
Renault KADJAR

CENU LAPA

Mūsa Motors Rīga SIA, 
Norde SIA, Skanstes iela 31A, Rīga, t. 68206688

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav 
iekļauti šajās cenās

Īpašais piedāvājums:

*5 gadi vai 100 000 km

5 gadu garantija
Bezmaksas apkopes visā garantijas 

1,99 % + Euribor

Spēkā līdz 01.07.2020.
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Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv



JAUNĀ RENAULT KADJAR TEHNISKIE DATI

Iepriekšminētās vērtības var atšķirties atkarībā no automašīnas komplektācijas.

Degvielas patēriņš un CO2 emisiju nosaka saskaņā ar standarta metodi, kas norādīta piemērojamos noteikumos un kuri attiecas uz transportlīdzekļu mērījumu apstiprināšanu. Vienotā mērīšanas metode ļauj salīdzināt 
dažādu marku automašīnu rādītājus . Degvielas patēriņš reālos apstākļos ir atkarīgs no transportlīdzeklī uzstādīto papildus iekārtu darba un vadītāja braukšanas stila. 

Renault pārstrādi pēc nolietošanās veic saskaņā ar likumu par pārstrādi nolietotiem transportlīdzekļiem un citiem noteikumiem par vides aizsardzības prasībām.  Detalizēta informācija par atbilstību vides aizsardzības 
prasībām saņemama pie autorizētiem  Renault dīleriem.

Mūsa Motors Rīga SIA, 
Norde SIA, Skanstes iela 31A, Rīga, t. 68206688
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