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Figyelem

A Gatancia es Szolgeftadsokcimri

Ez a fr.lzet csak akkor 6rvenyes, ha a kovetkez6 oldaiakon felsorolt. a gep.arii araoasalah vagy ersd lorgalomba 6l iasdnak kelr6r,. a gepjA'rrire vonatkozd dsszes je emtd azoros to adatol,. a gepjerm0ver 6rustt6 vagy az Atad6 keresked6 b6lyegzdj6t.

A geplafmd 6tv6telekor ellefdrizze, hogy a borit6 belsd oldal6nak minden rovata szabdlyszer0en

A 6ld l6s csaLis abban az esetben 6ru6nyes, ha az iizemellet6 a Gaancia 6s Szo/O.i/tatdsok fuze_let lelmutatia -6s ezzelbzofyitja, hogy a gyed6 and et6i|,r karbantartasi mun[al"t"f, lLuigr*e",0,

Az 0j g6pjdrm{ dtad6sakor az 0n rnitrkakereskeddje lepecs6le j azt az oldalt, mely igazoja az ujg6pkocs etadds el6tti 6tvizsg6tesfi 6s 6tadesat. ezzel egytddOen On m"gL;1" ; ,i];"p^""r,t"kezel6s6re es karbantartesdra vonaikoz6 ismereteket tartalmaz6 ilizeteketls

A mArkakereskedd koteless6ge
nyek kitolt6se 6s teb6tyegz6se,
sok" cim( fejezet6ben.

l zel az On

a megf eleld karbantartiisok
mind a Kahantaftesak |izet,

g6pjAfmfu6nek hivatalos okmdnyai koz6 laftozrK

adalokat fe ttinte 6k bennel

KI

elvdgz6se eset6n az Jgazol6 sze v6-
rnrnd ezen flizet,,A 10+ etvizsgale_
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Az 6l g6darmt l6tiil6sl ielt6telel

A t6nyez6sre vonatkoz6 l6ldll6s

Atrozsd6sodds ellenl l&all6s

Javil6s l6t6ll6sa 6s a cserealkatr6szek l6t5llfua
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J6till6si felt6telek

Kieg6szit6s - Kiv6telek
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A f6nyez6sre vonatkoz6 i6t6llas
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J6trill6si felt6telek

. Ez a l6t6les csak a lvlagyarorszdgon a
RENAULT HUNGAR A efta impodelt 6s a ke
resked6hal6zaten keresztr.i forgalmazott
gepkocs kra eru6nyes.

. Lz a oia las a7 Or gep ar-rLve eh dloodsa-
va egydell ieg 6p 6rv6nybe, vagy ha a lota,
l ;sra l ,o.eeze l  lelypzi LTerbe. al^ 'or a o
galmi enged6yben bejegyzett e s6 uzembe
helyez6s iddpontlatd de mindig a kor6bb
iddpontt6 ke I szemitani.

. A j6te las aaplan a RENAULT az On kezde-
m6nyez6s6re megdlapitott minden anyag-
vagy szerelesi h ba k krlszobb 6s6t az a kaf
res/eL \,agv od"r"oo, javiasir, llerve csere
jet, vaamnt az ezekhez a mLiveetekhez
szrlkseges munkakoltsegek teljes fedezet6t
nyrjjtja

. Fddarab rroro. v; lo arosszer aj cserele
eset6n aj6telles lddtartarna a ecser6lt darab
'a . 'a.ezoodrl.  AJavlasodr eloror ido rrer
leteneL, Teqfealoen a/ e edel ioldles rdej"
meghosszabbod k

. E j6teles alapjAn csaks a RENAULT'kiren-
deltsegek karbantart6 mdhelyei jogosu tak
barmi yen term6szetd beavatkozdsra. Ugyan-
ezeket a feteteleket a kalmazzuk a hiba ko-
\,et le4ebe1 d geprdrn[ i is - ,apcso ooo
alkat16szeiben bekovetkezd kerosodasok
eset6ben s. A j6tel6s keret6ben ajavitAsi d6
T5 nap, kolcsonjerfiru b ztositasa eset6n 30
nap. Amennyben a lavllas nem k6szul el,
vagy a lem"k ner iavithaL6 a logvaszro ke-
heti a term6k kicser6 6s6t, vagy ee hat a
szerz6d6st6l.

. A j6tellasl ennek a t0zetnek a felmutatasa
aaplen foganatositjuk, ame y akkor 6N6nyes,
ha benne a g6pldrmrj eladesanak iddpontja
vagy a forgaml enged6lyben szerepl6 esd
forgalornba heyez6s id6pontja a FENAULT
eta el6irt karbantaires munkeatok rendsze-
res elv6gz6s6nek gazolesa szerepel.

. A to.alds do.r be i l be elertFsete- l.ole e. o
m6don a l6telas id6n beluli hibak6nt kei ki-
vzsga ni,lr lggetlef0 al6lalas idd etet6t6l.

. A j6telas a S6plerm(re vonatkozik, ez6rt tu-
laldonoscseae eset6ben s 6rv6fyes marad.

. A Renault szeNzha6zatenak jegyz6k6t a
gepkocsihoz mel6keljrlk.

. A RENAULT l6t5ll{si lell6lelekben nem
szab6lyozott k6rd6sekben Magyaror.
szagon minden teklntetben az egyes
tad6s hasznalatra rendelt te;m6kek
i6t6ll6si kiitelezetts6g6rdl sz6l6
1171991. 0X. 10.) sz6mi Korm6nyren-
delet, valamlnt annak mindenkori m6.
dosit6sal az lr6nyad6k.
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Kieg6szit6s - Kiv6telek

Kieg6szit6s Kiv6telek

A J6TALLAS a hibes alkatr6szek javitdsara vagy
kicser6l6s6re vonatkozik.

A RENAULT karbantart6 m0helyeinek iogaban
a,l alnak e biral6sa hogy javitdsra vagy csFrere
van-e szLjks6g.

A lecserdlt alkatf6szek a RENAULT HUNGARIA
tulajdonAi k6pezik.

Nem 6rv6nyesithet6 a J6TALLAS, ha a hl-
ba oka a kiivetkez6kre vezethet6 vlsszai

. A g6pj6rm0 rendeLlenes hasznaata (p6ldaul
sportverseny, tilterhel6s kolcsonz6s, oktates
stb.)eset6n.

. [,4es, nem a RENAULT szez6d6ses mdhely
ben elv€gzett javitesok, karbantartdsok, 6t-
ahkitesok kovetkezt6ben lell6p6 hiba eset6n.

