
PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A…

OD 15. 10. DO 15. 12. 2012



ZIMNÍ
PROHLÍDKA

Soutěž probíhá od 15. 10. 2012 do 15. 12. 2012 včetně na území čeSké republiky u participujících autorizovaných ServiSů 
renault a dacia, jejichž Seznam je uveden na www.renault.cz/prodejci/ a dacia.cz/najit-nejblizSiho-prodejce/.

PRAviDLA sOutěže:

 1/  sOutěžÍcÍ musÍ AbsOLvOvAt zimnÍ seRvisnÍ PROHLÍDKu u KteRéHOKOLiv PARticiPujÍcÍHO AutORizOvAnéHO seRvisu RenAuLt  
nebO DAciA

 2/  sOutěžÍcÍ se musÍ zARegistROvAt nA webOvýcH stRánKácH www.RenAuLt.cz/seRvis/sOutez

 3/  sOutěžÍcÍ musÍ v Rámci RegistRAce ODPOvěDět nA sOutěžnÍ OtázKu “KOLiK zimnÍcH seRvisnÍcH PROHLÍDeK buDe 
usKutečněnO běHem zimnÍ seRvisnÍ AKce 2012?“

KRitéRii PRO uRčenÍ výHeRců jeDnOtLivýcH výHeR jsOu PřesnOst ODPOvěDi nA sOutěžnÍ OtázKu A záROveň RycHLOst RegistRAce 
nA sOutěžnÍm webu.

ÚPLná PRAviDLA sOutěže s bLižšÍmi infORmAcemi O PODmÍnKácH ÚčAsti v sOutěži, mecHAnismu sOutěže A výHRácH jsOu  
K nAHLéDnutÍ u PARticiPujÍcÍcH AutORizOvAnýcH seRvisů RenAuLt A DAciA A nA webOvýcH stRánKácH  www.RenAuLt.cz/seRvis/sOutez

•	 	ZIMNÍ	PROHLÍDKA	ZA	259	KČ	
•	 	SOUTĚŽ	O	PRODLOUŽeNý	VÍKeND	V	ALPÁCH	Se	ZAPŮJČeNýM  

VOZIDLEM RENAULT A DALŠÍCH 100 ATRAKTIVNÍCH CEN
•	 SLeVOVé	KUPONy	V	HODNOTĚ	4	400	KČ	*
•	 ATRAKTIVNÍ	CeNy	PNeUMATIK
•	 ReNAULT	COMFORT	ASSISTANCe	K	PROHLÍDCe	 
 NA 6 MĚSÍCŮ ZDARMA

Vážený zákazníku,  
přijeďte v období od 15. 10. 2012 do 15. 12. 2012 do našeho autorizovaného servisu 
RENAULT a využijte naší zajímavé nabídky v rámci Zimní Servisní Akce 2012:

Akční zimní prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku.
*slevové kupony v hodnotě 4 400 Kč lze využít jen v případě uskutečnění akční zimní prohlídky.

KONTROLA PROVOZNÍCH KAPALIN:
•  kontrola množství a stavu kapaliny posilovače řízení
•  kontrola množství a stavu chladicí kapaliny
•  kontrola množství a stavu brzdové kapaliny
•  kontrola množství a stavu kapaliny do ostřikovačů

KONTROLA STAVU PNEUMATIK:
•  kontrola tlaku pneumatik
•  kontrola opotřebení dezénu
•  kontrola stavu pneumatik
•  kontrola poškození pneumatik
•  kontrola rezervního kola / sady pro opravení 

pneumatiky

KONTROLA	KAROSéRIe:
•  vizuální kontrola karosérie
•  kontrola podběhu
•  kontrola spodní části vozu proti korozi

KONTROLA BRZD:
•  kontrola opotřebení předních destiček  

a kotoučů
•  kontrola opotřebení zadních destiček  

a kotoučů

KONTROLA STAVU  
AUTOBATERIE:
•  kontrola stavu nabití akumulátoru

KONTROLA VIDITELNOSTI:
•  kontrola opotřebení stěračů
•  kontrola čelního skla
•  kontrola zpětných zrcátek
•  kontrola vnějšího osvětlení
•  kontrola vnitřního osvětlení

