
3 poziomy przeglądów
Dzięki trzem poziomom przeglądu serwisowego możesz wybrać ofertę 
dostosowaną do swoich potrzeb oraz budżetu.

Przegląd Twojego Renault

Regularny przegląd to gwarancja 
sprawności Twojego Renault. 

Oszczędź czas i pieniądze dzięki usługom 
serwisowym dostępnym na stronie  
sklep.renault.pl. 

Korzystając z przeglądów w serwisie 
Renault, zadbasz o swój spokój,  
a doświadczeni fachowcy pomogą Ci 
cieszyć się bezpieczną i komfortową 
jazdą.

Oferta serwisowa zapewnia Ci pełną 
kontrolę i przejrzyste ceny. 

Pakiet Easy Life
Kompleksowy pakiet, dzięki któremu Twoje życie stanie się łatwiejsze! 

W ramach pakietu zapewniamy:
• kontrolę samochodu zgodnie z listą kontrolną przeglądu Renault 
• wymianę filtra kabinowego/wymianę oleju wraz z filtrem* 
*  Uzależnione od rodzaju serwisu.

Dodatkowo zyskujesz:
• wymianę filtra kabinowego na antyalergiczny
• czyszczenie klimatyzacji
• zabezpieczenie przedniej szyby preparatem RainProtect 
• wymianę przednich wycieraczek 

EASY LIFE

wybieram Renault,
serwisuję w Renault

czyszczenie klimatyzacji wraz  
z dezynfekcją wnętrza za 129 zł

Infolinia Renault 0 800 900 803

Szczegółowe informacje w wybranych  
serwisach Renault lub na 

serwis.renault.pl

Pieczątka Autoryzowanego Partnera RenaultPieczątka Autoryzowanego Partnera Renault

Wszystkie podane ceny dotyczą 1 sztuki towaru/usługi (z wyjątkiem ceny opon letnich kupowanych w 6 ratach, gdzie cena dotyczy 
kompletu 4 sztuk), zawierają podatek VAT, są cenami sugerowanymi przez Renault Polska. Przedstawione oferty nie łączą się 
z  innymi rabatami i promocjami i są ważne od 15.03 do 31.08.2021 r. lub – w przypadku opon letnich - do wyczerpania zapasów 
w tym terminie. W przypadku spełnienia wymogów do skorzystania z kilku promocji zastosowanie znajdzie promocja korzystniejsza 
dla klienta. Podana cena opon letnich nie zawiera kosztu wymiany opon w pojeździe. Szczegółowe informacje dotyczące powyższej 
akcji promocyjnej prowadzonej pn. „Ciepły sezon – Renault z promocyjną ofertą” można znaleźć w regulaminie akcji dostępnym 
u wybranych Autoryzowanych Partnerów Renault biorących udział w akcji lub na lato.renault.pl. Lista Autoryzowanych Partnerów 
biorących udział w  akcji dostępna jest na lato.renault.pl. Podane w  ulotce informacje są zaproszeniem do zawarcia umowy i  nie 
stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Bez wątpienia  
#NowySerwisRenault

renault.pl
sklep.renault.pl

Renault zaleca
serwis Renault



Wymiary Inne marki

THALIA/CLIO II 175/65R14 82T 169 zł/szt. 234 zł/szt. 159 zł/szt.

CLIO III
165/65R15 81T 234 zł/szt. 324 zł/szt. 199 zł/szt.

185/60R15 84H 224 zł/szt. 339 zł/szt. 209 zł/szt.

CLIO IV
185/65R15 88T 199 zł/szt. 274 zł/szt. 174 zł/szt.

195/55R16 87-91H 299 zł/szt. 429 zł/szt. 254 zł/szt.

CAPTUR I
205/60R16 92H 279 zł/szt. 434 zł/szt. 249 zł/szt.

205/55R17 95V 534 zł/szt. 399 zł/szt.

MEGANE III 
MEGANE IV

195/65R15 91H 214 zł/szt. 274 zł/szt. 194 zł/szt.

205/55R16 91V 229 zł/szt. 299 zł/szt. 209 zł/szt.

205/50R17 93V-Y 319 zł/szt. 524 zł/szt. 299 zł/szt.

FLUENCE
205/65R15 94H 434 zł/szt. 244 zł/szt.