. A syed6 eltal nem hitelesitett, vagy a
RENAULT hozzdj6rulasa n6lk0l m6dositolt, I
leNe atalakitott vagy be6pitett alkatr6szek, fd-
darabok vagy szerelv6nyek alkalrnazasa ese-
t6ben.

. A fuzetben ismertetett karbanlartAsi rn0vele-
tekel nem v6gezt6k el a Renau t-hAl6zat szak
m0helye ben.

. A g6pkocsi motorszema, aMazszama nem
azonosithai6, vagy nem egyezik meg a l6taL
esi f 0zetben l6vd adatokkal.

Nem tadozik a J6TALLAS szoEaltatasl
k6r6hez:

. A g6pjerm0 terrn6szetes kop6sa (gumiab-
roncsok, f 6kalkatr6szek, lut6mt bizonyos ele-
me), a karbantadasi 6s beellitesi m veetek,
az iddszakos atvzsgalasok 6s az ezekhez fel
hasznalt anyagok (p6dAu motorolai).

. Egy eseileges krlls6 mechan kai 6s,^/aqy ve-
gyi hat6s (allati 6s nov6nyi anyagok kdlelve-
rdd6s, 6gkdr szennyez6d6s), iletve eem
ker kovetkezmenyei.

. A RENAULT altal nem engedelyezett vagy
nem eltala elv6gzett karossz6ia-, lletve fel
6pitm6ny-atalakitesok, sem az ezek kdvet'
kezteben fell6p6 kerosodesok.

J6t6ll6s a g6piiilmii forgalmi
rendszdmdt kib0csit6 01sziig0n kivul

A g6pjArmd forgalrni rendszamet kibocsAt6 or-
szeg hatArain kivtl is a RENAULT helyikirendelf
s6geihez kell fordulni.



Az (j g6pl6mii i6t6lldsi lelt6telei

A f6nyez6sre vonatkoz6 j6t6lkis

. Ez a j6talles csak a N.4agyarorszagon, a
BENAULT HUNGARA ata importAt 6s a ke
reskedohal6zaten keresztu forgamazott
g6pkocsikra 6rv6nyes

. Fza ola la, . .4 Or gdplarrL.elek a_ddasa
va egydelijeg 6p 6rv6nybe, vagy ha a j6tel-
lasra kote ezett helyezi uzembe, akkor a 1or-
gami engedelyben bejegyzett es6 lzembe
heyez6s ddpontjat6 de mindig a korabb
id6pontt6 ke I szemitafi.

. A l6te lds aapidn a RENAULT az 0n kezde-
m6nyez6s6re mega lapiiott mnden anyag-
vagy szerei6si h ba kikuszobol6s6t, az alkat
'eszel \ ,ag! roda'abol a,r.dsal r e vF cse'e
j6t vaarrint az ezekl\ez a miiveletekhez
szLiks6ges munkakolts6gek te jes fedezet6t
nyultja.

.  Fodd do -nolor /dto. kd ossTe' ial cse.ee
eseten a j6te es d6talrama a lecser6t darab
ra d raterddd -. ajaviasbal e loiott  oo _1p -
t6kenek .negfele den az eredeti l6ta las idele
meghosszabbodik.

.  E i6teles aaplan csaks a FENAULT kren-
dets6gek karbantado m h,"yei logosuttak
bdrm yen term6szetLi beavatkozAsra. Ugyan-
ezeket a fet6teleket akamazzuk a hiba Ko
\"rka,,teben d gepjd,"r .  ra( rdplso.ooo -
a katreszeiben bekovetkez6 k6rosodesok
eset6ben s. A jdte as keret6ben a javitds idd
15 nap, koicsonjarrrii biztositesa eset6n 30
nap. Amennyben a lavitas r]em k6sztll e
vdgv d .r_1eL re'1 td, lLrd.o a'ogyasTlo {er
heti  a term6k kcser66s6t, vagy elelhal a
szerzdd6st6

. A ot6lAst ennek a l0zetnek a felmutatasa
alapj6n loganatositjuk, amey akkor 6rv6nyes,
ha benne a g6plerm( dtadasenak id6pontja
vagy a forgalmi enged6yben szerepl6 els6
forgalomba helyez6s id6pontia a RENAULT
eltal e6irt karbantanes munka/atok rendsze-
res ev6gz6s6nek igazo esa szefepe

. A l6ta las id6n belu i bejeent6seket kotelezo
m6don a l6te lesi d6n be Lll h bak6nl kel ki-
v zsga ni,lL.iggetenu a j6tellAsi d6letelt6t6

. A j6talas a S6plerm re vonatkozk, ez6r1 tu-
a donoscsere eset6ben s 6rv6nves marad

. A Renault szerv zhel6zatAn ak jegyz6ket a
g6pkocsihoz rnel 6keljuk

. A RENAULT j6t6llasi felt6ielekben nem
szab6lyozott k6rd6sekben Magyaror.
sz6gon mlnden tekintetben az egyes
tart6s hasznalatra rendelt term6kek
i6t6ll6si kaitelezetts6g6r6l sz6l6
117n991. (lX. 10.) sziimi Kormanyren-
delet, valamint annak mlndenkoti m6.
dosii6sal az ir6nyad6k.
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Rnnautt,sffiffink

Az 6n aut6la 6s a korr6zl6

A l6t6ll6s iogalma

Kii|s6 etabkitis 1 l

Az 6rv6nyess69 ielt6telel t t

Kleg6szit6s - KorlStozisok
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Az 0n aut6ia 6s a korrtizi6

Sok oka lehet a korr6zi6 megjeen6s6nek ugyanis a t6 i iddszakban a kozlekedes megkonnyit6se, il-
letve a biztonsag novel6se m att, kemia vegyuleteket sz6rnak az [t fe szin6re, 6s ezek az anyagok s6t
is tartalmaznak az pedig meggyorsitja 6s si yossa tesz a korr6zi6t.

Ugyanakkor a s6s eveg6, az es6, a l6gesd, a hd a sdr, az apr6 kavcs a nagy h6n'r6rs6kletingadozes
6s az ipari por is hozzelarul a karossz6r a assi korrodadsehoz.

Ezt megel6zend6, az On RENAULT g6pkocsija egy olyan korr6zi6 eleniv6delernme van eldtva, amely
hosszLi 16vi tart6ssegot biztosit.

