
genoemde All-in prijzen zijn adviesprijzen op 1 januari 2022. (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. dit is een uitgave van Renault Nederland N.V. augustus 2022.

RENAULT
ADVANTAGE
voordelige onderdelen voor 
Renault-modellen vanaf 5 jaar

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

originele Renault-onderdelen
Altijd scherp geprijsd. Een origineel Renault-onderdeel is speciaal afgestemd op jouw 
auto en conform het hoge eisenpakket dat door Renault gesteld wordt aan de kwaliteit en 
duurzaamheid.

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

Renault Advantage
voordelige onderdelen voor Renault-modellen vanaf 5 jaar

All-in prijs
RENAULT ADVANTAGE
Accu

vanaf

€ 152

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

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

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

RENAULT ADVANTAGE



Renault Advantage in het 
kort
alternatief  Een alternatief, speciaal voor Renault-modellen 

ouder dan 5 jaar.

voordelig   Gemiddeld 25% goedkoper dan origineel Renault.

transparant  Vaste All-in prijzen (incl. arbeidsloon, onderdelen, 
materiaal, milieutoeslagen en btw).

kwaliteit  Onderdelen van erkende fabrikanten 
gehomologeerd door Renault.

zekerheid  1 jaar Renault-garantie op onderdelen en 
arbeidsloon ( 2 jaar op accu’s).

wanneer  Afhankelijk van het gebruik en de leeftijd  
van jouw auto.

MY RENAULT
Alles voor je auto binnen 
handbereik

My Renault is ontworpen voor de optimale rijervaring.  
Hier vind je alle informatie over jouw auto en profiteer je van 
vele extra voordelen! Met een gepersonaliseerd account op 
basis van jouw kenteken is je Renault altijd binnen handbereik.

  MY RENAULT+
Voor slechts € 49,95 kun je My Renault uitbreiden  
naar My Renault+. Je profiteert direct van extra  
privileges bij jouw Renault-dealer, t.w.v. ruim € 180:

 gratis APK
 gratis Zomer- en Wintercheck

 gratis vloeistoffen bijvullen
 gratis lampen vervangen
 gratis ruitreparatie
 gratis bandreparatie
 10% korting op Renault Route Service+ 
 onbeperkt ieder 2e kaartje gratis op de beste deals
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