SPLOŠNI POGOJI
AKCIJE “VARNOST 2019”
Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Varnost 2019«, z namenom predstaviti
aktualne servisne ponudbe v pooblaščenih servisnih delavnicah Renault.
To je čas, ko Renault v svojih pooblaščenih servisnih, delavnicah posameznikom ponudi ugodne
servisne storitve po paketnih cenah in dodaten popust na dodatno opremo.
Veljavnost akcije
V času trajanja akcije (od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2019) lahko posameznik (fizična oseba, ki je
lastnik osebnega vozila) v izbrano pooblaščeno servisno delavnico Renault pripelje svoje vozilo
in izkoristi ugodne servisne storitve po paketnih cenah, 30 % popusta na otroške sedeže, 20 %
popusta na sprednje in zadnje parkirne senzorje ter 30 % popusta na obvezno opremo.
Paketne cene so namenjene le lastnikom vozil Renault.
Lastnik vozila lahko ponudbo paketnih cen preveri na spletni strani
https://spletnaponudba.renault.si/.
Ponudbe paketnih cen so pripravljene z vnaprej določenimi kataloškimi številkami, originalnimi
Renault nadomestnimi deli in dodatki. V primeru, da določenega kosa ni na zalogi, si Renault
pridržuje pravico kupcu ponuditi alternativno rešitev po drugačni ceni. O tem kupca predhodno
obvesti.
Trajanje akcije*
Akcija traja od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2019. V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih
delavnic Renault.
Prednosti za kupca:
- Paketne cene za vzdrževanje.
- 30 % popusta na otroške sedeže;
- 20 % popusta na sprednje in zadnje otroške sedeže;
- 30 % popusta na obvezno opremo.
Pogoji ponudbe
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2019 oziroma do
razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. V ceno je vključen DDV. 30 % popusta
velja na vse otroške sedeže iz zaloge, 20 % popusta na prednje in zadnje parkirne senzorje,
30 % popusta na obvezno opremo, varnostni jopič in komplet za prvo pomoč. Popust velja na
dodatno opremo in nadomestne dele, ne velja na delo. Delo ni vključeno v ceno. Ob opravljeni
katerikoli plačljivi storitvi v pooblaščeni Renault mreži je kupec upravičen do Pomoči na cesti
oziroma Zvesto na cesto za 9 € z DDV.
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Cena 81 € vključuje menjavi prednjih zavornih oblog in velja izključno za model Clio I X57 1.2i
(D7F). V ceno je vključen DDV. Akcija velja do konca leta 2019 oz. do razprodaje zalog. Več
informacij za ostale modele na https://spletnaponudba.renault.si/. Ob popravilu zavor vsakemu
kupcu z vozilom starim do 5 let pripada Brezplačna Renault Pomoč oziroma z vozilom starejšim
od 5 let Brezplačen paket Zvesto na cesto.

*Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi.
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