RENAULT
ONDERHOUDSPRODUCTEN
Herstel de originele glans van
uw wagen met het gamma
onderhoudsproducten van Renault

Producten
vanaf

€ 6,95

BTWi

De beste onderhoudsproducten voor uw wagen.

Een compleet gamma, goedgekeurd door professionals en verkrijgbaar
voor iedereen.
Het Renault-gamma omvat een hele waaier aan onderhoudsproducten die een
professioneel kwaliteitsniveau combineren met een betaalbare prijs.
Doordeweeks onderhoud of specifieke behoeften? Renault biedt voor elke situatie een
product op maat, voor een volledige reiniging van uw wagen, en dit tot in de details.

Interieurreiniger
Uw interieur terug
als nieuw. Dit product
reinigt tapijten, stoffen,
kunststoffen en schermen,
ontvet en werkt diep in.
77 11 576 101

Spray van 500ml

€ 6,95

Ruitenreiniger

Spray van 500ml

€ 6,95

BTWi

BTWi

Een heldere kijk dankzij
de ruitenreiniger. Deze
lost onmiddellijk de
hardnekkigste vuildeeltjes,
nicotinesporen en
vetvlekken op voor een
onberispelijk resultaat.
77 11 576 102

Velgenreiniger

Luchtverfrisser

Maak indruk met verzorgde
velgen dankzij de
velgenreiniger. Hij maakt
remstof, vet en wegenfilm
onmiddellijk los.

Geniet van een frisse lucht
met de luchtverfrisser. Deze
elimineert in één beweging
de geurmoleculen in uw
wagen door het interieur te
ontsmetten en een subtiel
parfum achter te laten.

77 11 576 103

Spray van 500ml

€ 6,95

BTWi

Spray van 500ml

€ 6,95

BTWi

77 11 576 108

Geconcentreerde
shampoo
Verwijdert het
hardnekkigste vuil (insecten,
teervlekken,…) zonder
de lak te beschadigen.
Zelfdrogend. Dit product
is geschikt voor alle types
autolak, nieuw of oud.
77 11 757 098

Insectenreiniger

Fles van 500ml

Spray van 500ml

BTWi

BTWi

€ 9,50

€ 6,95

Verwijdert snel
oppervlakkige krassen en
schrammen. Denk eraan
om langs te komen in onze
werkplaatsen voor diepere
krassen.
77 11 576 109

Blauwe nitril
handschoenen

Microvezeldoek
Carré microfibres

Krassenverwijderaar

1 tube = 100g

€ 7,00

BTWi

De
microvezeldoek
Le carré
microfibresgarandeert
permet
een
aanbrenging
une doeltreffende
application plus
efficace
van
onderhoudsproducten
des de
produits
de nettoyage
van
Renault.
Multi-gebruik voor
Renault.
Multi-usages
interieur
intérieur (jaune)
77576
11 111
576 (geel)
111
77 11
et
en extérieur
koetswerk(gris)

77576
11 576
77 11
110 110
(grijs)

40x40cm

€ 6,95

Deze beschermen
de handen in alle
omstandigheden zoals bij
het tanken, het reinigen
of het controleren van het
BTWi oliepeil.
77 11 576 112

Geen sporen van insecten
en vogeluitwerpselen meer.
De insectenverwijderaar
verwijdert ze in één
beweging.
77 11 576 106

Touchscreenreiniger

10 handschoenen

€ 6,95

BTWi

Spray 50ml met
microvezeldoekje en in een
handig tasje om stofjes
en vingerafdrukken op uw
touchscreen te verwijderen.
77 11 757 492

€ 10,95

BTWi

Cleanbox Silver
•4
 sprays van 500 ml :
- interieurreiniger
- reinigings-en glansmiddel
zonder water
- velgenreiniger
- ruitenreiniger
• 2 microvezeldoeken

€ 40,00

77 11 574 925

BTWi

Opbergtas
• Praktische opbergtas
met velcro om vast
te hechten aan het
vloertapijt of in de koffer
• Afmetingen :
l 48 x b 8 x h 27 cm

€ 10,00

77 11 782 054

BTWi

Rainprotect
•1
 staal = 1 behandelde
voorruit
• Zicht, comfort en veiligheid
verzekerd gedurende
6 maanden
•N
 a de behandeling kan
het water zich niet meer
hechten en glijdt het
meteen uit uw gezichtsveld
77 11 579 066

Forfait aan

€ 29,00

BTWi

aanbrenging inbegrepen

Schrijf u in op MY.RENAULT.BE
en laat u verwennen!
My Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje voor uw wagen
én een lifestyle magazine in één.
Deze handige online dienst is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen
op maat.
U vindt er ook tips, technische informatie, wedstrijden, de laatste
nieuwtjes uit de Renault wereld, uitnodigingen voor evenementen enz…

NOG NIET INGESCHREVEN?
Het is zeer eenvoudig:
Neem het inschrijvingsbewijs van uw
wagen bij de hand. Surf naar
www.my.renault.be en schrijf u gratis in!

Voor meer info over onze Renault onderhoudsoplossingen,
surf naar my.renault.be of scan deze QR code

(renault.be)
We hebben alles in het werk gesteld opdat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk correct en up-to-date zou
zijn. In het kader van zijn beleid van voortdurende productverbetering, behoudt Renault zich het recht voor om de specificaties
van zijn producten en deze publicatie te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze
publicatie, in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Renault.

