SOLIS PRETIM
NĀKOTNEI

Šajā mainīgajā pasaulē Renault ir radījis atbildi uz jūsu daudzveidīgajām vajadzībām:
E-TECH modeļu klāstu. Izbaudiet jaunu braukšanas pieredzi jaunajos Renault hibrīdu,
Plug-in hibrīdu un elektroauto modeļos, vienlaikus ietaupot degvielu un rūpējoties par
apkārtējo vidi. Speriet pirmo soli pretim nākotnei – tagad par vēl izdevīgākām cenām,
sākot no 17 590 € un ikmēneša līzinga maksājumu, sākot no 151€
Izvēlieties savu jauno Renault modeli NORDE salonā, Rīgā Skanstes ielā 31A.
Rūpējoties par drošību, NORDE pārdošanas speciālisti ir gatavi Jums palīdzēt
iegādāties jaunu auto, Jums pat nenākot uz salonu!
SIA NORDE autoserviss un virsbūvju krāsošanas nodaļa strādā iepriekšējā režīmā! Lai to darītu maksimāli droši, mēs esam veikuši daudzus drošības
pasākumus NORDE autocentrā:
visām demo, maiņas un klientu automašīnām regulāri tiek veikti dezinfekcijas pasākumi, stūrei, ātrumpārslēgam un sēdekļiem uzlikti aizsargpārklāji,
darbiniekiem regulāri mērīta temperatūra,
salonā un darbinieku telpās daudzās vietās izvietoti profesionāli dezinfekcijas līdzekļi,
tiek ievērota palielinātā distance, kontaktējoties ar klientu,
izmantojam sejas maskas vai aizsargus un aicinām to darīt arī klientiem,
dezinficētas galdu virsmas un daudzas citas šobrīd aktuālas lietas.
Aicinām visus būt atbildīgiem un ievērot personīgās higiēnas normas.
Saudzēsim sevi un citus!

Atklājiet Renault automobiļu klāstu Norde salonā Skanstes ielā 31a, Rīgā.
Iepazīstiet to arī www.norde.lv

Renault ZOE
LIFE R110 Z.E. 50 FP

Standarta cena

Atlaide

Ikmēneša maksājums

32 280€

5 290€

244€

Akcijas cena

26 990€

Nobraukuma distance:
Līdz 395 km (WLTP)

Aprīkojums:
• Z.E. 50 akumulators (52 kWh)
• Pilni LED Pure Vision priekšējie lukturi ar C-formas gaismas diožu dienas gaitas lukturiem
• LED aizmugurējie lukturi
• EASY LINK 7 "beznavigācijas, DAB radio,Bluetooth®, 2xUSB + ligzda, 4 skaļruņi, savietojamība ar
Android Auto™ un Apple CarPlay™
• 16 collu vieglmetāla diski, izvēles dizains ar Michelin Primacy 4-E riepām
• Bezvadu viedtālruņa lādētājs (indukcijas)
• Satiksmes zīmju atpazīšana
• Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
• Gājēju brīdināšanas sistēma «ZE Voice»

* WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure) standarta cikls: 57% pilsētas ceļi, 25% piepilsēta, 18% šosejas) jaunajai
ZOE Life versijai, aprīkotai ar 15 collu vieglmetāla diskiem.
Mēneša maksājums ir izrēķināts, izmantojot procentu likmi - 1.49 % + EURIBOR, operatīvā līzinga periodu - 5 gadi, nobraukuma
ierobežojumu - 90 000 km, atpakaļpirkuma vērtību - 30%, bankas komisija - 1.5%, pirmā iemaksa - 20%.
Atklājiet Renault automobiļu klāstu Norde salonā Skanstes ielā 31a, Rīgā.
Iepazīstiet to arī www.norde.lv

Renault CLIO HYBRID
ZEN 140 EDC E-TECH

Standarta cena

Atlaide

Ikmēneša maksājums

20 390€

2 800€

151€

Akcijas cena

17 590€

Patēriņš
CO2 (g / km) 96 -114 , Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā (I / 100km) 4,3-5,1

Aprīkojums:
• LED Pure Vision priekšējie lukturi
• LED aizmugurējie lukturi
• Ātruma ierobežotājs un kruīza kontrol
• EASY LINK 7" bez navigācijas, DAB radio, Bluetooth®, 2xUSB + ligzda, savietojamība ar Apple CarPlay ™ un Android Auto ™
• Elektriski regulējami sānu spoguļi virsbūves krāsā, manuāli nolokāmi, temperatūras sensors, apsildāmi
• Ceļazīmju atpazīšana
• Brīdinājums par joslas pārkāpšanu
• Joslu uzturēšanas palīgs
• Aktīva avārijas bremzēšanas sistēma ar gājēju un velosipēdistu atpazīšanu

* Salīdzinot ar iekšdedzes dzinēju automobiļiem, mūsu hibrīda piedziņa E-TECH pilsētas ciklā ietaupa līdz pat 40% degvielas, pilsētā līdz
pat 80% laika varēsiet braukt elektriskajā režīmā, kā arī katru reizi automobili iedarbināt elektriskajā režīmā
Mēneša maksājums ir izrēķināts, izmantojot procentu likmi - 1.89 % + EURIBOR, operatīvā līzinga periodu - 5 gadi, nobraukuma
ierobežojumu - 90 000 km, atpakaļpirkuma vērtību - 34%, bankas komisija - 1.5%, pirmā iemaksa - 20%.
Atklājiet Renault automobiļu klāstu Norde salonā Skanstes ielā 31a, Rīgā.
Iepazīstiet to arī www.norde.lv

