
RENAULT TRUCKS MASTER
ZORGELOOS ONDERNEMEN

renault-trucks.nl/master-3-jaar-actie

NU INCLUSIEF 3 JAAR 
ONDERHOUD & APK!

RENAULT TRUCKS

3 JAAR
STANDAARD

ONDER HOUD



 NU INCLUSIEF 3 JAAR 
ONDERHOUD & APK!
GELDIG OP ALLE MASTER-MODELLEN GEKOCHT VANAF 1 NOVEMBER 2020

Ervaar bij aanschaf van een nieuwe Renault 
Trucks Master wat zorgeloos ondernemen is. 
Met de unieke Renault Trucks Master-actie is 
de aanschafprijs inclusief onderhoudsbeurten 
gedurende de eerste 3 jaar en ook de eerste 
verplichte APK is inbegrepen. 

*Dit aanbod geldt voor alle nieuwe Renault Trucks Master modellen die zijn aangeschaft vanaf 1 november 2020 bij een officiële
Renault Trucks-dealer of via de webshop renaulttrucksonline.nl. Actie geldig tot en met december 2021. Vraag uw dealer naar de
voorwaarden.

VOOR IEDERE TOEPASSING EEN RENAULT TRUCKS MASTER
RENAULT TRUCKS

3 JAAR
STANDAARD

ONDER HOUD
Op deze manier maakt u als klant kennis met het professionele 
Renault Trucks-team dat bij uw lokale dealer klaarstaat. Maak 
gebruik van de uitgebreide expertise en kies uit het uitgebreide 
gamma Renault Trucks Masters. Voor iedere specifieke toepassing 
de beste oplossing en uitvoeringsmogelijkheden op maat. De solide 
basis voor zorgeloos ondernemen!



VRAAG UW DEALER NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN VAN DE RENAULT 
TRUCKS MASTER, AFGESTEMD OP 
UW BEDRIJFSVOERING EN WENSEN.

WELKOM BIJ ONS TEAM VAN 
PROFESSIONALS!
1   UW BUSINESS ALS UITGANGSPUNT

Wij begrijpen graag wat uw business inhoudt. 
Daardoor bieden we eersteklas transport-
middelen om uw business optimaal te onder-
steunen waardoor u onbezorgd kunt werken.

2  ONZE MENSEN STAAN NON-STOP VOOR U 
KLAAR

Met een Renault-truck kunt u altijd rekenen op 
onze steun. Non-stop. Onze monteurs blinken niet 
alleen uit in productkennis, maar zien ook het 
belang van uw bedrijf waarbij een voertuig niet 
stil mag staan.

3  WE HEBBEN DE JUISTE BEDRIJFSWAGEN 
VOOR U

Ons gamma bevat multifunctionele 
bedrijfswagens geschikt voor vrijwel alle soorten 
transport. Voor iedere toepassing hebben we de 
meest effectieve oplossing.

4  MAXIMALE EFFORT VOOR UW BUSINESS
Wij ontzorgen graag door optimale service en 
onderhoud te leveren aan uw bedrijfswagen (of 
een vloot). Zodat u zich optimaal kunt richten op 
uw business.

WAAROM IS DE RENAULT 
TRUCKS MASTER OOK 
VOOR U GESCHIKT?
� Renault Trucks Masters met motoren tussen

de 3,3 ton en de 4,5 ton van 130 pk tot 180 pk
en specifieke optiepakketten zorgen voor
efficiëntie, comfort en lage kosten.

� Gedegen transportkennis en service van uw
Renault Trucks-team van professionals.

� Door de configuratie is de Renault Trucks
Master geschikt voor meerdere vormen van
transport, zoals de bouw, het
personenvervoer, pakket- en koeriersdiensten
en geconditioneerd vervoer.

� Servicemonteurs doorlopend opgeleid en
getest op kennis en kunde. Er staat dus een
kwaliteitsteam voor u klaar.

� Onderhoud aangepast op het rijgedrag
(kilometers en onderhoudsinterval).

� Ruime openingstijden bij uw Renault Trucks-
dealer.

� 24/7 service gegarandeerd.

� Uitgebreid landelijk dealernetwerk geeft de
zekerheid dat professionele, snelle en
betrouwbare service altijd dichtbij is.
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RENAULT TRUCKS MASTER
ZORGELOOS ONDERNEMEN

VOORWAARDEN ACTIE 
"INCLUSIEF 3 JAAR ONDERHOUD EN APK"

� Geldig op alle Master-modellen van Renault Trucks. Niet van toepassing op de Master Z.E.
� De actie loopt vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2021.
� Aanschaf voertuig in actieperiode bij een officiële Renault Trucks-dealer in Nederland.
� GVW < 3,5 ton = inclusief 1ste APK in jaar 3.
� GVW > 3,5 ton = inclusief 1ste APK in jaar 1.
� Onder onderhoud wordt verstaan: alle door de fabrikant gedurende deze periode

voorgeschreven onderhoudsbeurten en de werkzaamheden die hierin zijn vastgelegd
(o.a. inspectie van het voertuig, verversen van olie en vloeistoffen, vervangen van filters en
doorsmeren).

� Niet inbegrepen zijn alle werkzaamheden buiten de voorgeschreven onderhoudsbeurten,
zoals bijvoorbeeld het vervangen van slijtage-onderdelen zoals remmen, turbo’s, uitlaten,
banden, opbouw, etc.

� Onderhoud dient uitgevoerd te worden door en bij een officiële Renault Trucks-dealer in
Nederland.

� De periode van 3 jaar gratis onderhoud gaat in op de datum van aflevering aan de klant en
eindigt 36 maanden na dato of bij het bereiken van 150.000 km (wat het eerst van toepassing
is).

� Het maximale jaarkilometrage bedraagt 75.000 km.
� De actie is klant-gebonden en niet overdraagbaar: bij tussentijdse verkoop door klant of

total-loss vervalt de actie.
� APK exclusief bijkomende reparaties.
� Deze actie stopt eerder dan 3 jaar indien het voertuig als gevolg van zwaardere inzet of het

bereiken van 150.000 km, de 3 reguliere beurten heeft gehad.
� Uitbreiding van het contract in looptijd, kilometers en voorwaarden mogelijk. Vraag naar de

voorwaarden.
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