KONTROLA PODVOZKOVÝCH 
ČÁSTÍ	VOZU:
•  kontrola stavu manžet
•  kontrola stavu silentbloků
•  kontrola stavu kulových čepů
•  kontrola výfukového potrubí
•  kontrola těsnosti tlumičů

SOUTĚŽ  
O PRODLOUŽENÝ VÍKEND V ALPÁCH 
Se	ZAPŮJČeNýM	VOZIDLeM	ReNAULT	
A	DALŠÍ	ATRAKTIVNÍ	CeNy

1. CENA 

VÍKEND V ALPÁCH  
S VOZIDLEM RENAULT

prodloužený víkend v alpách  
v hotelu zur burg pro 2 osoby  

(v ceně wellness, skipas  
a zapůjčení vozidla renault koleos  

s plnou nádrží)                                                  

SEZNAM VÝHER:

PARtneři sOutěže:

2. CENA 
SADA  

HLINÍKOVÝCH 
DISKŮ  

ENZO/DEZENT

4.–5.	CeNA	 SADA	PNeUMATIK	ZNAČKy	
BARUM NEBO CONTINENTAL

6. CENA SADA PNEUMATIK  
ZNAČKy	SAVA

7.–66.	CeNA	 VýMĚNA	OLeJe	eLF
67. CENA DOMÁCÍ KINO PIONEER

68. CENA NAVIgACE DSI
69.–75.	CeNA	 STřeŠNÍ	bOx	ReNAULT
76.–82.	CeNA	 NOSIČe	LyŽÍ	ReNAULT
83.–89.	CeNA	 SNĚHOVé	řeTĚZy	ReNAULT
90.–101.	CeNA	 SADA	KObeRCŮ	ReNAULT

3. CENA 
SADA  

PNEUMATIK  
ZNAČKy	GOODyeAR	

NEBO DUNLOP



ZIMNÍ	PNeUMATIKy	A	KOMPLeTy	KOL ZIMNÍ	PNeUMATIKy	A	KOMPLeTy	KOL

uvedené doporučené zákaznické ceny platné od 15. 10. do 15. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob jsou včetně DPH a nezahrnují montáž kol na vůz a případné náklady spojené s nutností použití čidla pro systém kontroly tlaku  
v pneumatikách (ssPP). cena kompletu zahrnuje 4 pneumatiky a 4 plechové disky nebo hliníkové disky enzo b. Použité obrázky jsou ilustrativní. tisková chyba vyhrazena.*Platí při koupi 4 zimních pneu sAvA do konce roku 2012. Podrobné podmínky rozšířené garance sAvA obdržíte u svého přijímacího technika nebo na stránkách www.renault.cz/servis v sekci zimní pneumatiky.

1	245	Kč
SAMOSTATNÁ PNEU  

1 KS 

1	595	Kč
SAMOSTATNÁ PNEU  

1 KS 

11	690	Kč
KOMPLeT	4	KS	 

S PLECHOVÝM DISKEM 

10	290	Kč
KOMPLeT	4	KS	 

S PLECHOVÝM DISKEM 

13	190	Kč
KOMPLeT	4	KS	 

S HLINÍKOVÝM DISKEM ENZO B  

14	490	Kč
KOMPLeT	4	KS	 

S HLINÍKOVÝM DISKEM ENZO B  

Kč
S HLINÍKOVÝM DISKEM ENZO B 

ROZŠÍŘENÁ gARANCE SAVA KUPON NA PALIVO

Kompletní nabídka ostatních rozměrů pneumatik a disků  
na www.renault.cz/servis/ v sekci Zimní pneumatiky nebo u přijímacích techniků

