
Akcija »Teden brez DDV«

Splošni pogoji 

Namen akcije

Renault  Nissan  Slovenija,  d.o.o.  organizira  akcijo  »Teden  brez  DDV  –  Podarimo  vam
brezplačni  jesenski  kontrolni  pregled« z namenom predstaviti  lastnikom Renaultovih  vozil
aktualne servisne ponudbe.

To je čas, ko Renault odpre vrata svojih pooblaščenih servisnih delavnic, posamezniki pa so
deležni  brezplačnega  pregleda  33  kontrolnih  točk in  brezplačne  ponudbe  za  morebitna
potrebna vzdrževalna dela, poleg tega pa lahko izkoristijo tudi popust v višini davka in druge
ugodnosti.

Veljavnost akcije

V času tedna brez DDV,  to je  od 21.9.  do 27.9.2013,  lahko posameznik  (fizična oseba,
lastnik  osebnega vozila)  v izbrano pooblaščeno servisno delavnico Renault  pripelje  svoje
vozilo na brezplačni pregled 33 kontrolnih točk. Po opravljenem pregledu prejme Potrdilo o
kontroli s petimi boni s popusti/ugodnostmi za vzdrževanje vozila.
 
Lastnik vozila lahko izkoristi ponudbo iz akcije »Teden brez DDV – Podarimo vam brezplačni
jesenski  kontrolni  pregled«  tudi  tako,  da  se  med  21.9.  in  27.9.2013  preko  telefona  ali
elektronske  pošte  naroči  na  brezplačni  kontrolni  pregled  pri  izbranem  pooblaščenem
serviserju Renault -  v tem primeru mora biti brezplačni pregled opravljen do 5.10.
 
Vzorec  bonov  popustov  lahko  lastnik  vozila  prejme  preko  direktne  pošte  oziroma  si  jih
natisne s spletne strani www.renault.si/ddv.

Da so boni ugodnosti veljavni, morajo biti potrjeni s strani posamezne pooblaščene servisne
delavnice Renault, po opravljenem brezplačnem pregledu vozila (ne glede na to, ali je lastnik
vozila  opravil  brezplačni  kontrolni  pregled  v  času od 21.9  do  27.9.2013  ali  pa  se je  do
27.9.2013 dogovoril za svoj termin brezplačnega pregleda, ki mora biti opravljen najkasneje
do  5.10.2013).  Lastnik  vozila  po  opravljenem brezplačnem kontrolnem pregledu   prejme
Potrdilo  o  kontroli,  s  petimi  boni,  kjer  so  navedeni  popusti/ugodnosti  in  zgolj  s  tem
potrdilom lahko lastnik vozila uveljavlja ugodnosti, ki jih s seboj prinašajo boni. Lastnik vozila
lahko bone ugodnosti uveljavlja zgolj pri tistem pooblaščenem serviserju Renault, pri katerem
je opravil kontrolni pregled. Ko se posamezni bon izkoristi, ga koncesionar ožigosa in na ta
način je posamezni bon izkoriščen. 

Trajanje akcije*

Brezplačni  pregled  lahko  posameznik  opravi  v  času  tedna  brez  DDV,  to  je  med 21.9  -
27.9.2013 ali pa se do 27.9.2013 dogovori za svoj termin brezplačnega pregleda, ki mora biti
opravljen najkasneje do 5.10.2013.
Bone ugodnosti,  ki  jih  bo koncesionar  potrdil  na dan,  ko lastnik  vozila  opravi  brezplačni
kontrolni pregled, lahko izkoristi do 30.11.2013.

http://www.renault.si/


Prednosti za kupca:

 Brezplačni pregled 33 kontrolnih točk na vozilu;
 5  bonov  s  popusti,  ki  jih  lastnik  lahko  izkoristi,  če  izpolnjuje  pogoje  ponudbe,  v

primeru obiska  tedna  brez  ddv ali  pa  se najkasneje  do  27.9.  naroči  na  kontrolni
pregled, in sicer:

1. Popust v višini DDV pomeni 18,03% popusta in velja za nakup in vgradnjo
originalnih rezervnih delov Renault s področja vzdrževanja, obrabe in Motrio
(našteti spodaj v tabeli). 

Dodatne 3 indeksne točke popusta na vzdrževanje vozila posameznik dobi, če
je član kluba Moj Renault. To pomeni skupaj 21,03% popusta (18,03% + 3% =
21,03%) za nakup in vgradnjo originalnih rezervnih delov Renault s področja
vzdrževanja,  obrabe  in  Motrio  (spodaj  našteti  v  tabeli).  Pogoj  za  dodatni
popust  je,  da je lastnik član kluba Moj Renault,  v katerega se lahko vpiše
preko internetne strani moj.renault.si in da natisne ponudbo (ki jo prejme v
Moj Renault) ter prinese s seboj, ko želi uveljaviti kupon »Popust v višini DDV
+ dodatne 3% za člane kluba Moj Renault«.

