SPLOŠNI POGOJI
AKCIJE “Starejša generacija vozil 2019”
”
Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Starejša generacija vozil 2019«, z namenom predstaviti
aktualne servisne ponudbe v pooblaščenih servisnih delavnicah Renault za vozila starejša od 5 let.
To je čas, ko Renault v svojih pooblaščenih servisnih delavnicah posameznikom ponudi ugodne servisne
storitve po paketnih cenah.
Veljavnost akcije
V času trajanja akcije, lahko posameznik (fizična oseba, ki je lastnik osebnega vozila ali pravna oseba, ki
je lastnik vozila znamke Renault) v izbrano pooblaščeno servisno delavnico Renault pripelje svoje vozilo in
izkoristi ugodne servisne storitve po paketnih cenah za vozila starejša od 5 let.
Paketne cene so namenjene le lastnikom vozil Renault.
Ponudbe paketnih cen so pripravljene z vnaprej določenimi kataloškimi številkami, originalnimi Renault
nadomestnim deli in dodatki. V ceno je vključeno delo. 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 15.5.2019 do 30.06.2019. V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih delavnic
Renault.
Prednosti za kupca:
Brezplačen pregled 33 kontrolnih točk za vozila starejša od 5 let.
Menjava olja in oljnega filtra za 75 eur z vključenim DDV velja za nadomestne dele in olje Motrio
znamke.
- Članstvo v Zvesto na cesto za 9 eur z DDV, v primeru opravljenega pregleda oziroma katerekoli
plačljive storitve v pooblaščenem servisu Renault.
- Znižani nadomestni deli v paketnih cenah za modele vozil Clio I, Clio II, Clio III, Twingo I, Twingo
II, Scenic I, Scenic II, Megane I, Megane II, Laguna I, Laguna II in Modus.
- Paketi dodatne opreme za vozila starejša od 5 let:
1. PAKET 1: gumjasti tepihi kat. št.7711241197+ dišava za 19 € z DDV
2. PAKET 2: komplet pokrovov za kolesa 13“/14“ + dišava za 39 € z DDV
3. PAKET 3: Kompleti pokrovo za kolesa 15“/16“ + dišava za 44 € z DDV
-

Cena paketov dodatne opreme je odvisna od velikosti pokrovov koles, v ceno so vključeni pokrovi koles s
kataloško številko: 7711426506, 7711426508, 7711426510, 7711426512, 7711426514 in 7711213613.

Pogoji ponudbe
Doponudbe akcijskih paketnih cen so upravičene fizične osebe ali pravne osebe, ki so lastnice/lastniki vozil
Renault, v času od 15.5.2019 do 30.6.2019 oz. do razprodaje zalog. Akcijske paketne cene Renault niso
združljive z drugimi akcijami.
*Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi.
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