Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Dnevi odprtih vrat«, 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 oziroma s
priporočenimi popusti na originalne nadomestne dele ali določeno dodatno opremo.
Paketne cene so namenjene le lastnikom vozil Renault.
Ponudbe paketnih cen 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 14.9.2020 do 19.9.2020 oziroma do 15.10.2020* v kolikor stranka v tednu od
14.9.2020 do 19.9.2020 ne pride na vrsto in si svoj termin zagotovi najkasneje do 19.9.2020.
V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih delavnic Renault.
Prednosti za kupca:
-

Brezplačen pregled 12 kontrolnih točk
Brezplačno članstvo v programu 5+ za vozila stara 5 ali več let
Brezplačen pregled akumulatorja in -30% popusta na novega
30% popusta na zavorne ploščice in diske
30% popusta na otroške sedeže
Menjava jermena in vodne črpalke že za 319€ z DDV
Brisalci že za 19€ z DDV

Pogoji ponudbe
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault v tednu 14.9.2020 do 19.9.2020 oziroma
do 15.10.2020 za vse kupce,ki so si svoj termin rezervirali preko telefonske številke ali spletne
rezervacije v tednu od 14.9.2020 do 19.9.2020.
Brezplačen pregled vozila vsebuje kontrolo 12 kontrolnih točk. Vsak pooblaščen servis ima 12
kontrolnih točk definiranih v papirni obliki ali v spletnem orodju MPO.
Priporočena maloprodajna cena 319€ z vključenim DDV vključuje menjavo jermena in vodne
črpalke z vključeno montažo za »TWINGO 1 D7f«. Paketne cene so definirane glede na model
in motor zato mora kupec ceno za menjavo jermena in vodne črpalke svojega vozila preveriti
pri pooblaščenem serviserju ali na spletni stranki preko portala Spletna ponudba.

Priporočena maloprodajna cena 19 € z vključenim DDV velja za modele TWINGO, CLIO in
CAPTUR, priporočena maloprodajna cena 24 € z DDV velja za modele MEGANE, SCENIC,
KADJAR, LCV, priporočena maloprodajna cena 29 € z DDV pa velja za modele TALISMAN,
KOLEOS in ESPACE.
Priporočeni popust -30% velja na originalne nadomestne dele, akumulatorje, zavorne ploščice
in zavorne diske in velja samo za nadomestne dele, ne tudi za montažo oziroma menjavo. Vse
navedene cene in popusti so priporočene. Za končno ponudbo se obrnite na svojega
pooblaščenega serviserja Renault.

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.

