ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ RENAULT
Технічне обслуговування автомобіля є однією з найважливіших процедур, які дозволяють клієнту бути
впевненим у власній безпеці, повній справності свого авто, збереженні його характеристик, а також
довговічності.
На відміну від розповсюдженої думки, ТО не обмежується лише заміною мастила. Це великий комплекс
заходів, подібний до повної медичної діагностики людини. Тільки ретельне виконання всіх передбачених
операцій і перевірок може бути гарантією довгого життя автомобіля. Для автомобілів Renault цей комплекс
складається із 29 операцій (заміна запчастин і робочих рідин) і повної перевірки авто у 87 точках контролю,
включно із комп’ютерною діагностикою.

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
Що таке технічне обслуговування?
ТО для автомобілів Renault – це 29 операцій, які включають заміну всіх необхідних фільтрів, моторного
мастила, комп’ютерну діагностику та комплексну перевірку авто у 87 контрольних точках.
Яка періодичність технічного обслуговування Renault?
• 15 тис. км для бензинових атмосферних двигунів
• 10 тис. км для бензинових двигунів з турбонаддувом та автомобілів лінійки Renault Sport
• 10 тис. км для дизельних двигунів
• 15 тис. км для дизельних двигунів автомобілів Renault Trafic та Renault Master
Точну інформацію Ви можете знайти у сервісному листі Вашого автомобіля.
Чому саме така періодичність?
Така періодичність визначена для того, щоб забезпечити технічну справність і довговічність автомобілів з
огляду на умови експлуатації в Україні (низька якість палива, перепади температур, погана якість доріг, пил
і бруд) та характеристики двигуна кожного типу.
В чому відмінність від програм ТО інших марок?
ТО для автомобілів Renault являє собою великий комплекс робіт, які необхідні для повного контролю
автомобіля, гарантії його справності та довгого строку служби. В нашій програмі ТО немає прихованих, чи
рекомендованих робіт – все, що необхідно зробити чи замінити на авто, буде зроблено або замінено.
Чи позбавлять мене гарантії, якщо не проходити регулярне ТО?
В компанії Renault не існує процедури позбавлення гарантії. Відповідно, непроходження регулярного ТО не
може бути приводом для позбавлення гарантії на автомобіль. Однак, якщо під час гарантійного звернення
буде виявлено, що причиною поломки став пропуск регулярного ТО, Ви можете отримати відмову у
відшкодуванні. Якщо такого зв’язку не буде встановлено, Renault зобов’язується виконати гарантійний
ремонт.
Чому я маю проходити ТО в офіційній дилерський мережі Renault?
Тільки офіційні дилери Renault мають всю необхідну документацію, програмне забезпечення, інструменти
і оригінальні запасні частини, щоб виконати повне ТО із дотриманням стандартів Renault. Будь-які інші
сервісні станції можуть виконати лише частину операцій, адже вони не мають доступу до актуальної
інформації, оновленого програмного забезпечення та не проходять регулярні кваліфікаційні тренінги для
персоналу.

ОГЛЯД АВТОМОБІЛЯ: 87 ТОЧОК КОНТРОЛЮ
Кузов
2 | Світлові індикатори панелі
приладів
3 | Привод склоочисників
4 | Форсунки склоочисників
5 | Комплект ламп
6 | Комплект запобіжників
7 | Клаксон

Задня частина

Гальмова система

10 | Прилади освітлення багажника
11 | Щітка заднього склоочисника
12 | Номерна рамка

13, 14, 15, 16 | Гальмові диски
17, 18, 19, 20 | Гальмові колодки
21, 22, 23, 24 | Гальмові магістралі

Внутрішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

8 | Прилади освітлення
салону
9 | Відділення для
рукавичок

25 | Фари
26 | Задні вогні
27 | Стоп-сигнали
28, 29 | Покажчики повороту
30 | Ліхтар заднього ходу
31, 32 | Протитуманні фари
33 | Сигнал аварійної зупинки
34 | Підсвічування номерного знака

Електронна діагностика
1 | Бортовий комп’ютер

Фронтальна частина

Бокова частина

85 | Щітка фронтального
склоочисника
86 | Вітрове скло
87 | Номерна рамка

35, 36 | Освітлення передніх дверей
37, 38 | Шум під час відчинення
передніх дверей
39, 40 | Дзеркала заднього огляду
41, 42 | Освітлення задніх дверей
43, 44 | Шум під час відчинення
задніх дверей

Моторний відсік
77 | Акумулятор
78 | Охолоджувальна рідина
79 | Рідина гідропідсилювача керма
80 | Гальмова рідина
81 | Рідина склоомивача
82 | Вільний хід педалі
Огляд днища
(залежить від моделі)
74 | Вихлопна система
83 | Зазор клапанів
(залежить від моделі)
75 | Гальмові трубки
84 | Контроль рекомендованих
76 | Система охолодження
наліпок

Нижня частина

Шини

45, 46, 47, 48 | Амортизатори
49, 50, 51, 52 | Пружини
53, 54, 55, 56 | Сайлент-блоки / Кульові опори
57, 58, 59, 60 | Пильовик півосі
61, 62, 63, 64 | Рульовий механізм

65, 66, 67, 68 | Тиск
69, 70, 71, 72 | Зношення
73 | Запасне колесо або комплект
для ремонту шин

Чи можна зекономити на ТО, пропустивши деякі операції, чи не замінюючи всіх необхідних запчастин?
За бажанням клієнта сервісні станції Renault можуть виконати лише деякі з операцій програми ТО, однак,
така економія є лише короткочасною. Адже, не виконуючи своєчасно операції та заміни, передбачені
виробником, Ви або погіршуєте експлуатаційні характеристики свого авто (наприклад, відмовившись від
заміни фільтра салону, Ви погіршуєте якість повітря у своєму авто), або зменшуєте термін його експлуатації
(не замінюючи вчасно фільтр палива, Ви ризикуєте виходом з ладу набагато дорожчої паливної апаратури).
Окрім того, всі операції ТО, зведені в один комплекс, коштують значно менше (до 30%), ніж якби Ви робили
їх окремо. Також, виконуючи комплекс ТО, Вам не доведеться витрачати свій час, щоб повторно відвідати
сервісну станцію для виконання окремих операцій.

ВАЖЛИВО!
→ Тільки авторизовані Сервісні центри Renault мають повний спектр необхідного устаткування,
включаючи електронні діагностичні прилади з останніми версіями програмного забезпечення.
→ Тільки авторизовані Сервісні центри Renault під час виконання робіт користуються актуальною
технічною документацію, яка відповідає автомобілю клієнта.
→ Тільки в авторизованих Сервісних центрах Renault працюють висококваліфіковані досвідчені фахівці,
які пройшли тренінги у спеціалізованому навчальному центрі.
→ Тільки на авторизованих Сервісних центрах Renault використовуються тільки оригінальні запчастини.
→ Тільки в авторизованих Сервісних центрах Renault надається гарантія 1 рік на встановлені запчастини
і проведені роботи.
→ Тільки регулярне проходження ТО в авторизованому Сервісному центрі Renault є запорукою довгого
і безтурботного життя з Вашим автомобілем Renault.
Ця публікація містить найточнішу інформацію на момент передачі її до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault
залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація
про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї
публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у серпні 2015 року.
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