
Renault SERVICE

Skift til vinterdæk nu!

Husk at din Renault skal 
være i form til vintervejret.

Få Storytel i 30dage med i  købet

renault.dkRenault anbefaler

Afsender og returadresse: Renault Danmark filial af Renault Nordic AB, Industriparken 21 A, 2750 Ballerup. Med forbehold for trykfejl.

DIN LOGOTYPE

Vil du vide mere om hvad vi kan gøre for dig og din bil? 
Læs mere på renault.dk

Verkstadsvägen 123, 456 78 Storstadsstaden
0123-45678910

Lars Larsson
Bilägarvägen 123
456 78 Stadsstaden

Ring til dit 
Renault værksted

Find dit værksted 
www.renault.dk/
find-forhandler

80 88 94 00 

Tre muligheder for at booke tid

Din tilbudskode er

 XXX YYY
Gælder kun på autoriserede Renault-værksteder.

Kan ikke kombineres med andre tilbud. 
Gælder t.o.m. d. 31. januar 2017

*Tilbuddet gælder kun på autoriserede 
Renault-værksteder i perioden 17. oktober-31. 

januar 2017. Ovennævnte priser er 
vejledende. Lokale priser kan forekomme. Kan 

ikke kombineres med andre tilbud.

Vintercheck 
199 kr.

Inklusiv 1 liter sprinklervæske. Et 
vintercheck omfatter en kontrol af 

mønsterdybden på dine dæk, bremser, 
viskerblade, batteri, væskeniveauer og 
eksteriør belysning. Normalpris 300 kr.

Vinterrabat

15%
På reservedele og tilbehør – 

monteret og klart

15%
På viskerblade til alle 

Renault-modeller
Priseksempel: Clio II ca. 300 kr.

Book nu, så er du sikker på at få 
en tid, der præcis passer dig

En god lydbog og en god køretur er den perfekte kombination. For at du skal få 
øjnene op for dette, får du 30 dages gratis abonnement på Storytel, når du 
benytter dig af et af tilbuddene i denne folder (værdi 129 kr.).

For dig der ikke kender Storytel, kan man sige, at det er lydbøgernes Spotify. Du 
vælger netop den lydbog, du vil lytte til og streamer den til din mobiltelefon. Du 
lytter til alt det, du har lyst til – hvad som helst og når som helst. Du kan også lytte 
offline. Du har mange titler at vælge imellem. Faktisk findes der flere tusinde lydbø-
ger at vælge imellem. Læs mere om hvordan Storytel fungerer på næste side.

En bog er altid bedst i bilen

*Tilbuddet gælder på autoriserede Renault-værksteder, og kun for dig der ikke har været 
kunde hos Storytel før. Din registrering på storytel.dk skal ske senest  d. 1. februar 2017.
Efter 30 dage overgår tilbuddet til et betalingsabonnement, pris 129 kr./md.

Få Storytel i 

30
dage med 

  i købet*



Viskerblade
Mange timer med mørke kombineret 
med lyset fra modkørende trafik stiller 
høje krav til sigtbarheden. Vi kontrollerer, 
at dine viskerblade er i god stand, og at 
frontruden er intakt.

Væskeniveauer
Kulden påvirker bilens forskellige 
væskeniveauer. Vi kontrollerer, at du har 
den rigtige kvalitet og mængde af køler-, 
sprinkler- og bremsevæske.

Eksteriøre pærer
Om vinteren bliver det ikke kun 
mørkt – det bliver rigtigt mørkt ! Vi 
kontrollerer, at din eksteriøre belysning er 
i orden og fungerer som den skal, så du 
ser godt og bliver set. 

Mønterdybde og bremser
Kontakten med vejbanen er alfa & 
omega. Vi kontrollerer dækkenes 
tilstand og mønsterdybde. 

Men gode dæk er bare ikke 
tilstrækkeligt, hvis bremserne er dårlige. 
Derfor kontrollerer vi også dine bremser, 
for at sikre, at du kan nedbremse 
effektivt, når det er nødvendig.

Batteriets kvalitet
Lave temperaturer nedsætter 
batteriets præstationer betragteligt. Vi 
kontrollerer, at dit batteri er i form til at 
klare en hård vinter.

Kom ‘’THE BIG FIVE’’ i forkøbet!
Vinteren stiller helt specifikke krav til din bil. Er du smart, beskytter du dig allerede 
nu mod THE BIG FIVE – de største trusler mod en sikker vinterkørsel. For selvfølge-
lig er det bedre med de store udfordringer på pisten end på vintervejen.

Vi kontrollerer følgende punkter:
Skulle vi finde noget, der kræver indgreb fra vores side, får du 15% rabat på reservedelene.

Tagboks. 480 liter. Sort. Kompatibel med alle 
rails og lastholdere. Normal pris 4.495 kr.

Lastholder. Aluminium. Laster op til 75 kg. 
Sælges parvis. Normal pris 1.695 kr.

Hjulkapsler. 4 stk. Tilpasset stålfælge. 
Normal pris 995 kr. 

Skiholder. Til 4 par ski eller 1-2 stk. snow-
boards. Inkl. lås. Normal pris 895 kr.

Vi har udvalgt nogle uundværlige tilbehørsprodukter, som gør din vinter nemmere 
og mere bekvem. På disse tilbehørsprodukter tilbyder vi dig lige nu 15% rabat.
Nedenstående priseksempel gælder for Clio IV.

3.820 kr. 850 kr.

1.440 kr. 760 kr.

Netop nu får du 15% rabat på specifikt vintertilbehør

Vi ved, at der findes sjovere gøremål end at forberede 
bilen til vinteren. Men heldigvis findes der næsten 60 
autoriserede Renault-værksteder her i landet, som står 
parat til at hjælpe dig!

For at gøre det rigtigt nemt for dig som 
Renault-ejer, kan vi montere dine vinterdæk på 
og kontrollere om din bil er klar til vinteren. 
Det hele sker naturligvis ved samme lejli-
ghed – og til en skarp pris!

Velkommen til  

din Renault-forhandler

Lad ikke vinteren 
gribe ind i dine planer

Med Storytel får du adgang til over 40.000 bøger, som du kan lytte til eller 
læse på fx. din smartphone, tablet eller laptop. Oplev spændende magtspil, 
varm romantik, ihærdigt politiarbejde eller morsomme børne- og ungdoms-
bøger. Bag stemmerne finder du mange af Danmarks mest populære skue-
spillere. 

Varier mellem at lytte og læse. Og download så mange bøger som du har 
lyst til. Så kan du lytte til dem, også når du ikke har mobildækning!

Et helt bibliotek direkte på din mobil

Nogle af de mest populære lydbøger er på Storytel netop nu.

Få 

Storytel i

30 
dage med 

 i købet*