205/60R16 92H 279 zł/szt. 429 zł/szt. 249 zł/szt.

SCENIC III
205/60R16 92H 279 zł/szt. 434 zł/szt. 249 zł/szt.

205/55R17 95V 544 zł/szt. 399 zł/szt.

SCENIC IV 195/55R20 95H 514 zł/szt.

KADJAR
215/65R16 98H 324 zł/szt. 434 zł/szt. 299 zł/szt.

215/60R17 96H-V 529 zł/szt. 409 zł/szt.

LAGUNA III
205/60R16 92H 279 zł/szt. 434 zł/szt. 249 zł/szt.

215/50R17 95W-Y 349 zł/szt. 569 zł/szt. 339 zł/szt.
 

Zadbaj o bezpieczeństwo i zmień opony na letnieZadbaj o czyste powietrze podczas jazdy
Klimatyzacja znacząco poprawia komfort naszej 
podróży. Należy jednak pamiętać, że podstawą jej 
wydajności jest regularne czyszczenie urządzenia. 

Renault rekomenduje wykonywanie corocznego 
przeglądu i czyszczenia klimatyzacji wraz z wymianą 
filtra kabinowego.

Zadbaj o swoje zdrowie i ciesz się powietrzem  
wolnym od szkodliwych substancji.  
Antyalergiczny filtr Renault dzięki dodatkowej 
biofunkcyjnej powłoce zatrzymuje 99,9%
wszystkich bakterii i alergenów.

Antyalergiczny filtr  
kabinowy Renault

Warstwa biofunkcyjna 

            Warstwa aktywnego węgla 

                    Warstwa filtrująca 
cząstki stałe

Kontrola sezonowa
W trosce o sprawność Twojego pojazdu w ramach kontroli sezonowej sprawdzamy  
18 najważniejszych punktów odpowiedzialnych za jego stan techniczny.
Fachowa kontrola w autoryzowanym serwisie to gwarancja bezpiecznej i ekonomicznej 
jazdy – teraz tylko za 99 zł*

Widoczność
4 punkty

Silnik
3 punkty

Akumulator
1 punkt

Hamulce
3 punkty

Opony
3 punkty

Zawieszenie
2 punkty

Klimatyzacja
1 punkt

Bezpieczeństwo
1 punkt

*  Kontrola nie zastępuje przeglądu okresowego. Więcej szczegółów w Autoryzowanych Serwisach Renault lub na sklep.renault.pl.

18punktów

 •  eliminacja pyłków, 
mikroorganizmów, 
pleśni, bakterii

• usunięcie nieprzyjemnego 
zapachu, np. po papierosach

 • czysty układ  
klimatyzacji

 •  zdrowe powietrze  
w kabinie pojazdu

Skorzystaj ze sklepu internetowego R-shop
i poznaj ofertę serwisową przygotowaną  
specjalnie dla Twojego samochodu. Umów 
się online i dopasuj termin wizyty do swojego 
kalendarza. Cena otrzymana w R-shopie jest ceną, 
którą zapłacisz w serwisie.

UMÓW WIZYTĘ ONLINE

sklep.renault.pl

Czyszczenie klimatyzacji
wraz z dezynfekcją wnętrza
za 129 zł

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1800 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 1800 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 
6 miesięcznych równych rat w wysokości 300 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.02.2021 na reprezentatywnym przykładzie. 
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie 
wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit 
Agricole Bank Polska S.A. www.credit-agricole.pl i w punkcie sprzedaży partnera. Oferta dostępna jest u Autoryzowanych Partnerów 
Renault, którzy w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup 
towarów/usług. Udzielenie kredytu i jego wysokość zależą od oceny zdolności kredytowej klienta. Materiał ma charakter informacyjny.

 

NOWOŚĆ
Kup komplet (4) opon letnich w 6 ratach 
RRSO 0%* już od 106 zł miesięcznie. 
Zapytaj doradcę o ofertę dla Twojego pojazdu.

Podane ceny dotyczą 1 sztuki i zawierają podatek VAT, są cenami sugerowanymi przez Renault Polska. Nie znalazłeś 
odpowiadającego Ci wymiaru? Sprawdź pełną ofertę w Autoryzowanych Serwisach Renault lub na sklep.renault.pl/opony.

sklep.renault.pl


