Renault tryghedspakke

Giver dig større
tryghed som
bilejer

Tænk hvis du kun behøver
at tænke på din bil, når
du bruger den
Når du køber ny bil, ønsker du at gøre livet mere
enkelt, bekvemt og trygt. Vi kan hjælpe dig med at
opnå dette via to forskellige tryghedspakker, som
giver dig overskud til at tænke på alt andet.

Sådan gør du din hverdag mere tryg, mere enkel og
mere bekvem med vores to tryghedspakker
• Fabriksgaranti i op til 6 år.
• Service inkluderet i op til 6 år.
• Alle serviceeftersyn og reparationer, 		
som indgår, udføres på et autoriseret 		
Renault værksted.
• Alt arbejde som udføres og alle
reservedele som benyttes er originale
Renault dele.

• Du får hjælp, hvorend du er
døgnet rundt.
• Vi minder dig om, hvornår det er tid
til service.
• Samme udgift hver måned. Du ved 		
altid, hvad du får. Du ved altid, hvad 		
det koster.

Så enkelt er det at vælge din egen tryghedspakke
Renault Security+
Forlænget garanti & Renault Assistance
Med Renault Security+ forlænger du din bils nybilsgaranti med op til 6 år,
og du får derudover en masse andre fordele med i aftalen:
• Tryghed – med en forlængelse af garantien behøver du ikke være be-		
kymret for uforudsete og dyre reparationer.
• Fleksibilitet – du kan benytte samtlige autoriserede Renault værksteder
i Europa (ej Hviderusland).
• Hjælp på stedet – gennem Renault Assistance får du hjælp ved produktrelaterede driftstop som eksempelvis ved mekaniske/elektriske fejl eller
ved punktering, aflade batteri, manglende brændstof, forkert brændstof,
aftapning eller defekt nøgle. Hvis bilen ikke kan repareres på stedet 		
samme dag, eller reparationen tager mere end 3 timer, kan du få betalt 		
hjemtransport, hotelovernatning eller lejebil.
Dette gælder i alle europæiske lande.

				

Renault Care
Serviceaftale

Med Renault Care får du alt, som indgår i Renault Security+
samt en omfattende serviceaftale.
• I serviceaftalen indgår al service, der er specificeret og anbefalet af Renault.
Alle omkostninger er betalte, selv for f.eks. olieskift, oliefilter og pære. Dog
indgår dæk og batteriet i din fjernbetjening ikke.
• Tryghed – med en forlængelse af garantien behøver du ikke være bekymret
for uforudsete og dyre reparationer.
• Fleksibilitet – du kan benytte samtlige autoriserede Renault-værksteder i
Europa (ej Hviderusland).
• Hjælp på stedet – gennem Renault Assistance får du hjælp ved driftstop,
som eksempelvis mekaniske/elektriske fejl, punktering, afladet batteri,
manglende brændstof, forkert brændstof, aftapning eller defekt nøgle. 		
Hvis bilen ikke kan repareres på stedet samme dag, eller hvis reparationen
tager mere end 3 timer, kan du få betalt hjemtransport, hotelovernatning 		
eller lejebil. Dette gælder i alle europæiske lande.

Serviceaftalen afhænger af dit kørselsbehov, du skal derfor tage højde for både tid og
kilometer, når du vælger en af nedenstående serviceaftaler. Aftalen gælder tidsperioden eller
antal kørte kilometer, hvad der måtte komme først. Den nøjagtige pris afhænger af bilmodel.

Gælder for Renault Twingo, Clio, Captur, Megane, Scenic og Traffic Passenger:
36 mdr./60.000 km
kr. 1.990*

36 mdr./100.000 km
kr. 2.890*

60 mdr./100.000 km
kr. 4.990 - 7.490

72 mdr./150.000 km
kr. 9.990 - 13.490

Gælder for elbilerne Renault Kangoo Z.E, Zoe og Twizy:
36 mdr./100.000 km
kr. 1.890 - 2.890**

48 mdr./80.000 km
kr. 2.590 - 3.590

60 mdr./100.000 km
kr. 3.990 - 4.990

72 mdr./100.000 km
kr. 5.990 - 6.990
*Findes ikke til Traffic Passenger **Findes ikke til Kangoo ZE

Serviceaftalen afhænger af dit kørselsbehov, du skal derfor tage højde for både tid og
kilometer, når du vælger en af nedenstående serviceaftaler. Aftalen gælder tidsperioden eller
antal kørte kilometer, hvad der måtte komme først. Den nøjagtige pris afhænger af bilmodel.

Renault Care findes til Renault Twingo, Clio, Captur, Megane, Scenic og
Trafic Passenger. Priseksempel her er for Renault Clio Diesel:
36 mdr./60.000 km
Fra kr. 437/mdr.

48 mdr./80.000 km
Fra kr. 411/mdr.

60 mdr./100.000 km
Fra kr. 504/mdr.

Renault Care findes også til Renault Zoe, Twizy og Kangoo ZE.
Priseksempel her er til Renault Zoe:
24 mdr./20.000 km
Fra kr. 130/mdr.

36 mdr./45.000 km
Fra kr. 251/mdr.

60 mdr./100.000 km
Fra kr. 392/mdr.

For mere information
renault.dk

Spørgsmål og svar
Hvor meget varierer udgifterne
fra måned til måned?
De varierer ikke. Du betaler det
samme beløb hver eneste måned
i hele aftaleperioden. Hverken
ændringer i renten eller inflationen påvirker dine udgifter.
Hvorfor bliver serviceaftalen dyrere pr. måned, når den skal løbe
længere?
Dette skyldes, at der med tiden
skal foretages mere omfattende
servicereparationer som f.eks.
udskiftning af tandrem. En sådan
udskiftning er tidskrævende og
dermed mere omkostningstung.
Det samme gælder andre servicereparationer, som er medvirkende
til, at serviceomkostningerne er
størst for biler mellem 5 og 10 år.
Hvad sker der, hvis jeg sælger
bilen?

Hvad er garantien værd?
Rigtigt meget! Når du køber
Security+, er du sikret mod
uforudsete udgifter ved mekaniske eller elektroniske fejl. Skulle
du mod forventning blive udsat
for et driftstop, sender vi straks
assistance og får din bil repareret.
Det gælder naturligvis uanset,
hvor du befinder dig. Alle reparationer udføres af autoriserede Renault værksteder, og der
benyttes kun originale Renault
reservedele.
Hvad skal jeg gøre for at indgå en
serviceaftale?
Du skal kontakte din lokale Renault
forhandler, som vil lave et tilbud
til dig.
Du kan indgå en serviceaftale,
indtil din nye Renault er 1 år
gammel.

Den nye ejer vælger selv, om vedkommende vil overtage din aftale.

Renault anbefaler

renault.dk