Renault MEGANE GRANDTOUR PLUG IN HYBRID
ZEN 160 EDC E-TECH

Standarta cena

Atlaide

Ikmēneša maksājums

30 000€

3 200€

242€

Akcijas cena

26 800€

Patēriņš
Elekriskais diapazons pēc WLTP (km) 54-46, Elekriskais diapazons pēc WLTP pilsētā (km) 65-56, CO2 (g / km) 28 -36,
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā (I / 100km) 1,3 -1,6

Aprīkojums:
• Divzonu automātiskā gaisa kondicionēšana
• Multivides sistēma Easy Link ar radio (DAB), ar Bluetooth®, ar USB / ligzdu, ar 7'' krāsu displeju,
bez navigācijas, ar viedtālruņa replikāciju (Android Auto™ un Apple CarPlay™)
• Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
• Pilns LED apgaismojums
• Aizmugurējais parkošanās sensors
• Elektriski apsildāmi spoguļi ar temperatūras sensoru
• Pilns LED apgaismojums
• Palīdzība braukšanai kalnā (HSA)
• Augsta centrālā konsole, manuālā rokas bremze, regulējams elkoņu balsts ar glabāšanas nodalījumu,
1 USB slots + AUX priekšējā daļā un 12 V kontaktligzda
* WLTP gaitas rezerve elektriskajā režīmā: 50 km kombinētajā un līdz 65 km pilsētas ciklā, pateicoties E-TECH hibrīda motoram ar
uzlādes iespēju, braukšana vienmēr sākas tikai elektriskajā režīmā, kas sekmē degvielas patēriņa un CO2 izmešu samazināšanu gan īsos,
gan garos braucienos (līdz 70%)
Mēneša maksājums ir izrēķināts, izmantojot procentu likmi - 1.49 % + EURIBOR, operatīvā līzinga periodu - 5 gadi, nobraukuma
ierobežojumu - 90 000 km, atpakaļpirkuma vērtību - 30%, bankas komisija - 1.5%, pirmā iemaksa - 20%.
Atklājiet Renault automobiļu klāstu Norde salonā Skanstes ielā 31a, Rīgā.
Iepazīstiet to arī www.norde.lv

Renault CAPTUR PLUG IN HYBRID
INTENS 160 EDC E-TECH

Standarta cena

Atlaide

Ikmēneša maksājums

29 860€

3 260€

246€

Akcijas cena

26 600€

Patēriņš
Elekriskais diapazons pēc WLTP (km) 50-46, Elekriskais diapazons pēc WLTP pilsētā (km) 65-54, CO2 (g / km) 32 -37

Aprīkojums:
• Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
• Klimata kontrole
• Pilns LED lukturis (C formas DRL un 3D pakaļējais lukturis) ar AHL (automātiski adaptīvs tālās gaismas lukturis)
• 17" vieglmetāla diski
• Tonēti aizmugurējie logi
• Pielāgojams 10,25" mērinstrumentu panelis
• 2 toņu virsbūves krāsa
• Satiksmes zīmju atpazīšana
• Brīdinājums par distances neievērošanu / LKA - joslu uzturēšanas palīgsistēmas
• AEBS ar gājēju / velosipēdistu atklāšanu

* WLTP gaitas rezerve elektriskajā režīmā: 50 km kombinētajā un līdz 65 km pilsētas ciklā, maksimālais ātrums, braucot ar elektrisko
piedziņu, ir 135 km/h.
Mēneša maksājums ir izrēķināts, izmantojot procentu likmi - 1.49 % + EURIBOR, operatīvā līzinga periodu - 5 gadi, nobraukuma
ierobežojumu - 90 000 km, atpakaļpirkuma vērtību - 35%, bankas komisija - 1.5%, pirmā iemaksa - 20%.
Atklājiet Renault automobiļu klāstu Norde salonā Skanstes ielā 31a, Rīgā.
Iepazīstiet to arī www.norde.lv

Renault CAPTUR HYBRID
INTENS 140 EDC E-TECH

Standarta cena

Atlaide

Ikmēneša maksājums

24 780€

2 880€

184€

Akcijas cena

21 900€

Aprīkojums:
• Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
• Klimata kontrole
• Pilns LED lukturis (C formas DRL un 3D pakaļējais lukturis) ar AHL (automātiski adaptīvs tālās gaismas lukturis)
• 17" vieglmetāla diski
• Tonēti aizmugurējie logi
• Pielāgojams 10,25" mērinstrumentu panelis
• 2 toņu virsbūves krāsa
• Satiksmes zīmju atpazīšana
• Brīdinājums par distances neievērošanu / LKA - joslu uzturēšanas palīgi
• AEBS ar gājēju / velosipēdistu atklāšanu

Mēneša maksājums ir izrēķināts, izmantojot procentu likmi - 1.89 % + EURIBOR, operatīvā līzinga periodu - 5 gadi, nobraukuma
ierobežojumu - 90 000 km, atpakaļpirkuma vērtību - 35%, bankas komisija - 1.5%, pirmā iemaksa - 20%.
Atklājiet Renault automobiļu klāstu Norde salonā Skanstes ielā 31a, Rīgā.
Iepazīstiet to arī www.norde.lv

