
CENU LAPA

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav 
iekļauti šajās cenās

Īpašais piedāvājums:

*5 gadi vai 100 000 km

5 gadu garantija
Bezmaksas apkopes visā garantijas 
periodā*

1,99 % + Euribor
ZIEMAS RIEPAS DĀVANĀ!

Spēkā līdz 01.04.2020.
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5 vietas - tilpums atbilstoši VDA (dm3) / litri*   

7 vietas - tilpums atbilstoši VDA (dm3) / litri**   

1 ar riepu remonta komplektu
2 notiek homologcijas procedra
* Ar noloctu trešo sdeku rindu. ** Ar trešo rindu.
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