
Renault vezérműszíj csere akció 
Megosztás 
Hol?  
 

AUTEL-MOTO SERVIS Jesenské, 
Sobotská cesta 

 

Telefon : 5698897 vagy www.autel.sk 
 
   
Látogasson el szervizünkbe és vegye igénybe Renault vezérműszíj csere 

szolgáltatásunkat. Az akció keretein belül nagy kedvezménnyel tudjuk biztosítani 
a szükséges alkatrészeket és munkadíjat egyaránt.  
  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.premiumautohaz.hu/2011-03-03/renault-vezermuszij-csere-akcio
http://www.autel.sk/


 

 
Néhány példa a legnépszerűbb motortípusokra: 

 
(a feltüntetett árak bruttó árak!) 

 Renault Clio, Thalia 1.2-8V motor 

 Gyári alkatrészekből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj. 

 305,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 255,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, 

segédanyagok, munkadíj 

 215,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, segédszíj csere 

munkadíjjal (csak szíjak) 

 95,-€   

 Renault Clio, Thalia 1.2-16V motor 

 Gyári alkatrészekből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 390,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 310,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, 

segédanyagok, munkadíj 

 275,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, segédszíj csere 

munkadíjjal (csak szíjak) 

 120,-€   

 Renault Clio, Thalia, Dacia Logan 1.4 8V motor 



 Gyári alkatrészekből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 330,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 260,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, 

segédanyagok, munkadíj. 

 225,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, segédszíj csere 

munkadíjjal (csak szíjak). 

 105,-€   

 Renault Clio, Thalia, Megane, Scenic 1.4-16V, 1.6-16V 

motor 

 Gyári alkatrészekből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj. 

 410,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 345,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, 

segédanyagok, munkadíj. 

 280,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, segédszíj csere 

munkadíjjal (csak szíjak). 

 120,-€   

 Renault Clio, Thalia, Megane, Scenic, Kangoo 1.5 DCI 

motor 

 Gyári alkatrészekből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 380,-€   



 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 320,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, 

segédanyagok, munkadíj 

 255,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, segédszíj csere 

munkadíjjal (csak szíjak) 

 130,-€   

 Renault Megane, Scenic, Laguna, Trafic 1.9 DCI motor 

 Gyári alkatrészekből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 400,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, görgő, 

segédanyagok, munkadíj 

 335,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, feszítőgörgő, 

vízpumpa, segédszíj, 

segédanyagok, munkadíj 

 260,-€   

 Utángyártott jó minőségű 

alkatrészből 

Vezérműszíj, segédszíj csere 

munkadíjjal (csak szíjak) 

 120,-€   

 

Gyári és kiváló minőségű utángyártott alkatrészekből egyaránt kínálunk 
akciós csomagokat, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb 

megoldást. 

A vezérműszíj kulcsfontosságú eleme autójának, hiszen a vezérműszíj ad 
életet a motor belsejének. Szakadása nagyon költséges károsodást 

okozhat. Ezért javasoljuk Önnek, hogy évente ellenőriztesse és maximum 
5 évente vagy 120 000 kilométerenként cseréltesse ki a vezérműszíjat. 

Egyeztessen időpontot most az autószervizünkel, ahol szívesen 
válaszolnak felmerülő kérdéseire is!  

 
AUTEL-MOTO SERVIS Jesenské, Sobotská cesta 

Telefon : 5698897 vagy www.autel.sk 

http://www.autel.sk/

