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KDO JINÝ NEŽ RENAULT
SE NEJLÉPE POSTARÁ O VÁŠ VŮZ RENAULT?



Co získáte?
� prodlouženou smluvní záruku až na 5 let
� bezplatné odstranění závady, na kterou se vztahuje smluvní záruka

výrobce
� zaručenou mobilitu díky službě Renault Assistance po celou dobu

trvání smlouvy
� možnost použití v celé síti Renault (včetně Evropy)
� zákaznickou kartu pro lepší rozpoznatelnost v síti Renault
� zvýšenou hodnotu svého vozu při případném dalším prodeji
� možnost vrácení poměrné části ceny produktu Renault Garance+

v případě odcizení vozidla či totální škody na vozidle

Renault Assistance
Asistenční služby Renault Assistance, které jsou součástí Renault
Garance+ po celou dobu trvání smlouvy, jsou zákazníkům k dispozici
24 hodin denně 7 dní v týdnu, což zaručuje, že v případě poruchy
nezůstanete nikdy a nikde bez okamžité pomoci. Stačí jen zavolat na
bezplatnou linku 800 272 272 (ze zahraničí +420 261 220 220) a zku-
šení operátoři Vám zajistí dle povahy závady některou z následujících
služeb:

- opravu poruchy na místě
- odtah do nejbližšího servisu Renault
- zajištění ubytování
- úhradu jízdného pro pokračování v cestě nebo pro návrat
- zapůjčení náhradního vozidla

Co je kryto službou Renault Garance+?
Renault Garance+ je prodloužením základní smluvní záruky poskytované na
nový vůz dle modelu až na 5 let nebo do najetí stanoveného počtu kilometrů
(podle toho, co nastane dříve) od uvedení vozidla do provozu. Pokrývá úhradu
případné mechanické nebo elektrické závady, na kterou se vztahuje smluvní
záruka výrobce a která se vyskytne po dobu trvání smlouvy.* Neplatíte mate-
riál ani práci. Smlouvu Renault Garance+ je možné uzavřít pouze během
prvního roku od uvedení vozidla do provozu.

Co když svůj vůz prodáte?
Pokud se rozhodnete svůj vůz prodat, můžete všechny výhody této služby
postoupit na nového majitele. S platnou smlouvou Renault Garance+ má
tedy Váš vůz vyšší hodnotu!

*Mimo díly běžného opotřebení a údržby viz Všeobecné podmínky Renault Garance+.

Máte další otázky?
Pokud byste se rádi o službě Renault Garance+ dozvěděli více, obraťte
se s důvěrou na svého partnera Renault nebo na zákaznickou linku
800 161 220. Rádi Vám přiblíží všechny výhody této služby a najdou
řešení, které bude maximálně vyhovovat Vašim požadavkům.

Prodlouženou smluvní záruku Renault Garance+ je rovněž možno za vý-
hodných podmínek zahrnout do financování ať už formou leasingu,
či úvěru od Renault Finance. O podrobnostech se prosím informujte
u svého partnera Renault.

RENAULT
FINANCE

V tabulce jsou uvedené zákaznické ceny s DPH platné od 1. 1. 2011.
V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si vyhrazujeme právo kdykoli i bez předchozího upozornění modifikovat
uvedenou nabídku.

Ceník Renault Garance+

Renault Garance+
Start

Model

TWINGO A TWINGO RS,
WIND, CLIO STORIA,
THALIA

48 měsíců nebo
60 000 km

4 990 Kč - 7 490 Kč

5 990 Kč 16 990 Kč 8 490 Kč

9 990 Kč 19 990 Kč 14 990 Kč

- 16 990 Kč 19 990 Kč

- 24 990 Kč 32 990 Kč

14 990 Kč 34 990 Kč -

60 měsíců nebo
150 000 km

39 990 Kč

48 měsíců nebo
150 000 km

60 měsíců nebo
80 000 km

48 měsíců nebo
80 000 km

48 měsíců nebo
150 000 km

60 měsíců nebo
100 000 km

36 měsíců nebo
120 000 km

48 měsíců nebo
150 000 km

CLIO A CLIO GT, RS,
VAN, GRAND MODUS

LAGUNA A LAGUNA GT,
COUPÉ

KOLEOS,
ESPACE A GRAND ESPACE

TRAFIC,
MASTER, NOVÝ MASTER

KANGOO, KANGOO STORIA,
KANGOO EXPRESS,
MÉGANE A MÉGANE GT,
GENERATION, COUPÉ,
CABRIOLET,
SCÉNIC A GRAND SCÉNIC,
FLUENCE

Renault Garance+
Premium

Renault Garance+
Long Time


