
 Tartozékok
Síléctartó 4 pár síléc vagy 
2 darab snowboard szállításához
 23 590 Ft

Csomagtértálca

 9 490 Ft

Tetőbox

 159 990 Ft

Hólánc

 18 990 Ft

Hozza ki a legtöbbet a télből!

RENAULT SZERVIZ. Mindig mozgásban. Teli élettel.

Szerviz 5+
Megoldás az idősebb Renault járművekre

2017. 01. 02. – 02. 28.

Téli számítógépes átvizsgálás 3 990 Ft
+ ajándék téli konzerváló autómosás!Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, és a Renault Hungária Kft. ajánlott árai. Az ajánlat 2017.01.02-től 2017.02.28-ig, vagy a készlet

erejéig érvényes az akcióban résztvevő Renault Márkakereskedésekben. A pontos ajánlatról és árakról érdeklődjön a Renault
Márkakereskedésekben. A Renault Hungária Kft. fenntartja a jogot az árváltozásra, a kedvezmények, a termékek műszaki
specifikációinak változására előzetes tájékoztatás nélkül. A képek illusztrációk. A sajtóhiba jogát fenntartjuk.

A tartozékok csomagban történő 
vásárlásával legalább

20%-ot
SPÓROLHAT!

Csomagjainkról érdeklődjön a Márkakereskedésekben.

Az Ön Renault Márkakereskedése:

Infóvonal 06 80 101 211
www.renault.hu

A Renault ajánlásával renault.hu



1 pár első ablaktörlő
 9 990 Ft-tól
A feltüntetett ár egy pár eredeti Renault ablaktörlőre vonatkozik, 
és már tartalmazza az ÁFÁ-t. A gépkocsijára vonatkozó konkrét 
ajánlatról a Renault márkakereskedésekben érdeklődhet.

Izzókészlet
 4 990 Ft-tól
A ár bruttó ügyfélár. A modelljére érvényes pontos árról érdeklődjön 
a Márkakereskedésekben.

Gyújtógyertya

Scénic II, Mégane, Laguna III 10 390 Ft 
Clio III           13 490 Ft 
A árak bruttó ügyfélárak, 4db gyújtógyertyára értendőek, de nem 
tartalmazzák az alkatrészek cseréjének munkadíját. A modelljére 
érvényes pontos árakról érdeklődjön a Márkakereskedésekben.

Akciós alufelnik

Karbantartás
Motrio akkumulátorok 
díjmentes 
cserével

40 Ah/330 A 16 990 Ft
50 Ah/420 A 18 490 Ft
45 Ah/400 A 18 990 Ft
Az árak Motrio akkumulátorokra vonatkoznak, és tartalmazzák az 
ÁFÁ-t. A díjmentes csere 1 darab, Renault márkakereskedésben 
vásárolt eredeti akkumulátor esetén érvényes.
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  Műszeres lengéscsillapító vizsgálat
   Lengéscsillapítóink állapota hatással van: a fékútra, az autónk 

stabilitására, a gumikopásra és a futóműalkatrészek élettartamára is. 
Ezért fontos a téli időszakban ellenőrizni működésüket.

  Műszeres fékhatás mérés + fékfolyadék ellenőrzés
   A biztonságos közlekedés alapfeltétele a megfelelően rövid fékút nemcsak 

télen, de nyáron is. Ehhez nyújt segítséget a pontos eredménnyel járó 
műszeres vizsgálat.

 

 

Számítógépes diagnosztika
   A vizsgálat során szakképzett kollégáink feltárják a gépkocsijának 

minden tárolt hibáját, és ha szükséges, javaslatot is tesznek az esetleges 
javításokra. 

Téli átvizsgálás
Készítse fel autóját a téli üdülésre Renault márkaszervizben!
A rideg időjárási körülmények miatt elmondható, hogy általánosságban hosszabb 
fékúttal kell számolnunk a hideg, csúszós évszakokban. Kiemelkedő figyelmet kell 
szentelnünk autónk megállítására, lengéscsillapítóink, fékeink állapotára.

Téli számítógépes átvizsgálás 3 990 Ft-ért
+ ajándék téli konzerváló autómosás

Az ár bruttó ügyfélár. Az akciós átvizsgálás nem helyettesíti a gyártó által előírt kötelező szervizátvizsgálást. 
További információk a Renault szervizekben és a www.renault.hu oldalon. A feltüntetett árak kizárólag a felnikre vonatkoznak, gumik és keréknyomás érzékelő szelepek nélkül.

méret 15” – 16” 

15 990 Ft

ÚJ!  
HYBRID!

DEZENT TD 
méret 14” – 19”  

22 990 Ft-tól

ENZO B 
méret 14” – 17”  

23 990 Ft-tól


