
VAŠA DACIA V HLAVNEJ ÚLOHE
SEZÓNNA KONTROLA 
S VIDEOZÁZNAMOM
Dacia odporúča  

ESHOP.DACIA.SKDACIA.SK

Máme pre vás novú asistenčnú 
službu Pomoc pri nehode, ktorá 
funguje nepretržite 24/7. Službu 
môžete využívať iba na území 
Slovenskej republiky a  vzťahuje 
sa na všetky modely vozidiel 
Dacia bez ohľadu na ich vek a stav 
záruky. V prípade nehody, poruchy, 
vandalizmu, živlu, krádeže časti 
vozidla alebo chyby vodiča sa 
môžete spoľahnúť na našu 
profesionálnu pomoc. V  každom 
prípade žiadajte o  odtiahnutie 
vozidla do autorizovaného servisu.

POMOC
PRI NEHODE

STAROSTLIVOSŤ O ČISTÝ
VZDUCH V KABÍNE

SEZÓNNE
PRÍSLUŠENSTVO

SERVISNÉ ZMLUVY

ANTIALERGÉNNY 
KABÍNOVÝ FILTER

STIERAČE

Pravidelná údržba klimatizácie vám zaručí
› čistý a fungujúci klimatizačný systém,
› zdravé prostredie v kabíne,
›  elimináciu peľov, mikróbov, plesní, baktérií,  

nepríjemných zápachov atď.

› poskytuje viac než 95 % ochranu proti alergénom
› odstraňuje takmer 90 % pachov
› ochráni klimatizačný systém
Zaistí tak väčšiu bezpečnosť a pohodlie pre vás a vašu rodinu.

ČISTENIE KLIMATIZÁCIE OD

32,90 €

Predplatené servisné služby s množstvom výhod vám umožnia servis bez starostí.

Úspora
nákladov

Konečné
a nemenné ceny

Zhodnotenie
vozidla

Použitie výhradne
originálnych dielov

Možnosť výberu
zmluvy podľa
vašich potrieb

ORIGINÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO
DACIA  

balíky so zľavou 20 %

Dacia odporúča

Ponuka platí do 30. 6. 2023 alebo do vypredania zásob Ponuka platí do 30. 6. 2023 alebo do vypredania zásob 
u  participujúcich partnerov Dacia. Všetky uvedené u  participujúcich partnerov Dacia. Všetky uvedené 
zákaznícke ceny sú vrátane DPH a  nezahŕňajú montáž. zákaznícke ceny sú vrátane DPH a  nezahŕňajú montáž. 
Renault Slovensko, spol. s  r.o., si vyhradzuje právo Renault Slovensko, spol. s  r.o., si vyhradzuje právo 
na zmenu uvedených cien, výšky zliav a  technickej na zmenu uvedených cien, výšky zliav a  technickej 
špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. 
Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na 
uzavretie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. uzavretie kúpnej zmluvy. Použité obrázky sú ilustratívne. 
Tlačová chyba je vyhradená.Tlačová chyba je vyhradená.

Infolinka Dacia 
0800 700 112

eshop.dacia.sk

24/7
ASISTENCIA
PRI NEHODE

0800 166 166

Pečiatka partnera Dacia

Uvedené ceny predných stieračov sú za 2 kusy, ceny za zadný stierač sú za 1 kus vrátane DPH a bez montáže. 
Kompletnú ponuku stieračov nájdete v autorizovaných servisoch Dacia. Viac na www.dacia.sk/asistencne-sluzby/servisne-zmluvy.

Model Predné Zadný
LOGAN II / SANDERO II / DUSTER II / LODGY / DOKKER 29,90 € 8,90 €
SANDERO III 34,90 € 8,90 €
JOGGER 34,90 € 12,90 €

Sada textilných kobercov

Nosiče bicyklov

Ochrana
batožinového priestoru

Strešné tyče

http://eshop.dacia.cz
http://www.dacia.sk/asistencne-sluzby.html
http://eshop.dacia.sk
http://dacia.sk
http://www.dacia.sk/asistencne-sluzby/servisne-zmluvy
http://ESHOP.DACIA.sk


SEZÓNNA  
KONTROLA VOZIDLA

PONUKA HLINÍKOVÝCH 
DISKOV

DACIA ADVANTAGE
VÝHODNÝ PROGRAM PRE STARŠIE VOZIDLÁ

LETNÉ PNEUMATIKY

darček
Servis pod kontrolou ako

26,90 €

Uvedená cena je vrátane DPH a videozáznamu.

