REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Wiosenna promocja 2019”
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wiosenna promocja 2019” (dalej zwanej również Akcją), jest
Renault Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13.
2. Promocja trwa dla oferty opon letnich od 15.03.2019 do 30.06.2019 r., dla czyszczenia klimatyzacji
i wymiany filtra na antyalergiczny w ramach pakietu Easy Life (dla wybranych rodzajów
przeglądów) oraz specjalnej ceny na czyszczenie klimatyzacji od 01.04.2019 do 30.06.2019
3. Akcja realizowana jest przez wybranych Autoryzowanych Partnerów Renault. Aktualna lista
Partnerów biorących udział w Akcji znajduje się na stronie internetowej informującej o Akcji:

www.renault.pl/strefa-klienta/nasze-oferty/wiosenna-promocja.html
4. Oferta promocyjna Akcji jest skierowana do właścicieli samochodów Renault i dotyczy Klientów
indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz firm posiadających
w parku samochodowym nie więcej niż 15 samochodów Renault.
5. W okresie trwania niniejszej Akcji, Klienci Renault mogą zakupić:
a) akcesoria, opony letnie i obręcze kół oraz usługi zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie
internetowej: www.renault.pl/strefa-klienta/nasze-oferty/wiosenna-promocja.html
b) usługę kontroli wiosennej 18 punktów w cenie 99 zł dla samochodów Renault 0-4 lata i 79 zł
dla samochodów Renault powyżej 4 roku
c) czyszczenie klimatyzacji w cenie promocyjnej 119 zł przy jednoczesnym zakupie filtra
kabinowego antyalergicznego wraz z wymianą w cenie regularnej części i robocizny – w ramach
pakietu Easy Life (dla wybranych przeglądów).
6. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto. Podane ceny opon letnich oraz obręczy kół są
ceną za 1 sztukę. Oferty w Akcji nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi oraz rabatami i są
ważne: oferta opon letnich od 15.03.2019 r. do 30.06.2019 r., oferta czyszczenia klimatyzacji i
wymiany filtra na antyalergiczny w ramach pakietu Easy Life (dla wybranych rodzajów przeglądów)
od 01.04.2019 do 30.06.2019 lub w przypadku obydwu ww. ofert do wyczerpania zapasów w tych
terminach.
7. Wszelkie zapytania związane z Akcją prosimy kierować do Autoryzowanych Partnerów Renault
biorących udział w Akcji.
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