65R15 88T BRAVURIS” z vključeno 
menjavo in centriranjem. 

Širok spekter svetovno znanih znamk in proizvajalcev akumulatorjev, jermenov in vodnih 
črpalk ter pnevmatik, je na voljo v spletni ponudbi na https://spletnaponudba.renault.si/. Za 
več informacij se lahko posvetujte z vašim Renault pooblaščenim prodajalcem. 
 
Akcija velja na originalne Renault nadomestne dele in dodatke. V primeru, da določenega kosa 
oziroma nadomestnega dela ni na zalogi, si Renault pridržuje pravico kupcu ponuditi 
alternativno rešitev po drugačni ceni. O tem kupca predhodno obvesti.  
 
 
*Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi. 

https://spletnaponudba.renault.si/

