
Letná online ponuka
čistenia klimatizácie

Renault odporúča údržbu klimatizačného systému 
raz za rok. 

Pravidelná údržba klimatizácie vám zaručí: 
- čistý a fungujúci klimatizačný systém, 
- zdravé prostredie v kabíne, 
- elimináciu peľov, mikróbov, plesní, baktérií,
nepríjemných zápachov atď. 

Čistenie klimatizácie už od 29,60 €*

* Uvedená cena je vrátane DPH a platí IBA pri objednaní online  
na 

 
Cítite vo svojom vozidle nepríjemný zápach,
dochádza k nadmernému zahmlievaniu predného
skla alebo ste zaznamenali zlú funkciu ventilátora?
Pravdepodobne to znamená, že váš kabínový filter
potrebuje výmenu.

Antialergénny kabínový filter Renault zabezpečuje 
lepšiu ochranu pred alergiami dýchacích ciest  
a odolnosť proti vírusom.

Viac na 

Na dovolenke jazdite bez nečakaných prekvapení za 14 € na 7 mesiacov

eshop.renault.sk/sluzby/klimatizacia

Antialergénny kabínový filter Renault SO ZĽAVOU

Dohodnite si rozšírenú asistenčnú službu  
pred odchodom na dovolenku

Čistenie a dezinfekcia klimatizačného systému 
chráni pred šírením vírusov i baktérií. Dôležité je, 
že používanie Aircomatic môže účinne 
eliminovať všetky vírusy vrátane SARS CoV-2 
v klimatizačnom systéme aj v interiéri kabíny 
už za 15 minút.  

Aircomatic odstraňuje  
99,99 % vírusov za 15 minút*

* Výsledky testov EN 14476

Antialergénna 
biofunkčná vrstva

Vysokoúčinná 
časticová vrstva

Vrstva 
aktívneho 
uhlia

    
ZA 15 MINÚT

VÍRUSOV

ODSTRAŇUJE

VÝSLEDKY TESTU

, Textile floor mats
from XXX €

* given price concerns  
particulars Renault mode

Roof bars
from XXX €

Phone holder 
from XXX €

Boot mat 
from XXX €

Accesories 
 
Discover all the accessories designed for your Renault. Customize your car 
to suit you and make driving easier with our wide range of accessories.
Discover a range of summer accessories to meet all your needs

Infolinka 0800 606 111

Ponuka platí do 31. 8. 2020. Všetky uvedené zákaznícke ceny sú vrátane DPH a nezahŕňajú montáž. O konkrétnej ponuke
a cenách sa informujte u participujúcich partnerov Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o., si vyhradzuje právo na zmenu uvedených
cien, výšky zliav a technickej špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou
ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená. Kompletnú ponuku nájdete na 

Viac na 

Renault odporúča   

Využite našu online
ponuku a majte
leto bez starostí!

Pravidlá sú jasné

Vydajte sa 
za sviežim 
vzduchom

LETNÁ ONLINE
ZĽAVA!
eshop.renault.sk



Klimatizácia 
1 bod

Viditeľnosť 
4 body

Motor 
3 body

Autobatéria 
1 bod

Brzdy 
3 body

Bezpečnosť 
1 bod

Pneumatiky 
3 body

Zoznámte sa s ponukou letných pneumatík Príslušenstvo 
 
Objavte našu ponuku originálneho príslušenstva Renault a vybavte si svoje 
vozidlo do posledných detailov.  

Jarná kontrola vozidla 
 
Jarná kontrola vášho vozidla sa skladá z preverenia 18 najdôležitejších bodov. 
Uistite sa, že je všetko v poriadku a vaše vozidlo je pripravené na ďalšie bezpečné 
cestovanie! 

Teraz len za 15 €.

