
Razítko partnera Dacia:

Infolinka Dacia:
800 380 380

dacia.cz

Servisní 
nabídka

Vyberte si ze tří úrovní naší servisní
nabídky tu, která nejlépe vyhovuje vašim
potřebám a rozpočtu. O vše ostatní se
postará váš servis Dacia.

Nabídku šitou na míru 
vašemu vozu najdete 
na eshop.dacia.cz. 

SERVIS PŘED SEZONOU 
NECHTE NA NÁS

Originální stěrače jsou vyvinuty přímo pro váš vůz. 
Dokonale přiléhají k čelnímu sklu a zaručují jeho důkladné 
stírání, abyste mohli klidně pokračovat v jízdě.

Stěrače Dokonalá viditelnost 

Bezpečná jízdaBrzdy
Nezapomeňte kontrolovat stav brzdových destiček 
a kotoučů, a to minimálně jednou za rok. Trvejte  
na kvalitních originálních dílech, které jsou speciálně 
navrženy ze špičkových materiálů. Jen tak zachováte 
správnou účinnost brzdového systému.

Objednejte se online na eshop.dacia.cz.

   dacia.czDacia doporučuje

Nabídka platí do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Dacia. Všechny uvedené zákaznické ceny 
jsou včetně DPH a nezahrnují montáž. Přesný homologovaný rozměr pneumatiky včetně hmotnostního a rychlostního 
indexu prověřte, prosím, v technickém průkazu ke konkrétnímu vozidlu (může se lišit dle modelu/verze/motorizace). 
O konkrétní nabídce a cenách se informujte u participujících partnerů Dacia. Renault Česká republika, a. s., si vyhrazuje 
právo na změnu uvedených cen, výše slev a technické specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Nabídka je 
pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Použité obrázky jsou ilustrativní. Tisková chyba 
vyhrazena.

Objevte kompletní nabídku servisních služeb a produktů.

eshop.dacia.cz

http://dacia.cz
http://eshop.dacia.cz
http://eshop.dacia.cz
http://eshop.dacia.cz


Dbejte o čistý vzduch v kabině Nabídka letních pneumatik Jarní servisní prohlídka
Jarní prohlídka vašeho vozu se skládá z prověření 18 nejdůležitějších bodů.
Ujistěte se, že je váš vůz připraven na další bezpečné cestování.
 

Nyní jen za 490 Kč 

Viditelnost
4 body

Motor
3 body

Autobaterie
1 bod

Brzdy
3 body

Podvozek
2 body

Klimatizace 
1 bod18bodů

Bezpečnost 
1 bod

Pneumatiky
3 body

Uvedená cena je za 1 kus včetně DPH a bez montáže. Dostupnost hliníkových disků a jejich cena se mohou lišit dle modelu a motorizace vašeho 
vozu. Kompletní nabídku disků najdete na disky.dacia.cz.

MODEL ROZMĚR VÝBĚR DALŠÍCH PNEUMATIK 

LOGAN/ 
SANDERO

185/65R15 88T Conquest: EC2-70 EcoCont.6: AB2-70 Bravuris3: CB2-70
1  199  Kč 1  599  Kč 1  019  Kč

205/55R16 91V ConquestSport: EC2-71 T005: BA2-71 Bravuris5: CB2-71
1  399  Kč 1  769  Kč 1  229  Kč

LODGY/ 
DOKKER

185/65R15 88T Conquest: EC2-70 EcoCont.6: AB2-70 Bravuris3: CB2-70
1  199  Kč 1  599  Kč 1  019  Kč

195/55R16 91H–V ConquestSport H: EC2-72 EcoCont.5 H: CB2-72 Bravuris5 V: CB2-72
1  799  Kč 2  949  Kč 1  649  Kč

DUSTER
215/65R16 98H

ConquestSport 98H: EC2-71 Fastresp. 98H: BB1-68 Bravuris5 98H: CB2-71
1  959  Kč 2  499  Kč 1  749  Kč

215/60R17 96H–V
Eff.Grip SUV 96H: BC2-71 MP85 96H: EC2-71

3  059  Kč 2  079  Kč

DUSTER II Olinda 16" Parana 17"

3 990 Kč 3 990 Kč

LOGAN II /  
SANDERO II

Chamade 15" Altica 16"

2 690 Kč 3 090 Kč

Pravidelná údržba klimatizace vám zaručí
•   čistý a fungující klimatizační systém,
•   zdravé prostředí v kabině,
•    eliminaci pylů, mikrobů, plísní, bakterií, nepříjemných zápachů atd.

Čištění klimatizace od 799 Kč

Správný chod klimatizačního systému neznamená pouze možnost regulace teploty 
v kabině vozu. Klimatizace ovlivňuje také kvalitu ovzduší uvnitř kabiny. Pravidelná 
každoroční kontrola a čištění klimatizace vám umožní zbavit se bakterií, plísní 
a zápachu, což nesporně přispívá ke zvýšenému komfortu ve voze.

Cena pneumatik je za 1 kus včetně DPH a nezahrnuje montáž.

Cena je za 1 kus včetně DPH a bez středové krytky. Cena středové krytky je 229 Kč.

Rozšířená asistence
Sjednejte si u svého autorizovaného prodejce Dacia rozšířenou asistenční službu 
Comfort Assistance+ a během cestování vás již nic nezaskočí.

Program na 7 měsíců za 325 Kč
•   produkt určený pro všechna vozidla Dacia v záruce i po jejím skončení až do 10 let stáří
•    kryté události: nehoda, porucha vozidla, defekt pneumatiky, vybitá baterie, záměna 

paliva, nedostatek paliva, ztráta nebo zamknutí klíče ve voze, poškození motorové 
části vozu zvěří, zamrzlé palivo, zamrzlá ruční brzda

Nabídka hliníkových disků

Jen díky originálnímu čelnímu sklu Dacia máte jistotu vysoké 
odolnosti proti vnějším nárazům. 

Trvejte na kvalitě a bezpečnosti pro celou posádku vašeho vozu 
a výměnu čelního skla svěřte autorizovanému servisu Dacia.  
To nejdůležitější, co můžete pro svou bezpečnost zajistit, je originální 
čelní sklo, správná montáž a certifikovaná kalibrace bezpečnostních 
systémů.

 !
Hybridní kolo 
Antracit

Hybridní kolo 
Antracit

15" 16"

1 839 Kč 2 019 Kč
DEZENT TY / 
TY graphite

DEZENT TZ / TZ 
dark / TZ graphite

15–18" 15–19"

od  2 190 Kč od  2 290 Kč

http://disky.renault.cz
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