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Specjalna oferta Renault
Poznaj ofertę Renault dla wybranych
grup zawodowych

Specjalnie dla wybranych grup zawodowych przygotowaliśmy unikatową ofertę, dzięki której
możecie Państwo zakupić nowy pojazd w wyjątkowej, promocyjnej cenie.
Renault wychodzi naprzeciw potrzebom różnych grup zawodowych, oferując specjalne
warunki zakupu nowego samochodu.
Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami niżej wymienionych grup zawodowych prosimy o
zapoznanie się z naszą ofertą skierowaną właśnie dla Was.
Szczegółowe informacje odnośnie promocji, przedstawią Państwu nasi Doradcy Handlowi.

Oferta dla Lekarzy
Rabat dla lekarzy i farmaceutów przyznawany jest na podstawie:
●

lekarze - legitymacji lekarza lub wypisu z rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej

●

lekarze weterynaryjni - wypisu z rejestru członków Okręgowej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej
●

aptekarze i farmaceuci - wypisu z listy Okręgowej Izby Aptekarskiej

Oferta dla Służb Mundurowych
Rabat dla służb mundurowych oferowany jest osobom posiadającym legitymację służb
mundurowych takich jak: Siły Zbrojne – Wojsko Polskie; Policja i Żandarmeria, Służba Celna,
Służby specjalne typu AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Biuro Ochrony Rządu; Straż
Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Graniczna, Straż Miejska.

Jakich dokumentów potrzebujemy aby udzielić mundurowemu rabatu?
●

zaświadczenie o zatrudnieniu ww. organach, lub kopia legitymacji emeryta
MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości

Oferta dla Nauczycieli.
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i wykładowcy akademiccy
Jakich dokumentów potrzebuje nauczyciel?
●

zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole wyższej na
stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego jeśli szkoła jest prywatna i nie
znajduje się w aktualnym rejestrze uczelni MEN, dodatkowo potrzebny będzie
dokument/zaświadczenie potwierdzające ten wpis, z Ministerstwa Edukacji Narodowej lub
innego urzędu państwowego

Szczegółowe informacje odnośnie oferty promocyjnej, przedstawią Państwu nasi Doradcy
Handlowi
Warunkiem udzielenia rabatu jest okazanie oryginału w-w dokumentów oraz udostępnienie
ich celem wykonania kserokopii, która zostanie dołączona do dossier klienta.
Wyżej wymienione propozycje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zapytaj o samochód
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