MY RENAULT OF MY RENAULT+
het online portal voor alles wat met
uw Renault te maken heeft

ALLE VOORDELEN
OP EEN RIJ
My Renault en
My Renault+

exclusief voor u als relatie van

Stokman
MY RENAULT

Als lid van My Renault profiteert u van vele voordelen, zoals:
• Gratis Renault Route Service in Nederland
• Online onderhoudsschema & -historie
• Maandelijkse nieuwsbrief
• Exclusieve aanbiedingen van renault en partners
• Prijsvragen

MY RENAULT+

Voor slechts € 49,95 kunt u My Renault uitbreiden
naar My Renault+. U profiteert direct van extra
privileges bij uw Renault-dealer, t.w.v. ruim € 180,-:
Gratis APK
Gratis Zomer- en Wintercheck
Gratis vloeistoffen bijvullen
Gratis lampen vervangen
Gratis ruitreparatie
Gratis bandreparatie
10% korting op Renault Route Service+

Alkmaar Wolvenkoog 4, tel. (072) 561 24 24
Den Helder Pastoor Koopmanweg 11, tel. (0223) 63 74 84
Hoorn De Factorij 7, tel. (0229) 28 20 80
www.stokman.nl
Meer informatie vindt u op myrenault.nl of bel gratis 0800-0303.
(prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
Dit is een uitgave van Renault Nederland N.V. April 2021.

Gratis Diner Jaarkaart t.w.v. € 44,95
Renault adviseert
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al meer dan 250.000 leden gingen u voor
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MY RENAULT OF MY RENAULT+

MY RENAULT-PORTAL:

DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Renault-rijders kunnen rekenen op alle zorg en aandacht
voor hun auto. Dat garanderen we door de kwaliteit van
onze producten en goede service. Om deze service nog
verder uit te breiden, bieden wij My Renault aan. Hier vindt
u informatie terug over uw auto en profiteert u als klant
van vele extra voordelen!

Het My Renault-portal is afgestemd op uw leven
Zo staan onderhoudsbeurten en bijvoorbeeld de Zomercheck
overzichtelijk in uw persoonlijke tijdslijn. Het portal is praktisch
en zit bomvol met tips en interessante artikelen over de
wereld van uw Renault. Zo is er altijd een goede reden om te
kijken op myrenault.nl.

U kunt uw eigen My Renault-account via internet
aanvragen (myrenault.nl). Meldt u aan en profiteer
meteen van de vele voordelen, zoals gratis hulp bij pech
of schade in Nederland met Renault Route Service.

My Renault-portal biedt:
• Persoonlijk voordeel:
profiteer direct van interessante aanbiedingen.
•	
Renault tips & tricks:
technisch advies en handige tips.
•	
Pakkende nieuwsitems en spectaculaire video’s:
om te bekijken en te delen.
•	
Elke maand nieuwe artikelen in verschillende rubrieken.
•	
Gemakkelijk te delen via sociale netwerken.

My Renault is vanaf de afsluitdatum 1 jaar geldig. Op de Renault Route Service zijn
de algemene voorwaarden van Renault Route Service van toepassing. Deze
algemene voorwaarden zijn te vinden op renault.nl. Het My Renault-platform is
exclusief voor Renault-rijders en -eigenaren. Renault behoudt zich het recht voor
om het programma te beëindigen en/of aan te passen. Aan de inhoud van de
website en nieuwsbrieven in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden
ontleend. Leden van My Renault krijgen bij een Renault Erkend
Schadeherstelbedrijf 15% korting op herstel van plaatwerkschade op basis van
een Audatex-Schadecalculatie, indien er geen tussenkomst is van een
verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat deze korting van toepassing is
wanneer de kosten van de schade voor rekening van de klant zijn. Indien er vragen
zijn over het My Renault-platform kunt u een e-mail sturen naar:
vragen@myrenault.nl. Voor overige vragen kunt u bellen naar 0800-0303 (gratis).
Copyright Renault Nederland N.V.

de keuze is aan u

Wilt u direct profiteren van nóg meer voordelen?
Voor slechts € 49,95 kunt u My Renault uitbreiden naar
My Renault+. U profiteert bij ons dan direct van extra
privileges t.w.v. ruim € 180,-, zoals GRATIS APK, GRATIS
Renault Zomer- en Wintercheck, GRATIS vloeistoffen
bijvullen en GRATIS lampen vervangen.

praktisch, vol inspiratie en voordeel

Ga dus snel naar

myrenault.nl
en word lid!