Term6szetesen 0n s hozzejarulhat ennek a v6delemnek a meghosszabbitesehoz ha megfogadja a
iarmUve karossz6rididnak kezel6sere vonatkoz6 tanecsokat

A j6tiill6s fogalma

. Al6te les 6rv6nyes a j6rm0 etadesl datun, et6 vagy ha al6ta lasra kotelezett he yez forgalomba, ak
kor az e s6lorgalomba heyez6s d6pontjat6l.

. Ez a j6telles a g6pjarm0re vonatkoz k, ez6ri tu ajdonosvaltozds eset6ben is 6rv6nyes marad.

. Tejes mert6kben fedezi a karossz6rian tort6nd beavatkozast az a kair6szek 6s a segddanyagok
erat valamint a munkab6rkolts6geket.

. A RENAIJLT karbantart6 mlhely6re tartozik annak megel api6sa, hogy lavitasra vagy cserere van-
e szLikseg

. a lecseref a .a-res, el^ a RE\AJLT -LNGAq A I Ta.olagos t.rlajdonat .epelr.

r0
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Abban az esetben, ha a karossz6ria bfumilyen dtalakftds6t a RE|,IAULT h6ldzaton kfvLili, olyan vallalko-
26 vegzi, akivel a RENUALT-nak m0vaki (j6vahagyott) szez6d6se van, krilonbdzd j6tallasokat adhat
az 6rintett vallalkoz6, magAra az etabkftesokra.

Gy6z6djon meg mindig az 6talakit6 Altal nyijtott j6tdlldsi felt6telek6l.

Az 6ru6nyess6g lelt6telei

Az atrozsdasodes elleni j6t6ll6s 6v6nyesit6se 6rdek6ben iartsa .be a kdvetkez6ket:

. v6geztesse el a fuzeiben leirt ,,KARMNTARTAs'-okat 6s ,lDdszAKos ELLENdRZES'-eket vala-
melyik RENAULT szakm0helyben. Ezeket a m0veleteket a karbantartesi program mageba foglalja.

. Az iddszakos 6tvizsg6l6s alkalm6val 6szlelt s6riileseket a legrdvidebb iddn bel0ljavittassa meg a
RENAU LT-h6l6zattal.

. Felt6tel, hogy a j6t6ll6si fiizet karbantart6si szelv6nyei ki legyenek tdltve.

A fenti felt6telek b6rmelyik6nek elmulaszt6sa a korr6zi6vedelemre vonatkoz6 j6t6lles teljes megsztin-
tet6s6t eredm6nyezi.



Rmnanh?-qnfiftask
Kieg6szit6s - Korl6tozisok

tu AtrozsdasodAs elleni i6t6ll6sba nem tartozik bele:

. Kails6 hat6sok a|tal bok6vetkezett rong6lAs.
(Felver6d6 k6, karcoles, ddrzsol6s, ndd6s, l6gkdri szennyez6d6s, madarudl6k stb.)

. Szallitolt csomagok okozta rongAl6dAs.
{Ddzsdl6s, ritdd6s, konodeb anyag k6miai tAmadesa stb.)

. l,lem rendeltet6sszerf hasznelat.
(Lasd a g6pkocsi kezel6si kdnyv6t.)

. A gy6rt6 Altal nem hitelesltett javltesi elj6ras, vagy nem eredeti RENAULT cserealkatr6szek felhasz-
neEsa kovetkeztdben lell6p6 meghib6sodas.

. Kipufog6rendszer, kerektdrcsak, kr6mozott, illetve diszit6elemek.



J avn6s j 6tii I rdsa tu B &SFltll,fl nf il]f,ig

A Fr6lEs t€losft6se 6s 6rv5ny€ss6g6

Kl€g6szi16s - Kor6tozdsok

A j6t6lkis teljesit6se 6s 6rv6nyess6ge
fz a lotALLlS a tefutott kilomdterek szemdt6t friggeflenLit j2 h6napig 6rv6nyes, kezdetet az ets6 6!
adAs-etv6tel iddpontjat6l vagy az elsd forgalomba hetyez6s id6pontjdt6l - de mjndig a kordbbi id6-
pontt6l - kell szAmitani. Mag6ban foglalla az alkatreszek vagy tartoz6kok megelhpltott minden gy6ri
eredet! hibei6t.

A gydrt6 a term6khez megfelel6 alkatr6sz ell6t6sdt a gyefias ted itdsat kovet6 nyotc 6vig biztositja.
35/1978. {VIl.6.) MT. rendelet.



Javit6s j6till6sa 6s a cserealkatr6szek j6t6lkisa

A javitis

A RENAULT hel6zat barme y lavitom0helydben a gyeir6 r6sz6r6l elfogadott techno 69 a szer nt 12 h6
napos javitas l6talles larla mazza az eredeti RENAULT alkatreszek cser6l6t vagy a meghibAsodas
el6tt 6 lapot v sszael itdset kovetve a gy6rt6 utasitesa t - masr6szt a cser6re vagy a javitasra vonat-
koz6 munkadijakat, vaam nt a sz6f 6s osszeszere 6s ko ts6ge t.

u6rArl-Asr ,raviris

A j6tallas munka atok elv6gz6s6t a RENAULT heldzat bermely mLlhe y6ben lehet k6rn , ezen Ga/a/1cla
es Szolgdltalds fuzet felmutateseva
A RENAULT JOTALLAS-ra minden tekintetben ir6nyad6 a 117lr991, (X. 10,) sz6mi, az
egyes tart6s hasznelata rendelt ierm6kek i6t5llasi kiitelezetts6g6r6l sz6l6 kormanylen-
delet.
A j6tel6s jegyen fetrlntetett ecserdlt a katr6szek kzer6lagos tulajdonosa a RENAULT HUNGAFIA

Kieg6szit6s - Korlitozfsok

Ajotel6s nem vonatkozik a larml rendeltet6sszeni haszr'ralata kovetkezt6ben ad6d6 efogadhat6 m6r-
t6k kopasra

A j6ta las 6rv6nyesseg6t veszt 6s a gyert6 mentesu m nden iele dss6g a6 ha bebizonyosodik, hogy
a megelapitott h ba a kovetkez6k eredm6nye:

. Az eredet RENAULT gyer alkatreszek a gyad6 e 6zetes enged6 ye n6 ku i, nen'r rende tetdsszer0
hasznaata, m6dosit6sa vagy etaakitesa tovebbe, magenak az alkatr6sznek vagy bArn'rey darab-
ia'al c,ere.e nen. ede, dlha=esz'6 vaqy eg)seqre

a4
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A Renault Asslstance lg6nybev6tel6nek tslt6tel€l

Korldtozisok - Klz6rSsok
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A RENAULT HUNGABA Kft. szotg6ttaidsait fotyamatosan b6vit , s immaron nemcsak az a tala mpoF
talt g6pjArm(vekr6l gondoskodik, hanem annak vezetdj6r6l, utasatr6t is. A lvagyar Aut6ktubbal kotott
megallapodes a apjen a TurisztikaiVilegszdvets6ghez (AlT) 6s a Nemzetkozi Autdsszovets6ghez (FlA)
tartoz6, elisrnert aut6klubok eur6pa h6l6zata al az Assistance kertyeval rendelkezd Henault gdpjarmLj
tulajdonosok rendelkez6sdre m0szaki hiba 6s baleset eset6n.

