
zdrowe powietrze
w kabinie pojazdu

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 CZYSTE POWIETRZE 
PODCZAS JAZDY

czysty układ 
klimatyzacji

usunięcie nieprzyjemnego 
zapachu, np. po papierosach

eliminacja pyłków,
mikroorganizmów,
pleśni, bakterii

PROGRAM ADVANTAGE
dla pojazdów powyżej 4 lat

Infolinia Renault 0 800 900 803

szczegółowe informacje w wybranych serwisach szczegółowe informacje w wybranych serwisach 
Renault lub naRenault lub na

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

Pieczątka Autoryzowanego Partnera RenaultPieczątka Autoryzowanego Partnera Renault

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 lub 1 usługi, zawierają podatek VAT oraz są cenami  * 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. zalecanymi (sugerowanymi) przez Renault Polska i mogą zostać zmienione przez poszczególne serwisy. 
Podane ceny nie zawierają kosztu montażu/wymiany towarów (opon i akcesoriów) w pojeździe. Przedstawione Podane ceny nie zawierają kosztu montażu/wymiany towarów (opon i akcesoriów) w pojeździe. Przedstawione 
w ulotce ceny, towary/usługi i informacje są aktualne od 14 marca do końca sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania w ulotce ceny, towary/usługi i informacje są aktualne od 14 marca do końca sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania 
zapasów. Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Renault. Podane w ulotce informacje są zaproszeniem do zapasów. Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Renault. Podane w ulotce informacje są zaproszeniem do 
zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Czyszczenie klimatyzacji wraz 
z dezynfekcją wnętrza za 149 zł*umów wizytę online

EASY LIFE

W ramach pakietu zapewniamy:
• kontrolę samochodu zgodnie z listą kontrolną przeglądu Renault

• wymianę filtra kabinowego/wymianę filtra oleju wraz z filtrem*

Dodatkowo zyskujesz:
• wymianę filtra kabinowego na antyalergiczny

• czyszczenie klimatyzacji

• wymianę wycieraczek

* zależnie od rodzaju serwisu

PAKIET EASY LIFE
Kompleksowy pakiet, dzięki któremu Twoje życie stanie się łatwiejsze!

Wymiana klocków hamulcowych przednich

Oferta przygotowana z myślą o Twoim Renault 
powyżej 4 lat

Wymiana zawieszenia przedniego

369 zł*już od

999 zł*już od

żywotność na lata

Podana cena dotyczy 1 kompletu opon Motrio Fairway summer 185/65R15 88T, zawiera podatek VAT. Podana cena nie zawiera kosztu 
montażu/wymiany opon w pojeździe. Przedstawione ceny, towary/usługi i informacje są aktualne od 14 marca do końca sierpnia 2022 r. 
lub do wyczerpania zapasów. 

nikt lepiej nie zadba o Twoje Renault niż serwis Renault

komplet opon 
 letnich już od

856 zł*

renault.plRenault zaleca sklep.renault.plRenault zaleca



OPONY LETNIE
W PROMOCYJNYCH CENACH 

** Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
1472,48 zł, całkowita kwota do zapłaty 1472,48 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 
0 zł, odsetki 0 zł), 5 miesięcznych równych rat w wysokości 245,41 zł i ostatnia rata wyrównawcza 245,43 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 15.02.2022 na reprezentatywnym przykładzie. 
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.

WYMIARY

MEGANE III

MEGANE IV

SCENIC IV

KADJAR

PREMIUM

CLIO IV

CAPTUR I

TRAFIC

MASTER

185/65R15 88T

195/55R16 87-91H

205/55R17 95V

195/65R15 91H

205/55R16 91V

205/65R16C 
107/105T

195/55R20 95H

215/65R16 98H

215/60R17 96H-V

MOTRIO

214 zł

–

ECONOMY

225/65R16C 
112/110T

279 zł

449 zł

229 zł

239 zł

324 zł

429 zł

379 zł

459 zł

329 zł

489 zł

619 zł

314 zł

384 zł

484 zł

594 zł

449 zł

509 zł

579 zł

229 zł

299 zł

454 zł

234 zł

–

–

354 zł

449 zł

424 zł

489 zł

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 14 marca do 
końca sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 

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

AKCESORIA 
W PROMOCYJNYCH CENACH

dywaniki tekstylne  
Captur 229 zł* poprzeczki dachowe 

Quick Fix Captur 879 zł*

gumowy wkład 
do bagażnika Captur 229 zł*kufer dachowy  

Renault 480 1869 zł*

bagażnik na rower  
Proride 80 549 zł* bagażnik rowerowy  

Coach 2649 zł*

Podane ceny dotyczą 1 usługi i zawierają podatek VAT. Przedstawione ceny, towary/usługi i informacje są aktualne od 14 marca do końca 
sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 

nikt lepiej nie zadba o Twoje Renault niż serwis Renault

czyszczenie
klimatyzacji za

149 zł*

żywotność na lata

sklep.renault.plRenault zaleca

WYGODNE RATY
Kup komplet 4 opon letnich w 6 ratach RRSO 0%**  
już od 143 zł miesięcznie.

Skontaktuj się ze swoim doradcą, który pomoże wybrać 
najlepszą ofertę dla Twojego pojazdu. 


