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DACIA NYÁRIGUMI PROMÓCIÓ RÉSZLETEI 
 
A promócióban résztvevő gumiabroncsok paraméterei és bruttó ügyfélárai: 

 SAVA: 
o 185/65/R15 88T Perfecta: EC2-69:  12.490 Ft 
o 205/55/R16 91H Intensa: CC1-67: 13.990 Ft 
o 205/55/R16 91V Intensa: CB1-67  13.990 Ft 

 FULDA: 
o 205/55/R16 91H EcoCont.:CB1-67: 17.290 Ft 
o 205/55/R16 91H EcoCont.:CB1-67: 17.390 Ft 
o 215/65/R16 98-102H 4x4 Road: EC2-70: 21.490 Ft 

 
A “legjobb ár garancia” elnevezésű promóció szabályzata: 

 Az akció 2018. március 19. és április 30. között megrendelt, a promócióban részt vevő FULDA 
és SAVA nyári gumiabroncsokra érvényes a készlet erejéig. 

 Az akció lényege: a DACIA Márkaszervizek kötelesek az ügyfél által talált, kedvezőbb árú 
ajánlatott biztosítani a megjelölt abroncsokra. 

 Csak a DACIA márkaszervizekben megvásárolt abroncsok vesznek részt a promócióban. 
 Az akció időtartamán belül megrendelt abroncsok felszerelésére később is sor kerülhet. 
 Az akció ideje alatt a vásárlástól számított 7 napon belül lehet élni az árkülönbözet 

visszatérítésének lehetőségével. 
 A kiskereskedelmi ár összehasonlításának alapja: egyező márka, méret, mintázat, 

terhelésindex, sebességindex. Az ajánlat nem lehett 6 hónapnál régebbi. 
 Az ügyfél köteles bizonyítani a jobb ajánlat meglétét. 
 Kedvezőbb ajánlatot az ügyfél a következő helyeken kereshet: 1) az adott Dacia márkaszerviz 

50 kilométeres körzetén belül elhelyezkedő szerviz, abroncskereskedés, 2) Magyarországi 
székhellyel rendelkező E-shopok, amik szállítanak az ügyfél lakóhelyére. 

 E-shop esetén a szállítási költséget is figyelembe kell venni és az abroncsoknak a rendelést 
követő napon szállíthatónak kell lenniük. 

 
A piac legjobb árai minőségi nyári gumiabroncsokra a Daciától. Dacia tartozékok Ha a mi ajánlatunknál jobbat 
talál, visszatérítjük a különbözetet! Az ajánlat 2018.03.19. és 2018.04.30. között az akcióban résztvevő Dacia 
Márkakereskedésekben a kijelölt Fulda és Sava márkájú nyári gumiabroncsokra érvényes. Már egy darab Fulda 
vagy Sava gumiabroncs vásárlása esetén is garantáljuk, hogy nálunk találja a legjobb árakat! 
 
A nyári gumiabroncs kínálat árai forintban értendőek és egy darabra vonatkozó bruttó ügyfélárak. Az ajánlat 
2018.03.19-től 2018.04.30-ig vagy visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes a Dacia 
Márkakereskedésekben. A „Legjobb ár garancia” elnevezésű promóció más kedvezményekkel és akciókkal nem 
összevonható és csak a hivatalos Dacia Márkakereskedésekben megvásárolt, az akcióban résztvevő Fulda és Sava 
márkájú abroncsokra vonatkozik. A Renault Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy a promóció feltételeit 
módosítsa előzetes tájékoztatás nélkül. 


