SPLOŠNI POGOJI
AKCIJE “Zimske pnevmatike 2019”
”
Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Zimske pnevmatike 2019« z namenom, da predstavi
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. Akcija je posebaj namenjena predstavitvi široke ponudbe zimskih pnevmatik z
vključeno menjavo in centriranjem ter hkrati promociji spletnega modula pnevmatike, kjer si kupec lahko
izbira različne znamke in dimenzije pnevmatik, namenjene vsem blagovnim znamkam vozil.
Veljavnost akcije
V času trajanja akcije, lahko posameznik (fizična oseba ali pravna oseba) v izbrano pooblaščeno servisno
delavnico Renault pripelje svoje vozilo in izkoristi ugodno ponudbo nakupa in menjave pnevmatik po
paketnih cenah, z vključeno menjavo in centriranjem.
Paketne cene pnevmatik so namenjene lastnikom vozil vseh blagovnih znamk.
Ponudbe zimskih pnevmatik so pripravljene z vnaprej določenimi kataloškimi številkami in dogovoreno ceno
menjave in centriranja, ki je že vključena v ceno.
Trajanje akcije*
Akcija traja od 09. 10. 2019 do 15. 11. 2019. V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih delavnic
Renault tudi že z vnaprej pripravljeno ponudbo za nakup in menjavo pnevmatik, katero naredi na:
https://spletnaponudba.renault.si/#vehicle-tire.
Prednosti za kupca:
1. Paketne cene pnevmatik z vključeno menjavo in centriranjem: Zimska pnevmatika že od 49,90€ z DDV z
vključeno menjavo in centriranjem. Cena velja izključno za pnevmatiko BARUM 185/65R15 88 T. V ceno
pnevmatike sta že vključena tudi menjava in centriranje. Cena vključuje DDV. Ponudbo za ostale velikosti
in znamke pnevmatik lahko preverite na: https://spletnaponudba.renault.si/
2. Ob ponudbi narejeni preko spleta je kupec ob predložitvi natisnjenega kupona v pooblaščenih Renault
servisnih delavnicah upravičen do:
- 40 % popusta na dodatno opremo
- brezplačnega članstva: Renault pomoč na cesti oziroma Zvesto na cesto za vozila starejša od 5 let
- brezplačnega paketa (odeja, svetilka in strgalo za led)
Pogoji ponudbe
Do koriščenja ponudbe za nakup zimskih pnevmatik so upravičene fizične osebe ali pravne osebe,
pooblaščenih Renault servisih, v času od 09. 10. 2019 do 15. 11. 2019 oziroma do razprodaje zalog.
*Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oziroma jo predčasno zaključi.
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