DESCOPERĂ CASCO AVANTAJ!

ASIGURĂ-TE CĂ SCAPI DE GRIJI!

www.renault.ro

www.facebook.com/RenaultRomania

PORNEȘTE LA DRUM ALĂTURI DE CASCO AVANTAJ!
Orice drum poate ascunde multe situaţii neprevăzute. În plus, atunci când îi ai alături
pe cei dragi, siguranţa în trafic devine și mai importantă. Din fericire, acum poţi
călători în siguranţă împreună cu familia ta, pentru că există CASCO AVANTAJ o poliţă de asigurare pentru autoturisme destinată clienţilor Renault, încheiată în
parteneriat cu Groupama Asigurări.

AI RENAULT.
CONTINUĂ CU ALEGEREA BUNĂ.

CASCO AVANTAJ te ajută să ai parte numai de călătorii fără griji, indiferent cât de departe
vrei să ajungi. De fapt, poţi să îţi planifici chiar un tur al României! Vei putea conduce
relaxat, deoarece CASCO AVANTAJ este valabil pe întreg teritoriul țării, acoperind
incidentele frecvente ce apar în trafic.

PRIN CE SE DIFERENŢIAZĂ DE CELELALTE PRODUSE CASCO?
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Așadar, CASCO AVANTAJ nu îţi afectează bugetul de
călătorii și nu îţi strică dispoziţia. Poţi să te bucuri de drum,
de peisaj, de locurile vizitate și de timpul petrecut alături de
cei dragi!

CE ACOPERĂ
CASCO AVANTAJ?
CASCO AVANTAJ a fost creat cu gândul la călătoriile pe care le faci alături de familia
ta, iar acestea trebuie să fie mereu lipsite de griji. Tocmai de aceea, CASCO AVANTAJ
acoperă incidentele rutiere frecvente*, de care te poți lovi în trafic. Mai mult, nu ai
restricţie la numărul de kilometri, orașe și experienţe frumoase pentru că...

NUMĂRUL DE EVENIMENTE PE AN ASIGURATE PRIN
CASCO AVANTAJ ESTE NELIMITAT!
BUCURĂ-TE DE AVANTAJUL DE A FI ASIGURAT!
*Cu un terţ identificat, din culpă proprie, în cazurile în care se încheie o constatare amiabilă.