Rozmer  OSTATNÉ ZNAČKY

 THALIA, CLIO II  175/65 R14 82T 36,90 €   31,90 € 48,90 €

 CLIO III
 165/65 R15 81T 49,90 € 41,90 € 66,90 €

 185/60 R15 84H 47,90 € 39,90 € 72,90 €

 CLIO IV
 185/65 R15 88T  43,90 € 36,90 € 52,90 €

 195/55 R16 87- 91H  61,90 € 91,90 €

 CAPTUR I
 205/60 R16 92H  59,90 € 49,90 € 88,90 €

 205/55 R17 95V 76,90 € 127,90 €

 MEGANE III
 MEGANE IV

 195/65 R15 91H 45,90 € 37,90 € 55,90 €

 205/55 R16 91V 47,90 € 41,90 € 72,90 €

 205/50 R17 93V-Y 67,90 € 54,90 € 116,90 €

 FLUENCE
 205/65 R15 94H 48,90 € 96,90 €

 205/60 R16 92H 59,90 € 49,90 € 88,90 €

 SCENIC III
 205/60 R16 92H 59,90 € 49,90 € 88,90 €

 205/55 R17 95V 76,90 € 127,90 €

 SCENIC IV  195/55 R20 95H 119,90 €

 KADJAR
 215/65 R16 98H 68,90 € 59,90 € 95,90 €

215/60 R17 96H 75,90 € 111,90 €

 LAGUNA III
 205/60 R16 92H 59,90 € 49,90 € 88,90 €

 215/50 R17 95W-Y 73,90 € 59,90 € 131,90 €

Nenašli ste svoj rozmer a značku? Kompletnú ponuku a viac informácií vrátane údajov z EÚ štítkov 
pneumatík nájdete na p  Odporúčame tiež konzultovať s vaším prijímacím technikom.

Ponuka platí do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Presný homologovaný rozmer pneumatiky 
vrátane hmotnostného a rýchlostného indexu preverte, prosím, v technickom preukaze ku konkrétnemu vozidlu (môže sa líšiť podľa 
modelu/verzie/motorizácie).

Uvedená cena je za 1 kus vrátane DPH, bez stredovej krytky a montáže. Cena stredovej krytky je 7,90 € vrátane DPH.

Ochrana batožinového priestoru EasyFlex  
od 129 €

Magnetický držiak telefónu 
od 24,90 €
Uvedené ceny sú vrátane DPH a bez montáže. Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na  

.

Cena je vrátane DPH. Akciová ponuka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku. 

Dôverujte novým službám Renault Servis
Ušetrite čas a zverte svoje vozidlo do rúk profesionálov Renault.  
Naším hlavným cieľom je poskytnúť vám tie najlepšie služby  
v autorizovaných servisoch Renault. Vytvorili sme pre vás novú  
servisnú ponuku, ktorá vám poskytne transparentné ceny a služby šité  
na mieru vášmu vozidlu aj peňaženke.

Teraz si môžete servis vozidla zarezervovať cez internet 
z pohodlia domova, kedykoľvek budete chcieť. 
Navštívte náš R-shop a využite výhody transparentnej 
a prehľadnej cenovej ponuky.  

Servisná ponuka PREMIUM zahŕňa:

• prehliadku vozidla podľa programu údržby,
• výmenu antialergénneho kabínového filtra Renault,
• čistenie klimatizácie za pomoci Aircomatic III,
• ďalšie služby.

Viac informácií získate u svojho servisného poradcu Renault alebo v R-shope.

Nová servisná ponuka
Vyberte si z troch úrovní servisnej ponuky tu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám 
a rozpočtu. O všetko ostatné sa postará váš servis Renault. 

Silverline 16" 
čierny 

109 €/ks

Originálne disky Renault za atraktívne ceny
MEGANE IVCAPTUR

Explore 17"
strieborno-čierny 

179 €/ks

SCENIC IV

Quartz 20"
strieborno-čierny 

179 €/ks

KADJAR 

Extreme 19"
čierny 

169 €/ks

Tlmiče 
2 body
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