86l a Renau t g6pjarmilvek kivel6 tulajdonsagaik miatt m6 ten n6pszer0ek, m6gis ha mdszaki hiba ko-
vetkezik be - net6n baleset mlatt - 6s Asslstance szolgaltatAsra tart igenyt, ne leledje, hogy az ev min-
den napjen, 6jjel-nappal vdrja az 0n hiv6sdt a

Renault Assistance a 06 (80) 2OO-944
ingyenes belfoldi telefonsz6mon.

Gratul5lunk 6nnek Renault g6pl6rm0ve mogv6s6r6sehoz. Egy h6napon beliil kiiliin id.
v6zl6lev6lben fogiuk Onnek megkiitdeni Asslstance kArtydlit.

Tansa az Assistance k6rtyai6t szem6lyes iratat, bankkSrty6i k6ztitt, vagy i6rmtve forgat.
mi erged6ly6ben, hogy ha sziiksegs van 16, tudla hot tat6tia.

A szobeftat6s lg6nybev6tel6hez ezen Gatancia 6s SzorgiiraatCsok faizetre is sz[ks6gs
lesz!

Ha mindezek e len6re szLiks6g esel6n nincs Onn6ta Grty6ja, a Renautt Assistance szogaht kdzponti teleionsza m6l
megla alja g6pjermtue hets6 tueg6n
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Fontos

Az Assistance szolgaltatast ij jerm0re az els6 forgalomba helyez6st6l 12 h6napig ingyenesen nyljija
Onnek a Renault HungAria Kft.

Garanciameghosszabbitasi szerz6d6ssei bir6 g6pkocsik r6sz6re az Assistance-szolga tatest a szerz6-
d6s teljes iddtartama alatt a Renault Hungeria ingyenesen nyljtja.

Ez az iddtartam meghosszabbftasra kerulhet, haon a krbantanesi zetben (Renault 6tvizsgd6sok)
valaminl ezen Gamncia 6s Szo/giiliatdsok iiizetben (10 + etvizsgAlasok, r6szletesebben 6sd 30. o dal-
t6l) el6irt rendszeres iddkdzonk6nt vagy a lefutott kilometefenk6nii revizi6 elv6gz6se c6ll6b6l felkeresi
a Renault lavit6hdl6zathoz tartoz6 hivata os partnenjnket.

A javit6mihey az aktualis karbantartas eluegzeser a Karbantatt{si i0zet valam nt ezen Gamncia 6s
SzolgAftaasok lizet (31. oldaD ellendrzo rovataiba tod6n6 bejegyz6ssel (rev2i6 detuma) 6s pecs6te-
l6ssel igazolja. igy a k6t frizet megfelel6 vezet6se 6s kltolt6se az 0n sz6mdra alapvet6 fontossag .

lVinden eseddkes dtvizsgAldskor a javltdmfihely jeleznilogja 6nneh a hovetkez6 revlzio tipus6t 6s ese-
d6kesseg6t (d6tum vagy kilom6ter). Ezen informeci6kat ontapad6 emlekeztetd formAjaban a vezet6-
oldali ajt6oszlopra is fekagasztjak.

A Renault Hungaria Kft. rendszeresen meg logja Ont lev6lben keresni, amelyben ezen karbantartasok-
hoz kapcsol6d6 informac6kr6l (futott kilom6ter, dAium, javlt6mdhely neve) fog 6rdekl6dni. Az on eftal
adot va asz elengedhetellen a szolgAltat6s ijabb 1 6vre tdrt6n6 meghosszabbitAsa szernpontjab6l.

W*ffi*W
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Fontos

Jogosult szem6lyek
A feljogositott g6pkocsivezeto 6s az utasok.

A szolgalta6s ig6nybe vehet6
Az 6v minden napjen, ejjeLnappal.

ld6beli 6rv6nyess6g
Az [j aut6 forgalomba helyezes6nek napjat6l a jarm0 10 6ves koraig abban az esetben, ha minden
eldirt karbantart6st rendszeresen Renault merkaszervizben v6qeztek el.

Teriileti 6rv6nyess6g
Belfolddn 6s kiilfdldon a 7. oldalon talalhat6 telefonszAmok Altal hat6rolt teflileteken az elsd 3 6vben,
6s a 4. 6vt6l kezdddden belfoldon.

Sziiks6ges dokumentumok
Az Assistance Grtya, mivel a rajta szerepld k6riyasz6m leegyszer0siti 6s feleslegess6 teszi az alvez-
szAmon alapul6 ellen6rz6si eljdrest, 6s a jdrm0 Garancia frjzete megfelel6en kitoltve 6s pecs6telve.

Miel6tt telefon6l ..,
Keresse eld j6rm0ve Garancia frjzet6t, k6szitse el6 Assistance k6rtyAj6t vagy forgalmi engedelyet,
mivel val6szfndleg szriksege lesz az ott lejeglzett adatokra.
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A Renault Assistance ig6nybev6tel6nek felt6telei

A Renau t Ass stance az Assistance kertyen felluntetett avezszemi be foldi iorga ml engede lyel eLla
tott g6p]ermUre 6rv6nyes. A g6pldrm eladdsa eset6n az Lil tulaidonos adatainak koz 6se melett -

az [l tu a]donos 6s utasal jogosultak a kedvezm6nyekre A kedvezm6nyezenek szAma nem ehet
-ooo. r 1l a torgal-nt elgeoelybe1 a ia r re 1eq' aLaroToh Lld5o^ '7dn a

