
De onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd zijn afhankelijk van de looptijd en 
kilometrage van het aangeschafte contract. De laatste onderhoudsbeurt moet zijn uitgevoerd 
voor het einde van het contract (in kilometers of maanden). Algemene voorwaarden van 
toepassing, op te vragen bij uw Renault-dealer en te vinden op www.renault.nl/onderhoud-en-
service/onderhoud-reparatie/onderhoud/onderhoudscontract.jsp. Kijk daar ook voor meer 
informatie, neem contact op met uw Renault-dealer of met Renault Nederland Klant Relaties via 
0800 – 0303. (Prijs)wijzigingen en fouten voorbehouden. 

Onderdeelnummer Ref. 77 11 757 193 April 2016 

My Revision biedt vaste 
lage vanafprijzen
My Revision is het onderhoudscontract voor uw 
nieuwe Renault. Binnen dit contract vallen de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden. Hiermee voorkomt u 
tussentijdse kosten voor onderhoudsbeurten. 

De voordelen van My Revision: 
√ Er worden altijd originele Renault onderdelen gebruikt
√  Het onderhoud wordt uitgevoerd door ervaren Renault 

technici
√ All-in prijzen
√ U gaat altijd veilig de weg op
√ Uw Renault is in topconditie
√ U kunt per maand betalen
√ U heeft geen last van prijsstijgingen
√   Gekoppeld aan de auto dus overdraagbaar aan  

de volgende eigenaar
√  Verhoogt de restwaarde van uw auto

Het onderhoudscontract voor  
uw nieuwe Renault

My Revision (Extra Pro)

Model
36 maanden 
40.000 km

My Revision My Revision 
Extra Pro

Renault CLIO € 18,- € 24,-

Renault MÉGANE € 16,- € 23,-

Renault KADJAR € 17,- € 25,-

Renault TALISMAN € 17,- € 25,-

Renault ESPACE € 19,- € 26,-

Renault CAPTUR € 19,- € 25,-

Wilt u de prijs voor uw Renault?  
Vraag uw Renault-dealer om een offerte.

Maandelijkse betaling mogelijk.

Bovengenoemde prijzen zijn vanafprijzen.  
Renault My Revision  
vanaf € 16,- per maand

renault.nl
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Voorkom tussentijdse  
onderhoudskosten
Binnen het My Revision contract vallen de reguliere onderhouds- 
werkzaamheden. Hiermee voorkomt u tussentijdse kosten voor 
onderhoudsbeurten.

Er zijn 7 verschillende looptijden mogelijk. 12, 24, 36, 48, 60, 72 of 84 
maanden. Daarbij kiest u een totaalkilometrage, gebaseerd op uw 
gemiddelde jaarlijkse kilometers.

Het contract eindigt bij het bereiken van het einde van de looptijd  
of het bereiken van het totaalkilometrage. Afhankelijk van welk  
moment zich als eerste voordoet.

Professioneel onderhoud
De werkzaamheden worden uitgevoerd door uw Renault-dealer, 
volgens de voorschriften en de termijnen zoals die door de fabrikant 
zijn bepaald en in het onderhoudsboekje of op het Onderhouds- en 
Garantiedocument van de auto staan. APK is inbegrepen. Voor elke 
motor zijn er apart voorgeschreven werkzaamheden. De algemene 
werkzaamheden die voor elke motor gelden staan hiernaast.

Ook dekking van slijtageonderdelen
Om ook de vervanging van slijtageonderdelen te dekken, sluit u  
My Revision Extra Pro af. Hiermee voorkomt u dat u een groot  
bedrag ineens betaalt voor de vervanging van bijvoorbeeld remblok-
ken of de accu. Hiernaast staan de gedekte onderdelen aangegeven.

U kunt My Revision afsluiten tot uw Renault  
1 jaar oud is en vóór de eerste onderhoudsbeurt.

De controlepunten van My Revision en de  
gedekte onderdelen van My Revision Extra Pro

Onder de motorkap
Accu*
Koelvloeistof
Olie stuurbekrachtiging
Remvloeistof
Ruitenvloeistof
Motoroliepeil
Koppeling (indien aanwezig)*
Veiligheids etiquette
Oliefilter
Interieurfilter
Brandstoffilter
Luchtfilter

Aandrijfriem hulporganen  
en rollen
Distributieriem en rollen
Bougies
Roetfilter*
Gloeistiften*

Voorkant
Wisserbladen (vóór)*
Voorruit

Onderzijde
Uitlaatdemper*
Slangen koel circuit
Algemene staat carrosserie

Banden
Bandenspanning
Slijtage/profiel
Bandenreparatieset
Aanwezigheid ventieldoppen

Zijkant
Deur verlichting
 Buitenspiegels/achteruit- 
kijkspiegel
Achterdeur verlichting

Onderstel
Schokbrekers (voor/achter)*
Vering
Draagarmkogel
Aandrijfas-rubbers
Wiellagers

Buitenverlichting*
Koplampen
Achterlichten
Remlichten
Knipperlichten voor/achter
Achteruitrijverlichting
Mistlampen
Alarm lampen

Interieur
Controlelampen
Ruitenwissers
Ruitensproeiers
Reserve lampen
Open dak (indien aanwezig)

Binnenverlichting
Plafondverlichting
Handschoenenkastje verlichting

Achterkant
Kofferbak verlichting
Wisserblad (achter)

Remmen
Remschijven*
Remblokken*
Remslang/leiding
RemvoeringControle rekeningeenheden  

met diagnoseapparaat
Rekeneenheden

*  De vervanging van deze slijtageonderdelen  
wordt door My Revision Extra Pro gedekt
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