
MEGANE R.S.

CENU LAPA

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

Cenas ietver PVN un ir korektas uz publicēšanas brīdi. Renault patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

*Degvielas patēriņš ir aprēķināts ņemot vērā aktuālās ES normas. Reālais patēriņš ir atkarīgs no ceļa apstākļiem, braukšanas stila un izmantotā papildus 
aprīkojuma. Reālais automobiļa patēriņš var atšķirties no šeit norādītā. CO2 ir globālo sasilšanu izraisoša gāze.

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

Spēkā līdz 01.07.2020.

   

  
  
  
  
  
  
  
  



Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv
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Degvielas patēriņš un CO2 emisijas ir sertificētas saskaņā ar standarta un regulēšanas metodi. Tā tiek piemērota visiem ražotājiem, kas ļauj salīdzināt visus
transportlīdzekļus savā starpā. Faktiskais degvielas patēriņš ir atkarīgs no transportlīdzekļa aprīkojuma un vadītāja braukšanas stila.
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