A szolgeltatAsok, llletve a kedveznr6nyek m(szaki hiba 6s baleset (d 24 o dal) eset6n vehetok
igenyb;. MLlszaki hibdnak min6sLjl a g6pjermLi berme y h rtelen el6re nem etott hib6ja, amely a iarmii
azonnali mozgesk6ptelens6gdt eredm6nyezi. Mlszakl h benak teklntend6 az akkumul,rtor' az abLak-
tord lapet, a blztonsagi 6v. az izz6k, a gumiabroncs meghibasodesa iletve az Ljzemanyaghiany ls
Nem rn indsLjl nr 0szaki hibdnak a tiiz (kiv6ve ha garanc el s megh ibasodasb6 ke etkez k) . Ba esetel
kovetden Assistance szogeltates (aut6ment6s) a g6pjarrnU mozgask6pte ens6ge eset6n ny0lthat6

A szolgdltatasi ig6n!4 belfoldon kizar6lag a Renaut Ass stance szaman lehet 6s kel belelenienL az
Lizern k6pte ens6g bekovetkez6sekor, vagy eglellebb annak mdsnapjan Ktl foldon a 25. o daon felttln-
tetett Aut6klub parlnerek szervezik a segits6gny0l6st. A szolgAftdes mlnden a Fenau t Hungeria Kft
atal mpodalt 0l belloldl forgalmi enged6lyel forgaomba he yezett g6pjermLlre automalikrrsan dNe-
nyes 12 h6napig. Ezt kovet6en 12 hdnappal meghosszabbithat6 (a g6pkocs 106ves korag) abban
az esetben, ha az eldirt k lom6ter leJutasakor, vagy 1 6v ellelt6n be Lll az esed6kes, eldirl karbantartast
a Renauft he6zat iavitdmlihely6ben v6geztelik e1 6s ezI a kbankftAsittzet va am nt ezen Gara'cra
6s Szolg,Mhsak 1i-)zetll o + dtv zsge es) meglelel6 e len6rzd hely6re is belegyz k 6s lepecsetel h

A avitdm0helv az aktuals karbantartas eluegzes'l a krbantat{sl l0zet va an'r nt ezer Garancia es
Szolaitlle.bsak Iizel81. oldal) ellen6rz6 rovataiba tort6nd bejegyz6ssel (feviz6 daiuma) 6s pecsete
t6ssit lgazolla. igy a k6t fLjzet megleeld vezel6se 6s kltolt6se az 0n szamera alapvet6 fontossag!

Minden esed6kes atvizsgaleskor aiavit6m hely jeleznifogja Onnek a kovetkez6 reviz 6 tipusat 6s ese-
d6kess6get (detum vagy kilom6ter). Ezen informeci6kat ontapad6 ernl6keztetd forr.rejeban a vezelo-
oldall at6oszopra is fe ragasztiak.

A Renault Hungdrla Kft. rendszeresen rneg fogja Ont lev6 ben keresnl ame yben ezen karbantartasok
hoz kapcsol6da informeci6k6 (futoti kilom6ter az Atvizsgelas d6pontja a javit6mLjhely neve) fog 6r-
dekl6dn i. Az 0n eftal adott velasz elengedhetet en a szolgeftates ijabb 1 6vre tort6n6 meghosszabbi
tAsa szemponti6bd
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Korl6toz6sok - Kizir6sok
N€m 6rv6nyesjthet6 Assistance szolgAltat6s azokra a g6pj6rm0vekre , amelyek nem felelnek meg a
kovetkez6 felteteleknek max. I ril6s, max. sz6less6g 2,5 m6ter, hossaisAg (utdnfut6val egyritt) max.
16 m6ter, max. magassag 3,2 m6ter, ossztomeg legfeljebb 3500 kg. Kolc;onz6sre, g6pjarh0vezet6
k6pz6sre' valamint szem€Muvarozdsra (pr. taxi) haszn6rt g6pjerm0Gk r6sz6re a tretyizini tribaetn6ri-
tes 6s a szervizbe szdllltes szolgdltatAs garantalt.

Nem alkalmazhat6 az Assistance szolgehat6s az utantut6 meghib6sodesera vagy baleset6re, rako-
mAnykerra, jdvedelem kies6sre. Betegs6g, szem6lyi s6rLll6s, halateset, elveszett ttgyak, lop6s, aut6-
sport verseny 6s edz6s, illetve a g6pi6rmd jogosulaflan haszndlata sor6n bekovetketett mdszaki hiba
nem tartoznak az Assistance hat6lya ala.

Nem 6rv6nyesithet6 az Assjstance szolg6ltates meghosszabbftasa, ha:
. nem v6geztetik elaz el6irt iddszakos karbantart6sokat a Benault Markakeresked6sben,
. ha ezt nem,jegyzik be 6s pecs6telik le a megfelel6 ellen6tz6 helyen a t(arbairta,tdsi frjzetben vala_

mint ezen cararc,,a 6s Szo/ga,fatdsok fLtzetben,
' nem k0ldi on vissza a karbantartdsokhoz kapcsor6dd informecidkat a Renaurt Hungariet6r rev6rben

6rkez6 megkeres6sekre.
Ezen hianyoss6gok utdlagosan nem p6tolhat6k, visszamen6legesen nem erv6nyesitheioK.
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Szolg6ltatisok, kedvezm6nyek {eb6 h6run 6yben}

otmenll seg6lyszolg{lat

Diimentes a helyszini hibaelheritAs otthon, kozjrton. A be6pitett alkatrdszek arat a helyszlnen kell ki
egyenliteni. Nem tartozik a hibaelh6rlt6s keret6be a f6darabok megbontAsa, fekek javftasa

vontat6s, szallites

Dijmentes a vontatAs, illetue sz6lllt6s a legkozelebbi szakszervizig, ha a g6pjerm0 helyszini hlbaelheri-
tasa nem lehets6ges, vagiy baleset miatt a i6rm0 mozgask6ptelenn6 valt.

cs€reg6pkocsl

D'rjmentes a csereg6pkocsi muszaki hiba eset6n a javiias idei6re, de legfeljebb 4 napra a g6pho-
csikolcsonz6 tersaseg altalenos feltetelei mellett (pl. ktilfoldre viteli korl6tozas, bankkartya).
Csefeg6pkocsi igenyelhet6 a Benault Assistance-t6|, ha a javiies a szervizbe szAllitAs napjan nem fe-
jez6dlk be. A dijmentess6g nem foglalja mag6ban az Lizemanyagot, a kieg6szitd tartozdkokat, a sze-
m6lyek baleset biztosftasdt 6s a CASCO biztosit6s onr6sz6t. A csereaut6 nem telt6tlentll Benau t tlpu-
s0, de azonos kateg6rieji.
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Szolgdltatisok, kedvezm6nyek {cb6 id,'m 6vben}

