SPLOŠNI POGOJI
Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Zimske pnevmatike 2020«, 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. Akcija je posebej namenjena predstavitvi široke ponudbe
zimskih pnevmatik z vključeno menjavo in centriranjem ter promociji spletnega modula
pnevmatike, kjer si kupec lahko izbira različne znamke in dimenzije pnevmatik, namenjene vsem
blagovnim znamkam vozil.
Veljavnost akcije
V času trajanja akcije, lahko posameznik (fizična oseba ali pravna oseba) v izbrano pooblaščeno
servisno delavnico Renault pripelje svoje vozilo in izkoristi ugodno ponudbo nakupa in menjave
pnevmatik po paketnih cenah z vključeno menjavo in centriranjem.
Paketne cene pnevmatik so namenjene lastnikom vozil vseh blagovnih znamk.
Ponudbe zimskih pnevmatik so pripravljene z vnaprej določenimi kataloškimi številkami in
dogovorjeno ceno menjave in centriranja, ki je že vključena v ceno.
Trajanje akcije*
Akcija traja od 15.10.2020 do 30.11.2020. V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih
delavnic Renault tudi že z vnaprej pripravljeno ponudbo za nakup in menjavo pnevmatik, katero si
naredi na https://spletnaponudba.renault.si/#vehicle-tire .
Prednosti za kupca
Paketne cene pnevmatik z vključeno menjavo in centriranjem: Zimska pnevmatika že od 52€ z
DDV z vključeno menjavo in centriranjem velja za model »185/65R15 88T KRISTALL MONTERO
3 MS« Ponudbo za ostale velikosti in znamke pnevmatik lahko preverite na:
https://spletnaponudba.renault.si/
Pogoji ponudbe
Do koriščenja ponudbe za nakup zimskih pnevmatik so upravičene fizične osebe ali pravne osebe.
Ponudba velja v Renault pooblaščenih servisnih delavnicah od 15.10.2020 do 30.11.2020
oziroma do razprodaje zalog. Priporočena maloprodajna cena ene pnevmatike za 52€ z DDV,
vključuje menjavo in centriranje ter velja za model »185/65R15 88T KRISTALL MONTERO 3 MS«.
Za ostale modele se posvetujte z vašim Renault pooblaščenim serviserjem ali na spletni strani
preko portala »Spletna ponudba«.

*Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi.

