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alle voordelen 
van my renault 
op een rij

Meer informatie vindt u op myrenault.nl
of bel gratis 0800-0303.

WiE BETER 

DAN RENAULT 

KAN UW RENAULT 

oNDERhoUDEN

(Prijs) wijzigingen en drukfouten voorbehouden. * Vraag naar de voorwaarden.

Onderdeelnummer: 77 11 203 174. Dit is een uitgave van Renault Nederland N.V. Maart 2012.

ZorGelooS renault 
rijden met my renault
ALs LiD vAN MY RENAULT pRofiTEERT U vAN  
DivERsE vooRDELEN:
•	Gratis	Renault	Route	Service
•	 Gepersonaliseerd	onderhoudsschema
•	Melding	van	nieuwe	updates	voor	audio/navigatie
•	 Exclusieve	aanbiedingen	van	Renault
•	 Renault	e-mail	nieuwsbrief
•	 15%	korting	bij	Renault	Erkend	Schadeherstel
•	 Updaten	van	uw	gegevens	incl.	uw	voorkeursdealer

RUiM € 100  
vooRDEEL  
pER JAAR!

AL MEER DAN 

100.000 LEDEN 

giNgEN U vooR

my renault
excluSief voor  
u alS relatie van 
Bakker

vooR sLEchTs € 39,95 KUNT U MY RENAULT UiTBREiDEN 
NAAR My Renault+. hiERDooR pRofiTEERT U ALTiJD vAN DE 
voLgENDE ExTRA pRiviLègEs BiJ BAKKER, DiE EEN WAARDE 
vERTEgENWooRDigEN vAN TENMiNsTE € 139,95:
•	 APK
•	 Zomercheck
•	Wintercheck
•	 Vloeistoffen	bijvullen
•	 Lampen	vervangen	
•	 Ruitreparatie
•	 Bandenreparatie

AUToMoBiELBEDRijf BAKKER
PRiNses iReNelaaN 39a, 4255 VJ NieUWeNDIJK, Tel. (0183) 40 32 12

WWW.BAKKER-RENAULT.NL
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De KeUZe is aaN U:  
MY RENAULT of MY RENAULT+   

ALgEMENE vooRWAARDEN MY RENAULT: 

OOK VOOR LEAsERiJDERs

My Renault is vanaf de afsluitdatum 1 jaar geldig. Op de Renault Route service zijn 
de algemene voorwaarden van Renault Route service van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden zijn te vinden op renault.nl. Het My Renault platform is exclusief voor 
Renault-rijders en -eigenaren. Renault behoudt zich het recht voor om het programma 
te beëindigen en/of aan te passen. aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven 
in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend. leden van My Renault 
krijgen bij het Renault erkend schadeherstelbedrijf 15% korting op herstel van 
plaatwerkschade op basis van een audatex schadecalculatie, indien er geen 
tussenkomst is van een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat enkel deze korting 
van toepassing is wanneer de kosten van de schade voor rekening van de klant zijn. 
indien u vragen heeft over het My Renault platform dan kunt u een e-mail sturen naar 
vragen@myrenault.nl. Voor overige vragen kunt u bellen naar 0800-0303 (gratis). 
Copyright Renault Nederland NV.

Renault-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 wij My Renault aan. Hier vindt 
u informatie terug over ùw auto en profiteert u als klant van vele extra voordelen! 
U kunt uw eigen My Renault-account via internet aanvragen (www.myrenault.nl).
Meld u aan en profiteer meteen van de vele voordelen zoals gratis hulp bij pech of 
schade in Nederland met Renault Route service. Ga dus snel naar myrenault.nl 
en word lid!

my renault: in Heel nederland

REnAULt	RoUtE	SERVicE

GRATIS

UPdAtEn	VAn	UW	GEGEVEnS	incL.	UW	VooRKEURSdEALER

MY RENAULT MY RENAULT+

€ 39,95

ALs RENAULT LEAsERiJDER pRofiTEERT U vAN vELE vooRDELEN:
1.  Werkplaatsafspraak binnen 5 werkdagen
2. Haal- & Breng service
3. WiFi werkplek bij Bakker
4.  Gratis 10 punten controle van uw auto
5.  interessante aanbiedingen vanuit Renault
6.  De e-mail nieuwsbrief met onder andere het laatste Renault nieuws

my renault+: Bij Bakker

De algemene voorwaarDen:
1.  aPK: inclusief afmeldkosten, viergastest of roetmeting. Maximaal 1x per jaar.
2.  Zomercheck: Controle op alle essentiële punten van belang in de zomerperiode 

t.w.v. € 9,95. Maximaal 1x per jaar.
3.  Wintercheck: Controle op alle essentiële punten van belang in de winterperiode 

t.w.v. € 9,95. Maximaal 1x per jaar.
4.  Vloeistoffen bijvullen: Bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en 

ruitensproeiervloeistof. Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen van de 
genoemde vloeistoffen. indien tijdens onderhoud volgens het onderhoudsschema 
vloeistoffen vervangen of bijgevuld dienen te worden, dan is dit niet gedekt. Dit is 
evenmin van toepassing als een laag vloeistof niveau het gevolg is van een technisch 
defect.

5.  lampen vervangen: Controle en vervangen van defecte verlichting aan de buitenzijde 
van de auto. Xenon, leD, interieurverlichting zijn uitgesloten. Het betreft alleen 
vervangen van defecte lampen, preventief vervangen is uitgesloten. Bij vervanging 
wordt gebruik gemaakt van standaard lampen.

6.  Ruitreparatie: Reparatie van een sterretje in uw voorruit. een sterreparatie wordt 
gratis uitgevoerd ongeacht of de auto voor glas is verzekerd. alle wel verzekerde 
sterreparaties worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto 
is verzekerd. een gratis sterreparatie valt alleen onder My Renault+ indien bij het 
aanbieden van de auto de groene kaart wordt overlegd, dus ook indien de auto niet 
voor glas is verzekerd.

7.  Bandreparatie: Reparatie door middel van een plug. alle andere reparatiemethoden 
vallen niet onder My Renault+. Geldt uitsluitend voor banden behorend bij het 
voertuig. een reparatie d.m.v. een reparatieplug zal en kan alleen worden uitgevoerd 
indien dat mogelijk is, bij twijfel zal een alternatieve reparatie worden voorgesteld.

Deze pas is alleen van toepassing bij de vermelde dealer en is enkel bestemd voor 
particuliere en/of klein zakelijke klanten. Geldigheidsduur is één jaar na afgifte en 
kan tegen betaling jaarlijks worden verlengd. De pas is niet overdraagbaar. er kan 
alleen gebruik worden gemaakt van het dienstenpakket als uw auto conform Renault 
fabrieksvoorwaarden onderhouden wordt bij de officiële Renault merkdealer.

GEPERSonALiSEERd	ondERhoUdSSchEMA ZoMERchEcK

ExcLUSiEVE	AAnBiEdinGEn	VAn	REnAULt VLoEiStoffEn	BijVULLEn

MELdinG	VAn	niEUWE	UPdAtES		
VooR	AUdio/nAViGAtiE

WintERchEcK

REnAULt	E-MAiL	niEUWSBRiEf LAMPEn	VERVAnGEn	

15%	KoRtinG	Bij	REnAULt		
ERKEnd	SchAdEhERStEL

RUitREPARAtiE

APK

BAndEnREPARAtiE
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