Utazes

Dijmentes (szem6lyenk6nt egfeljebb 75 ezer forint 6rt6kben) a hazautazas vonaltal elsd osztdlyon,
vagy 6 6r6nAl tovabb tart6 vonatutazas he yett reprjl6g6ppel turista osztelyon, iletve megt6rit a Ma-
gyar Autoklub a Renault Assistance l6vahagyaseva beszerzelt menetjegyek eret forintban haza6rke-
zes ut6n. Ugyancsak megt6ritj a taxikdts6get a l\y'agyar Aut6klub a m0szak hiba szinhely6tdl a egko-
zelebb kozleked6si csom6pont g (vonat vagy aut6busz a lomasig). A hazautaz6s kolts6g6nek 6rt6k6-
ben a tov6bbulazesra is m6d van. Dijmentes egy fd r6sz6re a vlsszautazes a megiavitoit g6pkocsi6rt
vonatialels6 oszt6 yon vagy 6 6ret meghalad6 utazas eset6n reptl dve turista osztevon eglejebb 75
ezer forint 6rt6kig. fu utazesi kedvezm6ny nern kombinalhat6 a csereaut6 6s/vagy szalAs kedvez-
mennyel.

Szilliis

Dijnrentes a szelles (eggelive) a javitas iddtartamara, de legfeljebb 4 6jszakera heromcsillagos szel-
od6ban, amenny ben a javitas nem fejez6dik be a beszAl itas napjan Ez a szolg6ltatas akkor vehetd
g6nybe, ha a m0szaki hiba a jdrmtvezet6 lak6hely6t6l l6gvonalban tobb rnint 80 km-re kovetkezett be
6s nem kombinelhat6 a csereaut6 6s/vagy utazdsi kedvezm6nnyel.

Alkatresz utankiild6s

Dijmentes a szolgeftatas, amennyiben a beszellitotl i6rmdvet a knffoldi szerviz alkatr6sz hienya miatt
nem tudja rnegjavitani. Az alkatr6sz ut6nkuld6si szolgaltates kizar6lag a fuvardij kedvezm6nyre vonat-
kozik (esetleges vAmkdlts6get, larobs dijat, stb nem foglal magaban) 6s tellesit6se a szo g6liat6st
v6gz6 partne(ek) 6ltal6nos felt6telei szerint (pl esetleges h6tv6gi k6zbesit6si k6sede emmel) tort6nik.
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Szolg{ltat{sok, kedvezm6nyek (cb6 hdlon 6yben}

cyorsseg6ly aigylnt6z6s

A segits6gnyijlAs kefet6ben a g6pjerm0 tu aidonosa r6sz6re varalan 6s rendkiv0lj esemdny (opes,
rablds) eset6n ut6lagos, lorintban tort6nd kiegyenlit6sj kotelezettseg mellett osszesen 500 USA doller
6rtdkig a Magyar Aut6klub krilfdldi t6rsklubjanak bevonAsaval devizahiteli nyijt.

Baleset

Baleset eset6n is az on rendelkez6s6re 6lla Renault Assistance szolgAltatas. N/egs6r0lt, vagy mozg;s-
k6ptelen jdrm0vdt dijmentesen szdllitjdk a legkozelebbl Benau t szakm0helybe.

Telefonhivas

A telefonhivas belfoldon dijmenies a korabban jelzed telefonszamon.
Kulfoldr6l a Hungary Direct-en keresztti tort6n6 hives eset6n a Renault Assistance kolts6g6re telefo-
nalhat a budapesti Seg6lyhiv6 kozponthoz, vagy szem a ellen6ben a Magyar Aut6klub a telelon kolf
s6g6t megt6 ti forintban. Amennyiben kijlfodon a helyi Assistance szolgalatot hivja, a .-taljelzett or-
szagokban lngyenesen telefonelhat.



c SzolgSltat6 T ,n
ANQOTTA BACE 00 34 91 594 93 40 ARC
ALrSZt la OAN,4TC 0800 22 03 50

TCB 0800 141 34 ARC
cvina B]HAN/K (0s3) 639 775

UAB (02) 986 73 52
22 31 31 31 CM

s UA]\,4K 0800 161 220 ARC
FATCK 79 42 42 05

ysag a8a0 62 22 02 ARC
s EAK (0) 69 69 199 ARC

(09) 77 47 64 A0 AUAFC
ACTA 0800 23 65 10 ARC

9T 594 93 40
ELPA (010) 606 BB 13 AFC

. Hollandia ANWB 0800 099 11 20 ARC
HAK 0800 79 87 ARC

AA lre and 1,800 607 607 ARC
lztato F B 5,112,112 FIB

s PZM (0103322) B2s 95 14
s LAN,1B (07) 56 65 86

LAS \05) 21A 44 25 ARC
ACL 25 36 36 301

A]\,4SM (02) 12 94 00 ARC
IVTAK (36 1) 345 17 64 Renau t Assistance

Ma ta TClvl 21 24 69 68
Monaco ACTA 0a-33 4-72 17 12 83 ARC

ADAC 01802-365 365 ARC
800 30 466 ARC
800 836 056 ARC

tlra ACP 800 20 66 68 AFC
Ron-tdn a ACR (01) 223 46 90 ARC

s RACE 900-101 576
TCS 0800-55 01 41 ARC

99f9zas FALCK 024-88 87 77 ARC
Szerb a es AI\ISJ (011 )  40  43  51 ARC

UAN,4K \02)- 44 45 68 57 ARC
Sz ov6n a AIVIZS (01)-530 53 17

IKS l.212)-274 40 73 AFC
UA112 (80322) 9781 1 2

.- Magyarorszdg eset6ben a klj Joldrdl tort6nd hives a Hungary D rect en kereszt0l nqveneslMegjegyz6s! L chteinsreifben a svejc Monac6ban a fra;ia;rs.agi, 
'Su;-M-u,;oui';. 

o u.rooru,
o telefonszamokat ke I hivn !
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$zOlg6ltat6SOk, kedvezm6nyek {re0y6dik.urfl kezdrdoen}

Az elsd harom 6vre sz6l6 teljeskord Assistance szolgdltatest felveltja a j6rmi negyedik 6v6t6l kezd6-
d6en egy olyan egyszerdsltett segitsegnyljtes, amely az el6bbiekben r6szletezett szolg6ltat6sok koztil
az aldbbiakat takarial

. ingyenestelefonszem,

. [tmentisegelyszobaht,

. vontat6s, szdllitas a bgkozelebbi Renault matkaszervizig,

. utasok eljuttatAsa a legkozelebbi k6zleked6si csom6pontig,

. baleset eset6n dijmentes szallitAs a legkdzelebbi Renault m6rkaszervizig

kizAr6lag l\,,lagyarorveg leruletere vonatkoz6an.