zvýhodnený rad
náhradných dielov  
Value+1

zľava na prémiový
olej Castrol3 akciové sezónne

ponuky5

znížená
hodinová sadzba práce2 zľava na

príslušenstvo4

Nechajte si svoje 
vozidlo preveriť na 
18 najdôležitejších bodoch 
a uistite sa tak, že je celkom 
pripravené na novú sezónu. 
Teraz vám ako bonus k prehliadke 
poskytneme aj našu novú službu 
Servis pod kontrolou. Natočíme vám 
časti vášho vozidla, kde je potrebný 
servisný zásah (oprava, výmena náhradného 
dielu atď.). Video vám spolu s cenovou 
kalkuláciou zašleme e-mailom či SMS a vy sa 
potom v pokoji domova rozhodnete, či si budete 
chcieť následné úkony objednať.

LOGAN/
SANDERO

LODGY/
DOKKER

DUSTER 4×2

JOGGER

OSTATNÉ ZNAČKYROZMERYMODEL

185/65 R15 88T

205/55 R16 91V

185/65 R15 88T

195/55 R16 91H–V

215/65 R16 98H

205/60 R16 92H–V

215/60 R17 96H–V

205/60 R16 96H–V

Hectorra 5: CBB-71

89,90 €

RHAWK: CAB-71

99,90 €

SPEED-LIFE 3: CBB-70

63,90 €

RHAWK: CAB-70

67,90 €

SPORT BLURESPONSE: BAB-71

118,90 €

ContiCrossContact LX 2: 
CCB-71

131,90 €

EFFICIENTGRIP COMPACT: 
DCB-70

77,90 €

T005: BAB-70

94,90 €

FairwayS: DCB-70

59,90 €

FairwayS: CBB-70

65,90 €

FairwayS: DCB-70

59,90 €

FairwayS: BCB-71

78,90 €

FairwayS: CBB-71

91,90 €

FairwayS: CBB-70

106,90 €

FairwayS: CBB-70

76,90 €

ECOCONTROL HP 2: BBB-71

95,90 €

RHAWK: CAB-71

114,90 €

BRAVURIS 5HM: CBB-72

86,90 €

MP47 Hectorra 3: DCB-71

63,90 €

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2: 
BAB-70

139,90 €

EcoContact 6: AAB-71

140,90 €

SPORT BLURESPONSE: BAB-71

143,90 €

EcoContact 6: AAB-71

95,90 €

Cena pneumatík je za 1 kus vrátane DPH a  nezahŕňa montáž. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane 
hmotnostného a rýchlostného indexu skontrolujte, prosím, podľa technického preukazu ku konkrétnemu vozidlu (môžu sa 
líšiť podľa modelu/verzie/motorizácie). Kompletnú ponuku letných pneumatík nájdete u svojho autorizovaného predajcu 
a  v  servise Renault, s  ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporúčaných cien. Skratka v  názve pneumatiky, napr. 
„CBB-71“, označuje údaje zo štítku pneumatík v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740. 
Viac informácií získate u svojho servisného poradcu.

Mahalia 16″
Sandero, Jogger

149,90 €/ks

Olinda 16″
Duster

158,90 €/ks

VIAC O KOMPLETNEJ PONUKE  
PNEUMATÍK ZISTÍTE TU Uvedená cena je za 1 kus vrátane DPH a bez montáže. Dostupnosť hliníkových diskov a ich cena sa môžu líšiť podľa modelu 

a motorizácie vášho vozidla. Kompletnú ponuku diskov nájdete na disky.dacia.sk.

Cena je za 1 kus vrátane DPH, bez stredovej krytky a bez montáže. Cena stredovej krytky je 8,90 eura.

DEZENT TY / TY graphite
15 – 18″

od 111,60 €/ks

DEZENT TU black
15 – 18″

od 114,60 €/ks

DEZENT TZ 
15 – 19″

od 111,60 €/ks

DEZENT TZ graphite
15 – 19″

od 114,60 €/ks

DEZENT TZ dark
15 – 19″

od 129,40 €/ks

Parana 17″
Duster

193,90 €/ks

NA ÚDRŽBU
VÁŠHO VOZIDLA– 20 %

http://advantage.dacia.sk
http://eshop.dacia.sk
http://disky.dacia.sk

