
DACIA ADVANTAGE
SPECIAAL VOOR DACIA-MODELLEN
OUDER DAN 5 JAAR

DACIA

Dacia Advantage is een alternatief label voor reparaties 
en vervangingen van Dacia speciaal voor Dacia-modellen 
ouder dan 5 jaar. Wanneer je Dacia ouder is dan 5 jaar heb 
je de keuze uit:

ORIGINELE DACIA-ONDERDELEN 
Altijd scherp geprijsd. Een origineel Dacia-onderdeel is speciaal 
afgestemd op je auto en conform het hoge eisenpakket dat door 
Dacia gesteld wordt aan kwaliteit en duurzaamheid.

DACIA ADVANTAGE 
Reparaties zullen gemiddeld 25% goedkoper zijn dan met originele 
onderdelen. De kwaliteit en duurzaamheid van deze alternatieve 
onderdelen zijn speciaal afgestemd op de leeftijd van je auto en het 
gebruik dat je ervan maakt.

De onderdelen van Dacia Advantage worden door Dacia erkende 
leveranciers geleverd. De keuze voor Dacia Advantage hangt af van 
verschillende factoren, zoals de leeftijd van je auto, het aantal kilometers 
dat je jaarlijks rijdt en het gebruik dat je van je auto maakt. Soms volstaat 
Dacia Advantage, soms is het verstandiger om voor een origineel Dacia-
onderdeel te kiezen. Je Dacia-dealer geeft je graag advies.

VANAF

€ 153
ACCU
ALL-IN PRIJS 
DACIA ADVANTAGE



DACIA
ADVANTAGE
IN HET KORT

ALTERNATIEF
Een alternatief, speciaal voor Dacia-modellen ouder 
dan 5 jaar.

VOORDELIG 
Gemiddeld 25% goedkoper dan originele Dacia-
onderdelen.

TRANSPARANT 
Vaste All-in prijzen (incl. arbeids loon, onderdelen, 
materiaal, milieutoeslagen en btw).

KWALITEIT 
Onderdelen van erkende fabrikanten gehomologeerd 
door Dacia.

ZEKERHEID 
1 jaar Dacia-garantie op onderdelen en arbeidsloon  
(2 jaar op accu’s).

WANNEER 
Afhankelijk van het gebruik en de leeftijd van je auto. 

BESPAAR GEMIDDELD 25% 
Is je Dacia ouder dan 5 jaar en ben je op zoek naar een 
gunstig aanbod voor reparatie, dan is Dacia Advantage 
hét alternatief. En de prijs?  
Je bespaart al snel 25%.  
En dat is All-in!

Ook met Dacia Advantage ben je verzekerd van de service, 
kennis en expertise van onze Dacia-specialisten.

MELD JE GRATIS AAN
EN ERVAAR DIRECT:

ZORGELOOS 
DACIA RIJDEN
MET MY DACIA

•  ALLE INFORMATIE OVER JOUW DACIA OP 1 PLEK

•  GEPERSONALISEERD ONDERHOUDSSCHEMA

•   DIRECT GEBRUIK VAN DIVERSE AUTO-
FUNCTIONALITEITEN VIA DE MY DACIA APP
(VOOR AUTO’S MET CONNECTED SERVICES)

Dacia-rijders kunnen rekenen op alle zorg en aandacht 
voor hun auto. Dat garanderen we door de kwaliteit van 
onze producten en goede service. Om deze service nog 
verder uit te breiden, bieden we My Dacia aan, waar je
alle informatie over jóuw auto terug kunt vinden. Je kunt
je eigen My Dacia account aanmaken via my.dacia.nl of
in de My Dacia app. 
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