VÍTE, ŽE… zimní	pneumatiky	s	minimální	hloubkou	dezénu	4	mm	na	všech	čtyřech	
kolech je dle zákona nutné použít v období od 1. listopadu do 31. března v případě, že je komu-
nikace	označená	značkou	„Zimní	výbava“	nebo	se	na	silnici	vyskytuje	souvislá	vrstva	sněhu,	
ledu	či	námrazy	anebo	lze	vzhledem	k	aktuálnímu	počasí	předpokládat,	že	by	tam	mohla	být?
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Co	získáte?
Dojde-li k neúmyslnému poškození 
zakoupené pneu (např. propíchnutí,  
puchýře na bočnici), provedeme  
během jednoho roku od nákupu  
jednu výměnu zdarma.*

Získejte	při	koupi	a	montáži	4	kusů	zimních	
pneumatik MICHELIN v období od 1. 10.  
do 11. 11. 2012 poukázku na palivo  
v	hodnotě	500	až	1	500	Kč!
Přesné podmínky  
na následující straně.

eCONOMy	195/65 R15 91t PREMIUM 195/65 R15 91t
SAVA ESKIMO S3 
(                               )(                               )E E(                               )E E(                               )70 72NEBO KLEBER KRISALP HP2  

(                               )
MICHeLIN	ALPIN	A4 
(                               )(                               )E E(                               )C E(                               )70 69NEBO GOODyeAR	UG	8 

(                               )

koupi a montáži 4 kusů zimních
pneumatik MICHELIN v období od 1. 10. 
do 11. 11. 2012 poukázku na palivo 

1 500 Kč!
Přesné podmínky 
na následující straně.

11



„Kola dělaj’ auto!”   ...na www.alcar.cz

Akční ceny jsou platné u participujících dealerů Renault od 1. 9. do 31. 12. 2012 nebo 
do vyprodání zásob. Uvedená cena je za jeden kus nejmenšího dostupného rozměru kola. 

DEZENT F 
dostupnost v rozměrech 

od 14“ do 18“ 

od 2 290,- Kč

ENZO B 
dostupnost v rozměrech
od 14“ do 17“ 

od 1 990,- Kč

DEZENT RE 
dostupnost v rozměru 
7 x 16“ 

2 290,- Kč

DEZENT RE dark 
dostupnost v rozměru 

7 x 16“ 

2 490,- Kč

DEZENT V 
dostupnost v rozměrech 
od 14“ do 17“ 

od 2 190,- Kč

ENZO W 
dostupnost v rozměrech

od 14“ do 17“ 

od 1 990,- Kč

RENAULT Elegance 9.8.12.indd   1 20.8.12   14:37

Nabídka platí v období od 1. 10. do 11. 11. 2012 nebo do vyčerpání zásob v případě zakoupení a současné montáže 4 kusů a 
maximálně 8 kusů zimních pneumatik MICHELIN. Každá sada 4 pneumatik musí být stejné velikosti a vzorku, zakoupená

a namontovaná na stejném místě, ve stejném čase. Akce platí pro soukromé osoby z jedné adresy pro maximálně 8 zimních pneu-
matik MICHELIN a pro podnikatelské subjekty. Do 20 kalendářních dní od zakoupení a montáže pneumatik je nutná registrace na 

internetových stránkách promotion.michelin.cz a nahrání scanu faktury prokazující nákup a montáž pneumatik, či její odeslání 
spolu s osobním identifi kačním kódem, získaným po registraci, na adresu Brandtom s.r.o., PO BOX 41, 187 00 Praha 87. Hodnota 

poukázky je odvozena od rozměru zakoupených pneumatik a to následovně: 17” a větší 1 500 Kč, 16”  1 000 Kč, 13”–15”  500 Kč. 
Poukázky na palivo, dodané společností OMV International Service GMBH, budou rozeslány do 90 dní od ukončení akce. Pro podrobnější 

informace o akci a pravidlech kontaktujte svého prodejce nebo navštivte stránky promotion.michelin.cz. V případě jakýchkoliv dotazů či 
připomínek nás neváhejte kontaktovat zasláním emailu na adresu info@promotion.michelin.cz.

Připravte se na bezpečnou zimní
jízdu s pneumatikami MICHELIN!
Zakupte a nechte si namontovat 4 kusy zimních
pneumatik MICHELIN a získejte poukázku na palivo!

