
Podana cena dotyczy 1 kompletu opon letnich, zawiera podatek VAT. Nie zawiera kosztu montażu/wymiany w pojeździe. Oferta ważna 
od 1.03.2023 do 30.09.2023r. lub do wyczerpania zapasu. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz opon letnich można uzyskać 
u wybranych Autoryzowanych Partnerów Renault biorących udział w akcji oraz na lato.renault.pl. Lista Autoryzowanych Partnerów 
biorących udział w akcji dostępna jest na lato.renault.pl

nikt lepiej nie zadba o Twoje Renault niż serwis Renault

komplet 
opon letnich
 już od 1116 zł

żywotność na lata

Podana cena dotyczy usługi czyszczenia klimatyzacji, zawiera podatek VAT.  
Oferta ważna od 1.03.2023 r. do 30.09.2023 r. Szczegóły w serwisach Renault i na lato.renault.pl.

nikt lepiej nie zadba o Twoje Renault niż serwis Renault

czyszczenie
klimatyzacji
149 zł

żywotność na lata

Infolinia Renault 0 800 900 803
Szczegółowe informacje w wybraSzczegółowe informacje w wybranych nych serwisach  serwisach  
Renault lub na:Renault lub na:

www. serwis.renault.plwww. serwis.renault.pl

W przypadku kolizji/wypadku zadzwoń na specjalną 
linię programu POMOC KOLIZJA. Numer jest czynny 24/7:

(+48) 22 852 41 15

Podana cena dotyczy usługi czyszczenia klimatyzacji, zawiera podatek VAT. Oferta ważna od 1.03.2023 r. do 30.09.2023 r. 
Szczegóły w serwisach Renault i na lato.renault.pl. 

Wydajna, poprawiająca komfort podróży 
klimatyzacja to taka, która jest regularnie 
serwisowana. W Renault rekomendujemy 
coroczne czyszczenie klimatyzacji.

CZYSTE 
POWIETRZE  
CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ 
JAZDY

czyszczenie klimatyzacji  
za 

umów wizytę online

149 zł

  SERWISUJĄC 
     W ASO, MOŻESZ 
TYLKO ZYSKAĆ

PROGRAM ADVANTAGE   
STWORZONY DLA RENAULT STARSZYCH NIŻ 4-LETNIE

nawet do 30% tańszy przegląd  
– w porównaniu z ofertą Original

PROGRAM  
ADVANTAGE

podnieś wartość swojego Renault do 13%*

* Przedstawiony procent podwyżki wartości samochodu w stosunku do samochodu, który nie 
był serwisowany w ASO, dotyczy średniej różnicy w cenie wszystkich marek analizowanych 
przez OTOMOTO. Procent podwyżki wartości określony na podstawie raportu „Serwisowanie 
w ASO a cena samochodu z 2022 r.” Motopedia powered by OTOMOTO.

STWORZONY DLA RENAULT STARSZYCH NIŻ 4-LETNIE

ORYGINALNE CZĘŚCI 
ZAMIENNE

jakość zawsze  
na pierwszym miejscu

PEŁNA DOKUMENTACJA 
SERWISOWA

historia pojazdu uwzględnia terminy 
przeglądów, naprawy i zakup części

GWARANCJA 
PRODUCENTA 

obejmująca naprawy  
mechaniczne i karoseryjne

DO 13% DROŻSZE  
W ODSPRZEDAŻY AUTO*

podczas odsprzedaży regularnie 
serwisowanego Renault możesz 

zarobić nawet o 13% więcej

sklep.renault.pl sklep.renault.plRenault zaleca Renault zaleca



wymiana wahaczy 
przednich

wymiana klocków 
hamulcowych przednich

Zdjęcia wykorzystane w ulotce służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. Zdjęcia wykorzystane w ulotce służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. 

