SPLOŠNI POGOJI PROGRAMA RENAULT
ZVESTO NA CESTO

Obvestilo: Dosedaj veljavna akcija „Renault Program Zvesto na cesto” s pripadajočimi Spošnimi pogoji
preneha veljati dne 31.3.2017. Ti Splošni pogoji začnejo veljati 1.4.20171.

Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. nudi »program Zvesto na cesto« z namenom predstavitve servisne ponudbe
za starejša vozila v vseh pooblaščenih servisnih delavnicah Renault.
Lastniki vozil starejših od 5 let z nakupom produkta Renault Pomoč Zvesto na cesto prejmejo tudi članstvo
v programu Zvesto na cesto ter s tem številne ugodnosti.
Lastniki vozil mlajših od 5 let z nakupom produkta Renault Pomoč prejmejo tudi članstvo v programu
Zvesto na cesto, ter s tem številne ugodnosti, ko njihovo vozilo dopolni starost 5 let.

Veljavnost akcije
Ob nakupu produkta Renault Pomoč, storitev Renault Pomoč ter ugodnosti iz programa Zvesto na cesto
veljajo za obdobje enega leta. Veljavnost se preveri na spletni strani renault.si v zavihku Renault Pomoč ali
Zvesto na cesto. Ob opravljenih letnih vzdrževalnih pregledih v pooblaščeni servisni delavnici Renault se
storitev Renault pomoč in s tem tudi članstvo v programu Zvesto na cesto po izteku eno (1) letnega obdobja
trajanja brezplačno podaljšata še za čas do prve obletnice opravljenega vzdrževalnega pregleda. V primeru,
da vzdrževalni pregled ni opravljen znotraj enega (1) leta, je potrebno za pridobitev ugodnosti iz programa
Zvesto na cesto ponovno kupiti produkt Renault Pomoč oz. produkt Renault Pomoč Zvesto na cesto.
Samo lastniki vozil Renault, ki so stara 5 let ali več, lahko z nakupom produkta Renault Pomoč pridobijo
tudi članstvo v programu Zvesto na cesto.
Trajanje akcije2
Akcija traja do 31.3.2018 oz. eno leto od včlanitve v program Renault pomoč oz. Renault Pomoč Zvesto
na cesto.

Prednosti za kupca:
1. Storitev Renault Pomoč, ki velja za obdobje 1 leta. Ob opravljenem letnem vzdrževalnem pregledu v
pooblaščeni servisni delavnici Renault se storitev Renault Pomoč in članstvo v programu Zvesto na
cesto po izteku enoletnega (1) trajanja brezplačno podaljšata za čas do prve obletnice opravljenega
vzdrževalnega pregleda.
Prej veljavni Splošni pogoji se bodo uporabljali le za primere, ko želijo kupci, ki so v program zvesto na cesto vstopili pred
28.2.2017, v času veljavnosti do tedaj sklenjenih pogodb, uporabljati ugodnosti predhodnega programa.
2 Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi in kadarkoli spremeni te splošne pogoje z
vnaprejšnjo 30 dnevno objavo na svoji spletni strani. Prekinitev akcije in/ali sprememba splošnih pogojev ne vpliva na ugodnosti
pridobljene na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev in sicer za čas veljavnega trajanja predhodnega programa.
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2. 10% popusta na izbrane nadomestne dele za servisne operacije s fiksnim cenami Renault:
- menjava olja in oljnega fitra;
- menjava seta jermena razdelilnega sistema in seta jermena za pogon opreme motorja, menjavo seta
jermena razdelilnega sistema, seta jermena za pogon opreme motorja in vodne črpalke;
- menjava kabinskega filtra;
- menjava zračnega filtra;
- menjava vžigalnih svečk;
- menjava akumulatorja;
- menjava zavornih ploščic, diskov in oblog zavornih bobnov;
- menjava amortizerjev podvozja.
Popust je omejen na vnaprej določene pakete s fiksnimi cenami in originalnimi nadomestnim deli
Renault. Če posamezen del ni na voljo, si Renault pridržuje pravico, da kupcu ponudi alternativni
nadomestni del z enako visokim popustom vendar drugačno ceno.

Popusti in ugodnosti niso združljive z drugimi akcijami.