word nu My Renault+ lid bij Stokman
u profiteert voor € 49,95 per jaar niet alleen van:
Gratis APK
Gratis Zomer- en Wintercheck
Gratis vloeistoffen bijvullen
Gratis lampen vervangen
Gratis ruitreparatie
Gratis bandreparatie
10% korting op Renault Route Service+
Gratis Diner Jaarkaart t.w.v. € 44,95
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maar u profiteert alleen bij ons óók nog van:
•	Vervangend vervoer bij schadeherstel
•	25% korting op Renault Rent
• 25% korting op vervangend vervoer

My Renault

My Renault+
1.	APK: Inclusief afmeldkosten, viergastest of roetmeting. Max. 1x per jaar.
2.	Zomercheck: Controle op alle essentiële punten van belang in de
zomerperiode t.w.v. € 14,95. Maximaal 1x per jaar.
3.	Wintercheck: Controle op alle essentiële punten van belang in de
winterperiode t.w.v. € 14,95. Maximaal 1x per jaar.
4.	Vloeistoffen bijvullen: Bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof
en ruitensproeiervloeistof. Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen
van de genoemde vloeistoffen. Indien tijdens onderhoud volgens het
onderhoudsschema vloeistoffen vervangen of bijgevuld dienen te
worden, dan is dit niet gedekt. Dit is evenmin van toepassing als een laag
vloeistofniveau het gevolg is van een technisch defect.
5.	Lampen vervangen: Controle en vervangen van defecte verlichting aan de
buitenzijde van de auto. Xenon-, Led- en interieurverlichting zijn uitgesloten.
Het betreft alleen vervangen van defecte lampen; preventief vervangen is
uitgesloten. Bij vervanging wordt gebruikgemaakt van standaardlampen.
6.	Ruitreparatie: Reparatie van een sterretje in uw voorruit. Een sterreparatie
wordt gratis uitgevoerd ongeacht of de auto voor glas is verzekerd. Alle wel
verzekerde sterreparaties worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij
waarbij de auto is verzekerd. Een gratis sterreparatie valt alleen onder
My Renault+ indien bij het aanbieden van de auto de groene kaart wordt
overlegd, dus ook indien de auto niet voor glas is verzekerd.
7.	Bandreparatie: Reparatie door middel van een plug. Alle andere
reparatiemethoden vallen niet onder My Renault+. Geldt uitsluitend voor
banden behorend bij het voertuig. Een reparatie d.m.v. een reparatieplug
zal en kan alleen worden uitgevoerd indien dat mogelijk is. Bij twijfel zal een
alternatieve reparatie worden voorgesteld.
8. 	Diner Jaarkaart: My Renault+ geeft recht op een Diner Jaarkaart met een
geldigheid tot de einddatum van de My Renault+ Pas. De Diner Jaarkaart kunt
u via het My Renault-account activeren. Er is 1 Diner Jaarkaart per My Renaultaccount mogelijk. Heeft u op het My Renault-account meerdere My Renault+
passen, dan geldt de einddatum van de My Renault+ pas die nog het langst
geldig is als einddatum van de diner jaarkaart. Op het gebruik van de Diner
Jaarkaart zijn de algemene voorwaarden van Diner Jaarkaartt van toepassing.
Deze vindt u op de website van Diner Jaarkaart: www.dinerjaarkaart.nl.
9. 	Vervangend vervoer bij herstel: Bij door ons uitgevoerd schadeherstel zetten
wij gratis vervangend vervoer in, indien niet verhaalbaar op derden. Dit is
exclusief brandstof.
10. 	25% korting op Renault Rent: Op de Renault Rent-huurprijzen van een
personen- of bedrijfsauto uit ons Renault Rent-wagenpark geven wij 25%
korting. Dit is alleen van toepassing op korte verhuur i.c.m. de dagprijzen en
exclusief brandstof.
11.	25% korting op vervangend vervoer: Op vervangend vervoer, tijdens door
Stokman uitgevoerd onderhoud en/of reparatie, geven wij 25% korting op
onze vervoerprijzen. Dit is exclusief brandstof.
De My Renault+ pas is alleen van toepassing bij de vermelde dealer en is enkel
bestemd voor particuliere en/of kleinzakelijke klanten. Geldigheidsduur is
1 jaar na afgifte en kan tegen betaling jaarlijks worden verlengd. De pas is niet
overdraagbaar. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van het dienstenpakket als
uw auto conform Renault-fabrieksvoorwaarden onderhouden wordt bij de officiële
Renault-merkdealer.
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