
Dacia Servis

Pro vaše zdraví a pohodlí na cestách
Nechte si vyčistit klimatizaci!

Jen za 799 Kč

Pro bezproblémový chod zapínejte klimatizaci minimálně 
jednou za měsíc i během zimy. Doporučujeme ji používat při 
každé jízdě, protože lépe odstraňuje vlhkost z oken.
Klimatizace by měla být každý rok odborně mechanicky 
vyčištěna a dezinfikována ozonizací a přípravky proti plísním.

Proč je nutné se o klimatizaci 
pravidelně starat?

Na výparníku zůstává vlhkost, která spolu s prachem při nedostatečném čištění vytváří ideální prostředí 
pro růst plísní.

Plísně jsou pak zdrojem nepříjemného zápachu a zvýšené koncentrace škodlivých mikroorganismů uvnitř 
vozu.

Ty mohou vyvolávat alergické reakce nebo zesilovat pocit únavy na dlouhých cestách a citelně tak snížit 
jízdní komfort.

Zanedbané čištění klimatizace také způsobuje zhoršení jejího výkonu a pozorovatelný nárůst spotřeby 
paliva.

Nabídka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019 u participujících partnerů Dacia. Uvedená cena zahrnuje DPH.
Více informací v autorizovaných servisech Dacia 
nebo na www.dacia.cz

Razítko oficiálního Dacia partnera :Infolinka Dacia 800 380 380

Nabídka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019 u participujících partnerů Dacia. 
Akční kontrola nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku.

Uvedená cena zahrnuje DPH.

Důkladná kontrola 
18 bodů jen za 399 Kč

Nezapomeňte na jarní kontrolu vozu
Pro váš klid zkontrolujeme 18 nejdůležitějších míst vašeho vozu a připravíme jej na bezpečnou jízdu:
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a disky přední/zadní
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Přezouvejte chytře!
Nové pneumatiky Motrio

Pneumatiky značky Motrio 
pouze u nás od 1 029 Kč



Letní pneumatiky 2019 Špičková kvalita a bezpečnost 
za akční ceny!

LOGAN

SANDERO

215/65 R16 98H
ConquestSport: EC2-71

215/65 R16 98H
Prem.Cont.5: CA2-71

1 679 Kč 2 559 Kč
215/60 R17 96H 

CrossCont.LX: CC2-71

3 099 KčDUSTER

LODGY

DOKKER

Nabídka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019. Uvedené zákaznické ceny jsou za 1 kus včetně DPH a nezahrnují montáž. O konkrétní 
nabídce a cenách se informujte u participujících partnerů Dacia. Renault Česká republika, a.s., si vyhrazuje právo na změnu 
uvedených cen, výše slev a technické specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Nabídka je pouze informativní a není 
závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Použité obrázky jsou ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena. Kompletní nabídku 
najdete na www.dacia.cz.

Proč pneumatiky Motrio?

Kvalitní hliníkové disky za akční ceny

Příslušenství Dacia

Cena uvedeného příslušenství je včetně DPH a bez montáže.

Asymetrický design a obsah křemičitanů propůjčují pneumatikám Motrio 
optimální vlastnosti s ohledem na přilnavost k povrchu, brzdnou dráhu na 
mokru, opotřebení a komfort jízdy. Jejich výrobcem je jeden z nejvýznamnějších 
světových producentů pneumatik. To vše z nich dělá skutečnou alternativu 
ke značkovým prémiovým pneumatikám s výborným poměrem kvalita / cena. 
Parametry pneumatik Motrio zaručují špičkovou přilnavost k povrchu a přesnost 
řízení, výborné vlastnosti při brzdění na mokru a odolnost proti aquaplaningu, 
optimální úroveň hluku i při vysokých rychlostech a dlouhou životnost.

Nabídka platí u participujících partnerů Dacia od 15. 3. do 30. 6. 2019. Uvedená zákaznická cena je za 1 kus včetně DPH a bez montáže. 
Dostupnost hliníkových disků a jejich cena se mohou lišit v závislosti na modelu a motorizaci vašeho vozu. Kompletní nabídku disků 
najdete na www.dacia.cz.

Čištění klimatizace 
jen za 799 Kč
Dacia Servis

Textilní koberce 
od 1 190 Kč

Střešní nosiče
od 3 590 Kč

DEZENT TZ
Logan / Sandero
Lodgy / Dokker / Duster
15” - 19”

od 2 090 Kč

DEZENT TZ dark
Logan / Sandero
Lodgy / Dokker / Duster
15” - 19”

od 2 490 Kč

Panache
Lodgy / Dokker / 
/ Dokker Van
16”

2 690 Kč
(+ středová krytka 219 Kč/ks)

ALTICA
Logan / Sandero / 
/ Lodgy / Dokker
16”

2 690 Kč
(+ středová krytka 219 Kč/ks)

Čištění klimatizace?
Lepší nabídku nenajdete

185/65 R15 88T 
Conquest: EC2-70

185/65 R15 88T 
EcoCont.6: AB2-70

1 029 Kč 1 519 Kč
195/55 R16 91H-V 

ConquestSport H:EC2-72
195/55 R16 91H-V 

Prem.Cont.5 V: CA2-72

1 499 Kč 2 899 Kč

185/65 R15 88T 
Conquest: EC2-70

185/65 R15 88T 
EcoCont.6: AB2-70

1 029 Kč 1 519 Kč
205/55 R16 91V 

ConquestSport: EC2-71
205/55 R16 91V 

Prem.Cont.6: CA2-71

1 189 Kč 1 889 Kč


