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SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – DACIA
Trajanje akcije*:
Akcija traja od 1.1.2019 do 28.2.2019
Namen akcije:
V promocijski akciji meseca janaurja, Renault Nissan Slovenija oglašuje Dacia DUSTER z brezplačnim paketom
zimskih pnevmatik, podaljšanim jamstvom za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko
zavarovanje za prvi dve leti ter redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej.

Veljavnost akcije:
Akcija velja za vse modele Dacia.
Prednosti za kupca:
- 5 let brezplačnega podaljšanega jamstva ali 100.000 km ** (ob nakupu z Dacia Financiranjem)
- Brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti (ob nakupu z Dacia Financiranjem)
Pogoji ponudbe:
- redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km**,(ob nakupu z Dacia Financiranjem)
- Brezplačni komplet zimskih pnevmatik****
- Do dodatnih storitev je kupec upravičen v primeru, da se odloči za nakup vozila Dacia preko
Dacia Financiranja.
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Zimske pnevmatike
• Zimske pnevmatike do katerij je kupec upravičen brezplačno v sklopu promicijske akcije so znamke Motrio.V izjemnem primeru je za Dokker Stepway in
Lodgy Stepway znamka Bridgestone, Duster Prestige znamka Kumho in Dokker Van znamka Fulda.
• V primeru da se kupec odloči za nakup drugih pnevmatik, katerih vrednost je višja od določene, razliko krije sam.
Model

Pnevmatike Dimezije platišč

Sandero, Logan,MCV, Dokker, Lodgy

Motrio

185/65R15

Lodgy Stepway, Dokker Stepway

Bridgestone

195/55 R16

Sandero Stepway

Motrio

205/55R16

Motrio

215/65R16

Kumho

215/60 R17 96H

Fulda

185/70R14

Duster

Dokker Van

Vrednost pnevmatik
212,96 €
632,20 €
277,82 €
352,58 €
411,72 €
368,83 €

* Dacia si prislužuje pravico, da kadarkoli zaključi s to akcijo.
** 5 let jamstva ali 100.000 km (karkoli se zgodi prej) vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto.

*** V akcijo je vključeno večletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 2 leti brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja. Stranka je do ugodnosti iz naslova
večletnega avtomobilskega zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da sklene zavarovanje prek Dacia Financiranja za vsaj 2 leti.
**** Mala podjetja so upravičeno do zimskih pnevmatikah samo preko Dacia fiannciranja, fizične osebe so upravičene ne glede na vrsto financiranja.