2. Posebna  akcijska  ponudba  za  zamenjavo  jermenov.  Cena  je  odvisna  od
motorja vozila. Cena vključuje originalne nadomestne dele Renault (garnituro

 VZDRŽEVANJE  OBRABA  MOTRIO
027E NAPENJ. JERMENA 033U ZAD. IZP. LONEC 002K ČRPALKA VODE
151E JERMEN DOD. OPREME 034U SR. IZP. LONEC 114K DISK ZAVOR
352E FILTER NAFTE 035U CEV IZPUHA 352K FILTER NAFTE
501E FILTER OLJA 036U GUMICA, OBJ, NOS.IZPUHA 501K FILTER OLJA
502E FILTER ZRAKA 042U PRITRDITEV IZPUHA - NOSILEC 502K FILTER ZRAKA
503E JERM. ALTERNAT. 060U KATALIZATOR 520K FILT GORIVA - BENCIN
507E JERMEN / VERIGA 111U VILICE SPODNJE 532K GRELNA SVEČICA
513E OHIŠJE ZR FILTRA 112U ZGL, KONČ VOLANA 581K JERMEN GRT
520E FILT GORIVA - BENCIN 113U ZGLOB VILIC 601K VŽIGALNA SVEČKA
554E FILT GORIVA KPL 114U DISK ZAVOR 631K AKUMULATOR MOTRIO
581E JERMEN GRT 128U STABILIZATOR 635K ŽARNICA
658E FILT. PREZRAČ 496U ČISTILO ZAVOR 658K FILT. PREZRAČ
673E PROIZV ZA KLIMO 532U GRELNA SVEČICA 673K PROIZV ZA KLIMO
674E METLICA BRISAL 601U VŽIGALNA SVEČKA 674K METLICA BRISAL
883E RAZVLAŽILNI FILTER 631U AKUMULATOR 803K ZAV PLOŠČICE
892E TEKOČ PRANJA STEKLA 635U ŽARNICA 812K GRT ZAV ČELJ+VALJ
960E TEKOČINA ZAVORNA 660U VŽIG TULJAVA 820K AMORTIZER
961E HLADILNA TEK. 803U ZAV PLOŠČICE 892K TEKOČ PRANJA STEKLA
988E DODATKI GORIVU 804U ZAV VALJ, CILINDER 948K MOTORNO OLJE MOTRIO

MOTORNO OLJE ELF 807U GRT ZAV ČELJUSTI 960K TEKOČINA ZAVORNA
812U GRT ZAV ČELJ+VALJ 961K HLADILNA TEK.
820U AMORTIZER 977K LEŽAJI GRT
823U CEV ZAVOR-GUMI
835U GUMA, LEŽ. AMORT
942U BATERIJA
972U LEŽAJ KROGLIČNI
977U LEŽAJI GRT



jermena razdelilnega sistema in garnituro jermena dodatne opreme) in njihovo
zamenjavo. Akcijska ponudba vključujejo DDV in velja le za fizične osebe.

3. 50% popusta na montažo pnevmatik, ob nakupu 4 pnevmatik.
4. Popust v vrednosti DDV pomeni 18,03% in velja na nakup in vgradnjo izbrane

originalne dodatne opremo Renault:
 strešne kovčke Renault, 
 tepihi - Univerzalni (90 09 505 912),
 nosilci za kolo,
 navigacijske naprave (Garmin Nuvi 42CE Pack, Garmin Nuvi 2445 LMT, 

Tom Tom Go 500 Pack, Tom Tom Business TMC Pack)
 otroške sedeže. 

5. Renault  Pomoč  posameznik  prejme  ob  opravljeni  storitvi  nad  100€  pri
vzdrževanju  svojega  vozila in  velja  za  obdobje  1  leta.  Izvajanje  storitve
Renault  Pomoč je možno le za vozila,  ki  redno vzdržujejo  svoje vozilo  po
navodilih  proizvajalca  pri  pooblaščeni  servisni  mreži  Renault  v  Republiki
Sloveniji v skladu z Splošnimi pogoji storitve Renault Pomoč. 
Pogodba se podaljšuje za nadaljnjo leto v kolikor je izpolnjen pogoj:  redno
vzdrževanje vozila po navodilih proizvajalca, opravljeno v pooblaščeni servisni
mreži Renault v Republiki Sloveniji. 

Vrednostni boni niso združljivi z drugimi akcijami in niso zamenljivi za gotovino.

Pogoji ponudbe

Do brezplačnega kontrolnega pregleda ste upravičeni v primeru, da:
1. v tednu od 21.9 do 27.9.2013 pridete v katerokoli servisno delavnico pooblaščene

mreže Renault, ki sodelujejo v akciji;
2. se do 27.9 z izbranim pooblačenim serviserjem Renault dogovorite za svoj termin za

brezplačen spomladanski pregled – brezplačni kontrolni pregled mora biti opravljen
najkasneje do 5.10.2013.

Bone ugodnosti, ki jih bo koncesionar potrdil na dan, ko boste opravili brezplačni kontrolni
pregled, lahko izkoristite do 30.11.2013.

*Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi.


