Nové antialergenní kabinové filtry Renault
Antialergenní kabinový filtr zvyšuje ochranu proti alergenům, bakteriím, plísním
a malým částicím.* Absorbuje alergeny a zabraňuje průniku bakterií a plísní
do prostoru pro cestující. To znamená nejen čistší vzduch v autě, menší únavu
a více pozornosti řidiče, ale také zdravější prostředí pro cestující, zejména děti,
i ve znečištěném městském prostředí.
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*Kabinový filtr by měl být měněn dle
manuálu údržby od výrobce pro
konkrétní vůz. Vzhledem k rostoucímu
znečištění ovzduší a v rámci zajištění
pohodlí řidiče a cestujících doporučuje
výrobce výměnu kabinového filtru jednou za rok nebo každých 15 000 km.
**Jemné prachové částice v atmosféře do velikosti 2,5 µm, které jsou z látek znečišťujících
ovzduší podle Světové zdravotnické organizace pro lidské zdraví nejškodlivější.

alergeny

Proč polyfenoly?
Polyfenoly jsou přírodní aromatické látky, které brání rozvoji různých
druhů onemocnění. Jako součást kabinového filtru zabraňují růstu
mikroorganismů a průniku alergenů dovnitř vozidla. Více informací
získáte u svého servisního poradce.
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Infolinka 800 161 220
Více informací o produktech a službách na

www.renault.cz/servis

Připravte svůj vůz na letní sezonu
a využijte výhod nové servisní nabídky

O konkrétní nabídce, cenách produktů a služeb se prosím informujte u participujících partnerů Renault. Materiál je pouze informativní
a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Použité obrázky jsou ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje
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Akční nabídka letních pneumatik

Příslušenství
Podívejte se na naši atraktivní nabídku příslušenství, která je uzpůsobena pro váš
vůz Renault.

Rozměry pneumatik

THALIA, CLIO II
CLIO III
CLIO IV
CAPTUR
MEGANE III
MEGANE IV
FLUENCE
SCENIC III
SCENIC IV
LAGUNA III

175/65R14 82T

1 279 Kč

879 Kč

165/65R15 81T

1 799 Kč

1 189 Kč

185/60R15 84H

1 859 Kč

1 159 Kč

185/65R15 88T

1 519 Kč

1 029 Kč

195/55R16 87-91H

2 399 Kč

1 499 Kč

205/60R16 92H

2 549 Kč

1 449 Kč

205/55R17 95V

3 229 Kč

–

195/65R15 91H

1 499 Kč

1 079 Kč

205/55R16 91V

1 889 Kč

1 189 Kč

205/50R17 93V-Y

3 159 Kč

1 649 Kč

205/65R15 94H

2 419 Kč

–

205/60R16 92H

2 549 Kč

1 449 Kč

205/60R16 92H

2 549 Kč

1 449 Kč

205/55R17 95V

3 229 Kč

–

195/55R20 95H

3 099 Kč

–

205/60R16 92H

2 549 Kč

1 449 Kč

215/50R17 95W-Y

3 459 Kč

1 749 Kč

Nabídka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019 u participujících partnerů Renault. Uvedené zákaznické ceny
jsou za 1 kus včetně DPH a nezahrnují montáž. Pneumatiky Motrio jsou skutečnou alternativou
ke značkovým prémiovým pneumatikám s výborným poměrem kvalita/cena. Nenalezli jste svůj
model či rozměr? Kompletní nabídku a více informací najdete na stránkách www.renault.cz/servis.

CLIO IV

TALISMAN

MEGANE IV

Využijte nové servisní nabídky Renault PREMIUM pro větší pohodlí během
vaší jízdy.
Nová servisní nabídka PREMIUM obsahuje inovaci Renault – antialergenní
kabinový filtr a další služby pro nejlepší stav vašeho vozu. Jedná se o prémiovou
nabídku pro všechny vozy Renault pro vaše bezpečí a pohodlí na cestách.

Servisní nabídka PREMIUM
Textilní koberce
od 1 190 Kč

Střešní nosiče
od 4 390 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH a bez montáže.

Jaro je příležitostí ke zjištění podrobností o stavu vašeho vozidla. Dodržujte doporučení týkající se údržby tím, že si necháte zkontrolovat svůj vůz v autorizovaném
servisu Renault, čímž prodloužíte jeho životnost a zlepšíte jeho výkon.
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PREMIUM

• Prohlídka vozu typu A dle programu údržby
• Antialergenní kabinový filtr
• Čištění klimatizace za pomoci Aircomatic III
• Další služby

Více informací získáte u svého servisního poradce Renault.

Jarní kontrola vozu

Jarní prohlídka se skládá z 18 nejdůležitějších bodů kontroly vašeho
vozu, abychom vás ujistili, že je vše v pořádku a připravili na bezpečné
cestování. Nyní za pouhých 399 Kč*.
*Cena zahrnuje DPH. Akční kontrola nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku.

Originální disky Renault za atraktivní cenu
CAPTUR

Servisní nabídka PREMIUM s výměnou
antialergenního filtru a čištěním klimatizace

Klimatizace

Nová servisní nabídka
Nově máte na výběr ze tří úrovní servisní nabídky, která je speciálně navržena
pro váš vůz.
Vyberte si takovou nabídku, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám či rozpočtu.
O vše ostatní se postará váš servis Renault.

Viditelnost

1 bod

5 bodů

ECONOMY

Explore 17"

3 790 Kč

Passion Black 16"

2 290 Kč

Bayadère 17"

3 790 Kč

Exception 17"

3 790 Kč

Uvedené zákaznické ceny jsou za 1 kus včetně DPH bez středové krytky. Cena středové krytky
je 219 Kč včetně DPH. Dostupnost hliníkových disků se může lišit v závislosti na modelu
a motorizaci vašeho vozu. Kompletní nabídku najdete na stránkách www.renault.cz/servis.
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Pneumatiky

Motor

4 body

Bezpečnost
1 bod

3 body

Brzdy
3 body

Zvýhodněná
servisní nabídka
pro vozidla
starší 5 let

COMFORT

Originální
servisní nabídka
pro všechna
vozidla

PREMIUM

Prémiová
servisní nabídka
pro všechna
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Autobaterie
1 bod

18.02.19 14:31

