
*Mēneša maksājums ir izrēķināts, izmantojot  procentu likmi - 1.99 % + EURIBOR,  operatīvā līzinga periodu - 5 gadi, nobraukuma
ierobežojumu - 100 000 km, atpakaļpirkuma vērtību - 33%, bankas komisija - 1.5%, pirmā iemaksa - 20%.

Renault MEGANE GRANDCOUPÉ
ELEGANCE JAUNĀ LĪMENĪ

ĪPAŠAIS AKCIJAS PIEDĀVĀJUMS
KORPORATĪVAJIEM KLIENTIEM

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

Speciālā cenaAtlaide

4 650€ 17 490€

JAUDA - 115 zirgspēkiDEGVIELAS TIPS - Benzīns ĀTRUMKĀRBA - Manuāla

Līzinga maksājums*

155€

Speciālā cenaAtlaide

5 400€ 19 490€

JAUDA - 115 zirgspēkiDEGVIELAS TIPS - Dīzelis ĀTRUMKĀRBA - Manuāla

Līzinga maksājums*

170€

Speciālā cenaAtlaide

5 850€ 20 990€

JAUDA - 115 zirgspēkiDEGVIELAS TIPS - Dīzelis ĀTRUMKĀRBA - Automātiska

Līzinga maksājums*

185€

Elegantie un modernie Renault MEGANE GRANDCOUPÉ modeļi par akcijas
cenām, tagad arī ar dinamiskajiem un ekonomiskajiem dīzeļdzinējiem! 



Aprīkojums - ZEN

Roberts Seržans
Tālr.: 28644840 

roberts.serzans@norde.lv

Sazinieties ar mums un mūsu korporatīvās 
pārdošanas speciālists atbildēs uz jautājumiem, kā 
arī sagatavos Jums piemērotāko automobiļa 
piedāvājumu  atbilstoši Jūsu vajadzībām.

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

ABS ar avārijas bremžu palīgu (AFU)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Palīdzība kalnup braukšanai (HSA)
Riepu spiediena kontrole
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
6 drošības spilveni - priekšējā pasažiera deaktivizēšana (lietošanai ar bērnu sēdekli) 
ISOFIX punkti aizmugurējos ārējos sēdekļos
Stūres pastiprinātājs
Manuāla stāvbremze
4,2" TFT vadītāja informācijas displejs
Dienas gaitas gaismas LED "Edge Light"
Pilna LED "Pure Vision" lukturi
Aizmugurējo lukturu LED 3D „Edge Light” (pastāvīgi ieslēgts)
Dienas / nakts atpakaļskata spogulis
Elektriski vadāmi, nolokāmi un apsildāmi durvju spoguļi
Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi
Centrālā durvju slēdzene
Stūres kolonnai regulējams augstums un dziļums
Aizmugurējā sēdekļa atzveltne nolokāma 1 / 3-2 / 3
Tekstila apdare melnā krāsā
Ārējo durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Hromēta sānu logu josla
16" tērauda diski
Riepu remonta komplekts ZEN
7" TFT draivera informācijas displejs
Aizmugurējie parkošanās sensori
Gaismas un lietus sensors, logu tīrītāji ar mainīgu darba biežumu
Automātiska divu zonu klimata kontrole
Vadītāja sēdekļa augstums un jostasvietas atbalsts regulējami
Viduskonsole ar regulējamu elkoņu balstu, kas atrodas gareniski un divus glāžu turētājs 
Gaisa atveres aizmugurē
Easy Link 7 "ar DAB radio, bez navigācijas, ar Bluetooth®, ar USB / ligzdu, 2xUSB aizmugurē 
Saderība ar Apple Carplay™ un Android Auto™

EASY pack
LED miglas lukturi ar pagrieziena funkciju
Welcome funkcija
Hands Free Card – Renault brīvroku atslēgas karte

WINTER pack
Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Apsildāma stūre ar ādas apdari

SĒDIES UN BRAUC!
Metāliska krāsa
5 gadi/100 000km garantija
Signalizācija
Salona paklājiņi
CSDD reģistrācija