Pro podrobné informace o akci a další 
důležité informace si do svého chytrého 

telefonu načtěte tento kód.

Akce trvá 
od 1. 10. do 11. 11. 2012.

WSO Co-Branded CZ 180x180.indd   1 9/6/12   10:32 AM



ZDARMA
Výměna

oleje ELF

Roční výherní voucher obsahuje:
■ motorový olej ELF  (odpovídající typ a množství  pro Váš vůz)
■ výměnu olejového fi ltru
■ práci mechanika

60 šťastných VÝHERCŮ, kteří 
navštíví zimní servisní dny 2012 
a budou v rámci probíhající soutěže 
vybráni, obdrží ZDARMA kompletní 

výměnu MOTOROVÉHO OLEJE ELF.

RENAULT cOmfORt AssistAnce

ASISTeNČNÍ	CeNTRÁLA	Je	DOSTUPNÁ	NA	TeLeFONNÍ	LINCe	800	272	272	 
(Ze	ZAHRANIČÍ	+420	261	220	220).

	 VýHODy	PROGRAMU	ReNAULT	COMFORT	ASSISTANCe:

možnost	využití	bezplatné	asistenční	služby	v	případě:
• defektu pneumatiky
• vybití baterie
• záměny paliva
• nedostatku paliva a zamrznutí paliva
• ztráty nebo zabouchnutí klíčů vozidla
• přimrznutí ruční brzdy

v	případě	asistenčních	událostí	pro	Vás	zajistíme*:
• pomoc zásahového vozidla v místě události
• odtažení a případně bezpečnou úschovu Vašeho vozidla

*Poskytování služeb, rozsah a úhrada jednotlivých benefitů se řídí platnými pojistnými podmínkami pro pojištění asistenčních služeb Renault Comfort Assistance.  
za krytý incident nejsou považovány mechanické poruchy vozidla a dopravní nehody. 

V rámci zimní servisní prohlídky získáte službu  
Renault	Comfort	Assistance	na	6	měsíců	ZDARMA!



Využijte	v	období	15.	10.	–	15.	12.	2012	slevový	kupon	v	hodnotě	1	500	Kč	na	výměnu	rozvodů.

TyP	MOTORU VýMĚNA	SADy	ROZVODŮ	 
+	PřÍSLUŠeNSTVÍ	ROZVODŮ

VýMĚNA	SADy	ROZVODŮ	 
+	PřÍSLUŠeNSTVÍ	ROZVODŮ 

+	VODNÍ	PUMPA	 
+	CHLADICÍ	KAPALINA

benzín 1,2 6 750 Kč 10 650 Kč

benzín	1,4 9 090 Kč 12 690 Kč

benzín 1,6 9 390 Kč 13 350 Kč

benzín 1,8 9 790 Kč 13 150 Kč

benzín 2,0 10 590 Kč 14 290 Kč

diesel 1,5 8 490 Kč 12 490 Kč

diesel	1,9 9 090 Kč 12 850 Kč

diesel 2,2 10 650 Kč 14 390 Kč

ÚDRŽBA 
vOziDLA

ÚDRŽBA 
vOziDLA

PÁR	PřeDNÍCH	TLUMIČŮ

VýMĚNA	PřeDNÍCH	bRZDOVýCH	DeSTIČeK
PODVOZKOVé	ČÁSTI

od 3 690 Kč

od	1	790	Kč od	990	Kč

uvedená cena je za pár předních tlumičů Renault včetně DPH.
Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault.

cena zahrnuje originální náhradní díly Renault, práci dle normy a DPH.
Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault. K perfektní stabilitě vozidla je třeba zkontrolovat čepy, táhla řízení a ramena. 

využijte na tyto produkty slevový kupon! uvedená cena je za táhlo řízení  
Renault včetně DPH. Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte  

se svým přijímacím technikem Renault.

OziDLA

se svým přijímacím technikem Renault.

Rozvodový řemen je jednou z nejdůležitějších součástí motoru. 
Pokud by se objevily první známky nefunkčnosti, může to mít pro 
motor vašeho vozidla nedozírné následky.