1 n
ASSrStance ' "

Assistance 6ru6nyess6ge

A szo getatas a jarmLie so fofga omba he yez6setd szArnitoit  T2 h6napg eNdnyes, es autornat kLrsan
meghosszabbod k abban az esetben ha:

. a kbtelezo dlvizsgAesokra az e did k omeier Jutasitellesitm6ny vagy dotartam betarldsdval kerLrt sor

. m nden atvizsgd est a Rena! t ha 6zatba tartozo javit6mLrhe y v6gzett e (torvefyes fo ytonossdg),

.  a karbaftartAsokhoz kapcso 6d6 nfofmecokr6 (fLrtott  k lom6tef azatvzsgaas ddpontjastb)aRe
nau t Hungaria Kft a ta kikLrldott leve ekre On va aszot

A szo ga tat6s aut6hoz kototL de az Assistance kartyan szerepel atualalonos neve s Azdrt hogy az
uj tu ajdonos s az Assistance drvenyesseg delen beLrl teles kafLien 6vezhesse a szolga tatas nylt l
totta e 6nyoket

K6rjiik, hogy a g6pkocsi rlj tulaidonosa pontosan 6s olvashatoan
kitiiltve postezza r6sziinkre a mell6kelt levelez6lapot,

amelyet ezen Iiizet hats6 borit6jen tatiit"

c / .  o . o o F  d /  . J  _ . a a 1 a .  o . o . o  . o o  A .  . a  
r . e  d .  , d

fogLlnk kipostazn az alta a rnegadott cimfe

Na az olvasottakkal kapcsolatban k6rd6se ad6dna, vegye fel a kapcsolatot a Renault Ugy,f6lkap-
cso ati oszelyaval:

Telefon: (06.t)'23?0-230
Emailr ugyfel.kapcsolat@terault.hu
Postacim: ne]{AULt nUtCAntl rrr.

tigyt6t kapcsotat
1135 Budapest R6bed K6roy kt. 96,98.
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l0+ 6tvlzsgdHsok lgazol6sa

A l0+ etulzsgel6sok mltueletel 35

I



rbl dinliri'g#ror
Az 0n 6llai hasznAli g6pkocsi kileileszt6s6ben alkalmazott lechnikaj ijdonsAgoknak' kulonosen ped€

a magas szint0 kdvetelm6nyeknek megfelel6 motorolalnak koszonhetden, a karbantartAs a Benault
m6rnrjkei 6s motortervezdl altal dsszeellitott karbantartasi m0velettervek alaplAn 30 000 km-enkent
esed6kes0.

Az altalunk javasolt karbantadesi menetrend megta6lhat6 a lGrbattaddsl fuzetben:

A karbantartasok kozotti id6tartam megnoveked6se miatt k6t karbantartas kozott az olajszintet rend-
szefesen ellendrizni kell. Alacsony motorolaj-szint eset6n a motor jelent6s karosodast szenvedhet
(esd krbanhnesiliizet, 16. oldal). Az term6szetes, hogy a motor olajat fogyaszt' kulonosen beiArata-
si id6szak alatt.

A Renault hal6zat mindenkepp javasolja a 1o+ aNizsgdlasok ig6nybev6tel6t, melynek soren ellendr'
zlk tdbbek koz a folyad6kszinteket is (lasd 35 oldal) A 10+ atuizsgabs olyan, csak a Renault-ra je -

lemz6 szolg6ltates, meynek keret6ben g6pkocsija szdmit6g6pes vez6rL6inek elektronikus diagnoszti-
kajat is elvegzik.

A 1O+ etvizsgetesok betadesa, valamint a karbantartAsi m0veletek elvegeztet6se el6fet6iele tovebba
a Benault Asaistance szolgdltatAs ig6nybevetel6nek is (a f6szletes lelt6teleket 6sd a 22 oldalon)

A 10+ atvizsgalasok javasolt menelrendje a kovetkez6 (a k6t megadott 6rtek kozLil mindig az el6bb el-
6rt a mervad6):
. 15 0oo kn vagy 1 dv: 1. 10- atvTsgees
. 45 oo0 hrr vagy 3 ev 2. I0- dlv'Tsgeles
. 75 OOO hm vagy 5 ev. 3. I0+ dtviTsgeles
. 90 000 kn vagy 7 ev: 4. r0 divizsgAles

Ezen etvizsgalasokkor sz0ks6g lehet kabantartasi alkatr6szek cser6j6re (fizetd) (l6sd 35-36 olda)'

(1)Kv6ve Cio (2.016 \4 6s Clio V6
Kangoo 1.9 D
Ezelin6 a i5mtvekn6l a karbaniartasi gyakorlseg 1 5 000 km az 1 I D motorok esel6r 6s 20 000 km a 2'0 16 V es
V6 Clio eset6nivagy 2 6v, amelyik el6bb bekdvelkezik
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Hogyan kell kit6lteni az

A 10+ etvizsgebsok alattu) a szakmuhelynek
16 kell irnla az igazol6szelv6nyre a kil6m6ter6fa
6llas6t, az aivizsgalas datumet, majd le kellazt
pecsetelnie.

(1) Kiv6ve Clo (2 0 16 V) 6s Clio Vo
Kangoo 1.9 D
Ezeknd a jamdvekn6l a karbanhnes gyakoisAg 1 5 000 km az 1 .9 D r.oiorok esei6n 6s 20 000 km a 2.0 1 6 V 6s
VO Cllo eset6n vagy 2 6v, amelyik el6bb bek6veikezik.



A 10+ dtvizsg6ldsok igamliisa

l . l0+ Stvizsgel6s")

Val6s k l6m6ter6ra-d es .....
Alvlzsge 6s datuma .............
Kieg6szit6 m[ve|etek..........

A l0+ 6rvzsg;rsol mLjvelele nel leirdsa a 35 odaon la;lharo

3. l0+ 6Mzsg6laso)

Val6s k l6m6lerora-el as:-....
Atv zsgA es dAluma .............
K eg6szlt6 rnlve etek ..........

A l0+ iitvzsoa asok m0velele nek leirdsa a 35 odaonla6lhat6

5. l0+ 6wlzsg6les(')

Val6s kildm6ter6la-6 as:.....
Atuizs96les datuma:.............
Kieg6szil6 m0veletekr..........

