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Servisná
ponuka

Vyberte si z troch úrovní našej servisnej
ponuky tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim
potrebám a rozpočtu. O všetko ostatné
sa postará váš servis Dacia.

Ponuku šitú na mieru 
vášmu vozidlu
nájdete na  
eshop.dacia.sk 

SERVIS PRED SEZÓNOU 
NECHAJTE NA NÁS

Originálne stierače Dacia sú vyvinuté priamo pre 
vaše vozidlo. Dokonale priliehajú k čelnému sklu 
a zaručujú jeho dôkladné zotretie, aby ste mohli pokojne 
pokračovať v jazde.

Stierače Dokonalá viditeľnosť

Bezpečná jazdaBrzdy
Nezabudnite kontrolovať stav brzdových platničiek
a kotúčov minimálne raz za rok. Trvajte na kvalitných
originálnych dieloch, ktoré sú špeciálne navrhnuté zo
špičkových materiálov. Len tak zachováte správnu
účinnosť brzdového systému.

Objednejte se online na eshop.dacia.sk

   dacia.skDacia odporúča

Ponuka platí do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Dacia. Všetky uvedené zákaznícke ceny 
sú vrátane DPH a nezahŕňajú montáž. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane hmotnostného a rýchlostného 
indexu preverte, prosím, v technickom preukaze ku konkrétnemu vozidlu (môže sa líšiť podľa modelu/verzie/
motorizácie). O konkrétnej ponuke a cenách sa informujte u participujúcich partnerov Dacia. Renault Slovensko spol. 
s r.o., si vyhradzuje právo na zmenu uvedených cien, výšky zliav a technickej špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho 
upozornenia. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú 
ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

Objavte kompletnú ponuku servisných služieb a produktov.

eshop.dacia.sk

http://dacia.sk
http://eshop.dacia.sk
http://eshop.dacia.sk
http://eshop.dacia.sk


Jarná servisná prehliadka
Jarná prehliadka vášho vozidla sa skladá z vykonania 18 najdôležitejších bodov.
Uistite sa, že je vaše vozidlo pripravené na ďalšie bezpečné cestovanie.
 

Teraz len za 19,90 € 

Viditelnosť
4 body

Motor
3 body

Autobatérie
1 bod

Brzdy
3 body

Podvozok
2 body

Klimatizácia 
1 bod18bodov

Bezpečnosť 
1 bod

Pneumatiky
3 body

Len vďaka originálnemu čelnému sklu Dacia máte istotu vysokej 
odolnosti proti vonkajším nárazom. 

Trvajte na kvalite a bezpečnosti pre celú posádku vášho vozidla 
a výmenu čelného skla zverte autorizovanému servisu Dacia.
To najdôležitejšie, čo môžete pre svoju bezpečnosť zaistiť, je 
originálne čelné sklo, správna montáž a certifikovaná kalibrácia 
bezpečnostných systémov.

 !

Dbajte o čistý vzduch v kabíne

Pravidelná údržba klimatizácie vám zaručí:
•    čistý a fungujúci klimatizačný systém,
•    zdravé prostredie v kabíne,
•    elimináciu peľov, mikróbov, plesní, baktérií, nepríjemných zápachov atď.

Čistenie klimatizácie od 32,90 €

Správny chod klimatizačného systému neznamená iba možnosť regulácie teploty 
v kabíne vozidla. Klimatizácia tiež ovplyvňuje kvalitu ovzdušia vnútri kabíny. Pravidelná 
každoročná kontrola a čistenie klimatizácie vám umožnia zbaviť sa baktérií, plesní 
a zápachu, čo nesporne prispieva k zvýšenému komfortu vo vašom vozidle

Rozšírená asistencia
Dohodnite si rozšírenú asistenčnú službu Comfort Assistance+ u svojho autorizovaného
predajcu Dacia a počas cestovania vás už nič nezaskočí.

Program na 7 mesiacov za 14 €
•    produkt určený pre všetky vozidlá Dacia v záruke aj po skončení záruky až do 10 rokov veku
•    kryté udalosti: nehoda, porucha vozidla, defekt pneumatiky, vybitá batéria, zámena 

paliva, nedostatok paliva, strata alebo zamknutie kľúča vo vozidle, poškodenie motorovej 
časti vozidla zverou, zamrznuté palivo, zamrznutá ručná brzda.

Ponuka letných pneumatík

Uvedená cena je za 1 kus vrátane DPH a nezahŕňa montáž. Dostupnosť hliníkových diskov a ich cena sa môžu líšiť podľa modelu a motorizácie 
vášho vozidla. Kompletnú ponuku diskov nájdete na disky.dacia.sk.

MODEL ROZMER VÝBER ĎALŠÍCH PNEUMATÍK

LOGAN/ 
SANDERO

185/65R15 88T Conquest: EC2-70 EcoCont.6: AB2-70 Bravuris3: CB2-70
45,90  € 59,90  € 37,90  €

205/55R16 91V ConquestSport: EC2-71 T005: BA2-71 Bravuris5: CB2-71
52,90  € 65,90  € 45,90  €

LODGY/ 
DOKKER

185/65R15 88T Conquest: EC2-70 EcoCont.6: AB2-70 Bravuris3: CB2-70
45,90  € 59,90  € 37,90  €

195/55R16 91H-V ConquestSport H: EC2-72 EcoCont.5 H: CB2-72 Bravuris5 V: CB2-72
67,90  € 108,90  € 60,90  €

DUSTER
215/65R16 98H

ConquestSport 98H: EC2-71 Fastresp. 98H: BB1-68 Bravuris5 98H: CB2-71
73,90  € 93,90  € 63,90  €

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

114,90  € 76,90  €

DUSTER II Olinda 16" Parana 17"

149,00 € 149,00 €

LOGAN II /  
SANDERO II

Chamade 15" Altica 16"

97,90 € 119,00 €

Cena pneumatík je za 1 kus vrátane DPH a nezahŕňa montáž.

Cena je za 1 kus vrátane DPH a bez stredovej krytky. Cena stredovej krytky je 7,90 €.

Ponuka hliníkových diskov

Hybridné koleso 
Antracit DEZENT TZ dark
15 - 16" 15 - 16"

od  69,90 € od  99,80 €
DEZENT TY / 
TY graphite

DEZENT TA silver / 
TA dark

15 – 18" 16 – 17"

od  85,50 € od  105,70 €

http://disky.dacia.sk
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