Rozvody by se měly měnit v průměru každých 120 000 km 
nebo 6 let podle toho, který z těchto údajů nastane dříve. 
Přesný interval výměny rozvodového řemenu a klínového řemenu 
pro své vozidlo konzultujte se svým přijímacím technikem Renault.

cena zahrnuje originální náhradní díly Renault, práci dle normy a DPH. Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault.

od 1 790 Kč
cena zahrnuje originální náhradní díly Renault, práci dle normy a DPH.

Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault.



ÚDRŽBA 
vOziDLA

ZÁRUKA	NA	AUTObATeRIe	ReNAULT	Je	3	ROKy

VÝMĚNA AUTOBATERIE

PÁR	PřeDNÍCH	AeROSTĚRAČŮ

za	1	Kč

od	690	Kč

uvedená cena se vztahuje na výměnu 1 kusu  
autobaterie Renault zakoupené u Renault partnera.

uvedené ceny jsou za 1 ks autobaterie Renault včetně DPH. Přesnou cenu 
pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault. O možnosti 
odevzdání použité baterie se informujte u svého partnera Renault.

uvedená cena je za pár předních aerostěračů Renault včetně DPH.
Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault.

TyP	AUTObATeRIe CENA

47Ah	420A 2 090 Kč

50Ah 600A 2 090 Kč

60Ah 600A 2 590 Kč

70Ah 720A 2 890 Kč

TyP	VOZU CENA

Clio III. 790 Kč

Mégane	III.,	Fluence 890 Kč

Scénic III. 990 Kč

Laguna III. 990 Kč

ORIgINÁLNÍ
PřÍsLušenstvÍ

STřeŠNÍ	bOx

NOSIČ	LyŽÍ	(UZAMyKATeLNý)

STřeŠNÍ	NOSIČe

od 4 990 Kč

od 2 190 Kč

od 1 990 Kč

nechte si v období od 15. 10. 2012 do 31. 3. 2013 vyměnit autobaterii Renault  
v autorizovaném servisu Renault za pouhou 1 Kč.

Přední a zadní stěrače by se měly nechat vyměnit každý 
rok. Předchází se tak zvýšenému riziku nehody, která je 
způsobená špatným výhledem řidiče z vozidla.



ORIgINÁLNÍ
PřÍsLušenstvÍ
+ Hi-tecH:

ORIgINÁLNÍ
PřÍsLušenstvÍ

GUMOVé	KObeRCe

SNĚHOVé	řeTĚZy

KRyTy	KOL

DENNÍ LED SVÍCENÍ

TOMTOM gO 1005 T
+	2	ROKy	AKTUALIZACe	ZDARMAod 990 Kč

od 1390 Kč

vel. 13–15“  290 Kč
vel. 16–17“  390 Kč

cena platí za sadu 4 ks.

Díky přesné projekční optice výrazně zvyšuje viditelnost
vozidla. Homologace ece R87. 

Kompabilitu se svým vozidlem konzultujte se svým dealerem Renault.

5“ kapacitní LcD, aktivní držák, mapa evropy (45 zemí) 

2 490 Kč

4 990 Kč

RÁDIO PIONEER DEH-1500UBA

1	790	Kč
+	dárek	 

8gb flash disk 
 Autorádio s cD mechanikou, podporou mP3, usb vstupem, audio vstupem  

jack, oranžové podsvícení tlačítek, výkon 4x 50 w

SLeVOVé KuPOny

bRZDy STĚRAČe

ROZVODy

AUTOBATERIE PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODVOZKOVé	ČÁSTI

uvedená sleva se vztahuje na použité náhradní díly renault (opravy a výměny brzd a příslušenství brzd). 
platnost kuponu je od 15. 10. do 15. 12. 2012. Slevy uvedené na kuponech lze využít jen pro  

zimní Servisní akci 2012. Slevy nelze sčítat s jinými akčními slevami. na jednu provedenou operaci  
lze použít pouze jeden k tomu určený kupon. kupony na stejnou operaci tak nelze kumulovat.

