
RENAULT TRUCKS T X-ROAD
RENAULT TRUCKS T SELECTION
RENAULT TRUCKS T P-ROAD

VEČ KOT LE RABLJEN TOVORNJAK



RENAULT TRUCKS T
X-ROAD
Robusten vlačilec, zasnovan in razvit za največji 
oprijem in mobilnost, s terenskim načinom in zaporo 
diferenciala, za spopadanje z najzahtevnejšimi 
omejitvami vaše poslovne dejavnosti.

Za svoje zahtevnejše operacije 
kupite veliko več kot le rabljen tovornjak, 
izberite Renault Trucks T X-ROAD.
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RENAULT TRUCKS T 
P-ROAD 
Večnamenski solo tovornjak (s karoserijo po meri), ki 
so ga v tovarni Renault Trucks predelali in opremili z 
novimi okvirji šasije. 
Za svoje vsakodnevne operacije kupite veliko več kot le 
rabljen tovornjak, izberite Renault Trucks T P-ROAD. 

RENAULT TRUCKS T 
SELECTION
Kakovosten rabljen tovornjak, preverjen in pripravljen 
v skladu s strogimi standardi proizvajalca ter 
nadgrajen z najnovejšimi tehnologijami.
Za svoj naslednji izziv kupite veliko več kot le rabljen 
tovornjak, izberite Renault Trucks T SELECTION.



  Ponujamo vam dostop do velike izbire vozil, 
vključno z edinstvenimi prilagojenimi ponudbami 
iz naše tovarne rabljenih tovornjakov, ki 
ustrezajo vašemu poslovanju in vašim potrebam.
  Naši inženirji so zasnovali prilagojena rabljena 
vozila, ki so bila izbrana, preizkušena, predelana 
in certificirana v tovarni Renault Trucks. 
  Ponujamo vam široko paleto dodatne opreme 
za optimizacijo zmogljivosti, varnosti, 
voznikovega udobja v vozilu in še več!

STORITVE Z DODANO VREDNOSTJO
  Ponujamo vam različne storitve za optimizacijo 
vašega dobička in zagotovitev dolgoročne 
uspešnosti vaše naložbe.
  Nudimo vam informacije o porabi goriva in 
storitve za konkretne prihranke goriva.
  Zagotavljamo prilagojene finančne in 
zavarovalniške storitve, ki ustrezajo vašim 
poslovnim potrebam, in vaš rabljeni tovornjak 
hitro spravimo na cesto.
  Naše pogodbe o storitvah in popravilih so 
zasnovane tako, da zagotavljajo miren spanec.

ZAKAJ IZBRATI RABLJENE TOVORNJAKE RENAULT TRUCKS?
KAKOVOST

STANDARDI PROIZVAJALCA 
  Izvor, starost in število prevoženih 
kilometrov vašega tovornjaka zagotavljamo s 
pomočjo dokumentacije proizvajalca.
  Vsako vozilo pregledamo z 200-točkovnim 

pregledom, vključno s tehničnimi in 
estetskimi elementi, brez kompromisov 
glede kakovosti.
 Obnavljamo jih z originalnimi deli ter strogo 
upoštevamo postopke in standarde 
proizvajalca.

GARANCIJA PROIZVAJALCA
  Za ključne sestavne dele vašega vozila 

(pogonski sklop + sistem za naknadno 
obdelavo) jamčimo z oznako Selection do 2 
leti ali 320.000 km.
  Prav tako dobite dvoletno garancijo za vsak 
rezervni del, ki ga vgradimo v našem 
prodajno servisnem centru. 
  Upravljanje garancij je v celoti integrirano v 

sisteme Renault Trucks.

PRILAGOJENE REŠITVE

VELIKA IZBIRA



Poznamo vas in poznamo vašo dejavnost.
 Ponujamo vam pravo rešitev in vam pomagamo 
nadaljevati poslovanje.
S 24-urno podporo skrbimo za vas in vaše vozilo, 
ne glede na to, kje se nahajate.
Prizadevamo si za vaš uspeh in nikoli vas ne 
bomo pustili na cedilu.

STROKOVNJAKI
  Mrežo Renault Trucks sestavljajo 
strokovnjaki, ki so usposobljeni in opremljeni 
z najsodobnejšimi materiali za zagotavljanje 
prave in učinkovite podpore.
  Vaše vozilo prepoznamo na katerem koli od 
1100 servisnih mest s podrobnimi 
specifikacijami, vključno z morebitnimi 
nadgradnjami, predelavami ali garancijo.

ZAUPANJE

TESEN ODNOS

Poiščite svoj tovornjak 
na našem spletnem 

prodajnem prostoru.
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renault-trucks.com

Le
af

le
t C

N
G 

GB
 - 

10
/2

01
9

©
 

 2
01

9 
- 

R
en

au
lt 

Tr
uc

ks
 -

 C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: R
en

au
lt 

Tr
uc

ks
.