A i0+ 6lvzsga asok mUvelele nek leiresa a 35 odaonla6lhato

4. l0+ 6tvizsgaEsfl)

Val6s k l6meter6ra 6las .....
Av zsge 6s dairma:.............
K eg6szil6 mivelelek:...........

A 10+ l'lvzsgadsokmLlveeleinek eirsaa35 odaontal6llral6

6. l0+ 6tvizsgaleso)

Valos kilometerora-dllas .....
Atuzsgalas
K egeszil6 miiveletek:...........

Ai0+ 6tvzsgadsokmweelein€k eirdsaa35 odaonialiihal6

(l)Kiveve Clio (2 0 16 V) 6s Clo V6
Kangoo 1.9 D
Ezekn6 a larmlvekn6l a karbantartas gyakorisag ] 5 000 km az 1 .g D motorok eset6n 6s 20 000 km a 2.0 T 6 V 6s
V6 Clio eset6n vagy26v amely k e6bb bekovetkezik

ffi

2. l0+ 6tvlzsg6l6sc)

Val6s k l6m6ter6ra-A l6s:.....
Ah/ zsge as dAtuma: .............
K eg6szitd mdveletek:..........

A l0+ dlv?sgadsok m0veeteinek eir$a a 35. odaon la6lhato.



A 10+ 6tvizsg6l6sok igamldsa

7. 10+ 6tvlzsgal6sr)

Va os kil6meter6ra-AlL6s ....
Atvizsgales d6tuma .............
Kieg6szil6 m0ve etek:..........

A l0+ aNizso6liisokm0v€lelenek eiiiBaa35 odaonlaahab

9. l0+ itvlzsgiilisr!

Va 6s kil6meter6ra el6s....
AvizsgalSs datuma .............
Kieg6szil6 m ve etek ..........

Al0 ;Nr-,odl;,oh m :\ elercne e r;," " 5 od"onl";hdla

8. l0+ 6tvizsg6Hs")

Va os kiom6terora a as:.....
Alvizsgal6s daluma .............
Kieg6szitd miive etek ...........

A l0+ iNzsgaasokm0veeteinek ellrdsaa35 odaonlaldhal6

10. 10+ dtvizsg6l{s(')

Val6s ki6m6terora a es:.....
Atv zsg6les dalLrma ............
K egeszit6 mijve etek ...........

A 10+ dlvzsgadsok m0veeteinek enasa a 35 odaon laahato

11. l0+ ilvizsgel5sr"

\oo ,  k i lome(erord  d  os

Avizsga ds ddtuma .............
Kieg6szit6 mlve etek ..........

Ar0 lnL-o lu -o lm- .eerene[  e  asaaJ5 0daon ladrha lo

12. l0+ 6tvlzsg6l6sfl)

Va os kiom6ler66-e 6s:....
AlvizsgaEs datuma .............
Kieg6szit6 m0ve etek ...........

A 10+ iitvzsgadsok m0veeleinek eirdsa a 35 odaon laahab

(1)Kv6ve C o (2 0 16 V) 6s Clo V6
Kangoo I I D
Ezekn6 aiarmfuekn6la karbanlartesi gyakoris6g 15 000 km az I I D rnotorok eset6n 6s 20 000 km a 2.016 Ves
V6 Cl o eset6n vagy 2 6v, ame yik el6bb bekdvelkezik.

*



13. l0+ etvEsg6laso)

Val6s ki 6rn6tedla-6116sr.....
Avizsgelds d6tuma:.............
Kieg6szitd mtveletek;..........

A 10- afulsga eso. m]velels _ek ler4a a 35 oloalon lal6'alo

15. 10+ 6tvlzsg6lds(t

Va 66 kil6mdter6ra-all6s:.....
Atvizsgales d6t!mar.............
K egeszit6 muveleteki..........

A 10+ arvrzsgaEsok mtv€ ele nek leirasa a 35. oldalon lah hald

17, l0+ {tvlzsg6l6s(t

VaL6s kil6m6ter6ra-61 es:....
AMzsg6l6s d61umar............
Kiog6szit6 movelelekr..........

A 0 aNizsgdlasol r.0ve er e _"k €ftsa d 35. oldalon Iala 'ald

(1) Kiv6ve Crio (2.016 V) 6s Clo V6
Kangoo 1.9 D
Ezekn6l a iarm0vekn6l a kabantaitesi gryakoriseg 15 000
V6 C lo eset6n; vagy 2 6v, amolylk el6bb bekovetkezik

14. 10+ 6tvlzsg6l6s()

Val6s kll6m6ter6ra-ellas:.....
Atvizsgdl6s detumai.............

A 1Or aMzsgitasot fiuve € Fmk eirasa a 35. o da o- ld 6lnalc

16. lO+ 6tvlzsg6l6sr"

Val6s ki 6m6ter6ra-d as:.....
Atvizsge6s dAtumai -............

a 1o+ dMzsgdldsok mdve€lein€k €fesa a 35 odaon laldlhatO

18, l0+

Val6s ki 6m6ter6la-6lLes:.....
Atuizsg6ld6 deturiai.............

Ar0 arv ̂qarasoh a iw qen€l' €ftasa a 35. o da o_ la dhat

krn az 1.9 D motorok e6ei6n 6s 20 000 km a 2 0 16 V 65



y9*jyj::ff,iYli?drnej

. A motorolaj ut6ntolt6se (2 litern6l kevesebb)

. tu ablakmos6 folyad6k utentdtt6se (2 titemdt kevesebb)

. A h0t6folyad6k szintj6nek e en&zese 6s utantolt6se

. A f6kfolyad6k szintj6nek ellen6z6se 6s utAntdtt6se

. A szervokormany olaiszintj6nek ellen6tz6se 6s utentdlt6se

. Az els6 sz6lv6d6 ellen6z6se

. A visszapillant6 iLikrdk ellen6e6se

. Az ablaktdrl6 lapatok ellen6z6se

. A krjls6 vil6glt6sok ellen6z6se

. A gumiabroncsok alhpotdnak 6s nyom6sdnak ellendrzese

. A leng6scsillaplt6k vemrev6telez6ses ellen6z6se

. A f6kbet6tek ellen6rzese

. A szdmitdg6pek diagnosztildja

(1)Kiv€ve CIio (2.016 V) 6s Clio V6
Kangoo 1.9 D
Ez'.el(n6la jefindvekn6t a karlcantart6sJ gyakoriseg 15 000 km az 1.g D motobk eset6n 6s 20 OO0 kn a2.0 t6 Ves
Vb Uro eseten; vagy 2 6v, amelyik el6bb bekdvetkezik.