uvedená sleva se vztahuje na použité náhadní díly motrio (výměny stěračů).  
platnost kuponu je od 15. 10. do 15. 12. 2012. Slevy uvedené na kuponech lze využít jen pro  
zimní Servisní akci 2012. Slevy nelze sčítat s jinými akčními slevami. na jednu provedenou  

operaci lze použít pouze jeden k tomu určený kupon.  
kupony na stejnou operaci tak nelze kumulovat.

uvedená sleva se vztahuje na použité náhradní díly renault (opravy a výměny rozvodových sad,  
vodních pump a příslušenství rozvodů). platnost kuponu je od 15. 10. do 15. 12. 2012. Slevy uvedené  

na kuponech lze využít jen pro zimní Servisní akci 2012. Slevy nelze sčítat s jinými akčními slevami. 
 na jednu provedenou operaci lze použít pouze jeden k tomu určený kupon. kupony na stejnou operaci  

tak nelze kumulovat.

uvedená sleva 500 kč se vztahuje na nákup 1 ks autobaterie renault v období od 15. 10. do 15. 12. 2012.
Slevu 500 kč lze využít jen pro zimní Servisní akci 2012. Slevu 500 kč nelze sčítat s jinými akčními

slevami a na jednu provedenou operaci lze použít pouze jeden k tomu určený kupon. kupony na stejnou operaci
tak nelze kumulovat. výměna autobaterie za 1 kč se vztahuje na výměnu 1 kusu originální autobaterie renault
zakoupené u renault partnera. platnost akce výměny autobaterie za 1 kč je od 15. 10. 2012 do 31. 3. 2013.

uvedená sleva se vztahuje na nákup originálního příslušenství renault. platnost kuponu je  
od 15. 10. do 15. 12. 2012. Slevy uvedené na kuponech lze využít jen pro zimní Servisní akci 2012.  

Slevy nelze sčítat s jinými akčními slevami. na jednu provedenou operaci lze použít pouze jeden  
k tomu určený kupon. kupony na stejnou operaci tak nelze kumulovat.

uvedená sleva se vztahuje na použité náhradní díly renault (opravy a výměny táhla řízení, kulových čepů  
a ramena). platnost kuponu je od 15. 10. do 15. 12. 2012. Slevy uvedené na kuponech lze využít jen pro 
zimní Servisní akci 2012. Slevy nelze sčítat s jinými akčními slevami. na jednu provedenou operaci lze 

použít pouze jeden k tomu určený kupon. kupony na stejnou operaci tak nelze kumulovat.

(minimální	útrata	1	800	Kč) (minimální	útrata	650	Kč)

(minimální	útrata	6	700	Kč)

(minimální	útrata	2	000	Kč)
(minimální	útrata	2	000	Kč)

(minimální	útrata	3	000	Kč)

700	Kč 200	Kč

1	500	Kč

500	Kč 500	Kč

1	000	Kč

SLeVOVé KuPOny

datum:
..............................................................

podpis:
..............................................................

    razítko

datum:
..............................................................

podpis:
..............................................................

    razítko

datum:
..............................................................

podpis:
..............................................................

    razítko

datum:
..............................................................

podpis:
..............................................................

    razítko

datum:
..............................................................

podpis:
..............................................................

    razítko

datum:
..............................................................

podpis:
..............................................................

    razítko

VÝMĚNA  
AUTOBATERIE  
ZA	1	KČ



WWW.RENAULT.CZ

váš renault partner:

KDO JINÝ NEŽ RENAULT 
Se	NeJLéPe	POSTARÁ	O	VAŠe	VOZIDLO	ReNAULT?

všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou doporučené společností Renault česká republika, a.s. ceny za příslušenství nezahrnují montáž. nabídka je platná od 15. 10. do 15. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob u smluvních 
partnerů Renault účastnících se akce. O kompletní nabídce a přesných cenách se prosím informujte u participujících partnerů Renault. Renault Česká republika, a.s., si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny, dárky a technické 
specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.