Wszystkie podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru lub 1 usługi, zawierają podatek VAT oraz są cenami zalecanymi (sugerowanymi) przez Wszystkie podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru lub 1 usługi, zawierają podatek VAT oraz są cenami zalecanymi (sugerowanymi) przez 
Renault Polska i mogą zostać zmienione przez poszczególne serwisy. Podane ceny nie zawierają, kosztu montażu/wymiany felg  Renault Polska i mogą zostać zmienione przez poszczególne serwisy. Podane ceny nie zawierają, kosztu montażu/wymiany felg  
w pojeździe. Przedstawione w ulotce ceny, towary/usługi i informacje są aktualne od 1 marca 2023 r. do końca września 2023 r. lub  w pojeździe. Przedstawione w ulotce ceny, towary/usługi i informacje są aktualne od 1 marca 2023 r. do końca września 2023 r. lub  
do wyczerpania zapasów. do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Renault. Podane w ulotce informacje są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Renault. Podane w ulotce informacje są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią 
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

949 zł
już od

319 zł
już od

Podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru i zawierają podatek VAT, są cenami sugerowanymi przez Renault Polska i mogą zostać 
zmienione przez poszczególne serwisy. Podana cena nie zawiera kosztu montażu/wymiany opon w pojeździe. Przedstawione ceny, 
towary/usługi i informacje są aktualne od 1.03.2023 r. - 30.09.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 

Nie znalazłeś odpowiadającego Ci wymiaru? Sprawdź pełną ofertę w Autoryzowanych Serwisach Renault lub na sklep.renault.pl/opony. 

bagażnik 
rowerowy

kufer dachowy

krata oddzielająca 
przestrzeń bagażową

dywaniki
tekstylne

bagażnik na rower

Zdjęcia wykorzystane w ulotce służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu Zdjęcia wykorzystane w ulotce służą do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu 
produktów. produktów. 

Wszystkie podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru, zawierają podatek VAT oraz są cenami zalecanymi Wszystkie podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru, zawierają podatek VAT oraz są cenami zalecanymi 
(sugerowanymi) przez Renault Polska i mogą zostać zmienione przez poszczególne serwisy. Podane ceny (sugerowanymi) przez Renault Polska i mogą zostać zmienione przez poszczególne serwisy. Podane ceny 
nie zawierają kosztu montażu/wymiany towarów w pojeździe. Przedstawione w ulotce ceny, towary/usługi nie zawierają kosztu montażu/wymiany towarów w pojeździe. Przedstawione w ulotce ceny, towary/usługi 
i informacje są aktualne od 1 marca 2023 r. do końca września2023 r. lub do wyczerpania zapasów. i informacje są aktualne od 1 marca 2023 r. do końca września2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Renault. Podane w ulotce informacje są zaproszeniem  Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Renault. Podane w ulotce informacje są zaproszeniem  
do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ochrona przed 
nieprzewidzianymi 

kosztami

stałe i niezmienne 
koszty przeglądów

zwiększenie  
wartości pojazdu*

pewność ochrony 
pogwarancyjnej

bezgotówkowe  
przeglądy w sieci  

ASO Renault

1418 zł
aluminiowe  

obręcze 
kół 18”

ARKANA

Pasadéna

969 zł
aluminiowe  

obręcze 
kół 17”

MEGANE

Celsium

765 zł
aluminiowe  

obręcze 
kół 17”

CAPTUR

Bahamas

765 zł
aluminiowe  

obręcze 
kół 16”

CLIO

Philia

185/65R15 88T 284 zł 404 zł 279 zł

195/55R16 87-91H 364 zł 594 zł 379 zł

215/65R16 98H 434 zł 744 zł 434 zł

215/60R17 96H-V 509 zł 669 zł 534 zł

195/55R20 95H – 634 zł 454 zł

195/65R15 91H 284 zł 394 zł 289 zł

205/55R16 91V 314 zł 449 zł 314 zł

215/65R16 98H 434 zł 744 zł 434 zł

215/60R17 96H-V 509 zł 669 zł 534 zł

205/65R16C 107/105T 494 zł 719 zł 544 zł

225/65R16C 112/110T 599 zł 814 zł 584 zł

WYMIARY PREMIUMMOTRIO ECONOMY

MEGANE IV

CLIO V

KADJAR /
CAPTUR II

TRAFIC

MASTER

ARKANA

SCENIC IV

PRZYDATNE AKCESORIA  
SPRAWDŹ NASZE CENY
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599 złcena

2909 złcena

249 złcena

867 złcena

JEDNA UMOWA SERWISOWA,
WIELE KORZYŚCI

ORYGINALNE  
CZĘŚCI ZAMIENNE
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ RENAULT

FELGI ALUMINIOWE
ZNAJDŹ IDEALNE DLA TWOJEGO RENAULT

OPONY LETNIE
ZNAJDŹ IDEALNE DLA TWOJEGO RENAULT

sklep. renault.plRenault zaleca


