
Forever young
Váš vůz bude stále jako nový

20% úspora 
na údržbu vozu

+ dárek  
kvalitní aditivum

1. 8. – 30. 9. 2015
Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault



Výhody programu Servis 5+

Autobaterie 50 Ah/540 A LB2 za 1 790 Kč 
Výměna autobaterie za 1 Kč
Pár předních stěračů Motrio 500 mm za 298 Kč 
Výměna sady a příslušenství rozvodů od 5 990 Kč
Výměna sady a příslušenství rozvodů, 
vodní pumpy a chladicí kapaliny od 9 590 Kč

Výměna předních brzdových destiček od 1 190 Kč
Výměna oleje Motrio od 1 090 Kč
Prohlídka a čištění klimatizace za 639 Kč
Výprodej letních pneumatik za skvělé ceny

• o 20 % levnější originální náhradní díly
• o 20 % nižší hodinová sazba na práci
• slevy pro karosářské opravy
• pneumatiky za atraktivní ceny

Zaregistrujte se na www.servis5plus.cz
a získejte prohlídku vozu za 1 Kč.
Nyní navíc ke každé zakázce běžné údržby 
aditivum v hodnotě 199 Kč zdarma !

Dopřejte svému vozu značkový servis za nižší ceny !

servis5plus.cz

Razítko Renault partnera:

Infolinka 800 161 220
Více informací o produktech a službách na 
www.servis5plus.cz

Nabídka je platná od 1. 8. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob u smluvních partnerů Renault účastnících se akce. 
Sleva 20 % se vztahuje na mechanické operace v rámci údržby vozu. Zda váš vůz spadá do programu Servis 5+, zjistíte podle roku první registrace vozu v technickém průkazu, 
kdy rozdíl roku první registrace a současného kalendářního roku musí být 5 let a více. Prohlídka vozu za 1 Kč nenahrazuje předepsanou prohlídku, je určena pouze pro vozy 
starší než 5 let registrované v programu Servis 5+ na www.servis5plus.cz a je možné ji využít pouze jednou po předložení kuponu obdrženého při registraci. Nabídka aditiv 
zdarma platí při útratě nad 1000 Kč. Uvedená cena výměny oleje platí pro benzínový motor 1,2 l s olejem 10W40 ve vozech Twingo I, Clio II a Kangoo I. Výměna autobaterie za 
1 Kč se vztahuje na 1 kus autobaterie zakoupené u Renault partnera. Všechny uvedené ceny doporučené společností Renault Česká republika, a.s., jsou včetně DPH při použití 
originálních náhradních dílů řady Motrio. O konkrétní nabídce a přesných cenách údržby se informujte u svého přijímacího technika. Slevy nelze kombinovat s jinými akčními 
nabídkami. Renault Česká republika, a.s., si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen, slev a technických specifikací výrobků bez předchozího upozornění. Nabídka je pouze 
informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Použité obrázky jsou ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.


