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Jaunā Renault pārstāvja Latvijā Norde mērķis ir radīt konkurētspējīgāko 
piedāvājumu korporatīvajā segmentā, maksimāli pielāgojot piedāvājumu mūsu 
klientu vēlmēm jebkurai juridiskajai personai, kas iegādājas automobiļus - sākot 
no mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem līdz lieliem Latvijas un 
starptautiskiem uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm.

Renault pārstāvis Norde, SIA
Skanstes iela 31a, Rīga, LV- 1013, Latvija
www.norde.lv



KOMERCPIEDĀVĀJUMS
Komercpiedāvājumu (ieskaitot 
finansēšanas un apdrošināšanas 
piedāvājumus) apņemamies Jums 
sniegt 48 stundu laikā.

AUTOPARKA  DAŽĀDĪBA 
Renault plašais automobiļu klāsts 
sastāv gan no pasažieru, gan 
komerctransporta modeļiem.

PIRMĀ IEMAKSA
Jūsu automobilis var būt kā daļa 
no jauna automobiļa cenas. 

TESTA BRAUCIENS
Mēs piedāvājam iespēju doties 
testa braucienā gan ar pasažieru, 
gan komerctransportu.

LAIKA UN IZMAKSU INFORMĀCIJA
Par remonta noteikumiem un tā 
izmaksām mēs Jūs informēsim tūlīt 
pēc automašīnas pieņemšanas 
servisā.

DIAGNOSTIKA 60 MINŪTĒS
Mūsu speciālisti vienas stundas laikā 
diagnosticēs Jūsu Renault (izņemot 
elektrodiagnostiku).

NEPĀRTRAUKTA MOBILITĀTE 
Garantijas remonta gadījumos tiek 
nodrošināts bezmaksas servisa 
maiņas automobilis.

PRIORITĀRAIS SERVISA 

PIERAKSTS 
Steidzamos gadījumos pieejams 
prioritārais servisa pieraksts.
Īpaši servisa apkalpošanas 
nosacījumi arī pēc garantijas termiņa 
beigām ar SIA “Norde” noslēgto 
servisa apkalpošanu līgumu.

PAPILDUS IEGUVUMI 
Iespēja iegādāties papildus garantiju 
uz 3 gadiem ar nobraukumu pēc Jūsu 
izvēles, kā arī iegādāties EASY 
SERVISS – bezmaksas apkopes 
saskaņā ar ražotāja noteiktajiem 
kritērijiem.

Sazinieties ar mums un mūsu 
Renault korporatīvās 
pārdošanas speciālisti atbildēs 
uz jautājumiem un sagatavos 
Jums piemērotāko automobiļu 
piedāvājumu atbilstoši Jūsu 
vajadzībām.

ROBERTS SERŽANS: 
     28644840 
roberts.serzans@norde.lv

GATIS SILIŅŠ:     
     27030910
gatis.silins@norde.lv

ATKLĀJIET RENAULT 
AUTOMOBIĻU KLĀSTU
NORDE AUTOSALONĀ
SKANSTES IELĀ 31A, RĪGĀ.
IEPAZĪSTIET TO ARĪ NORDE.LV 

JŪSU PRIEKŠROCĪBAS



Renault CLIO

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:

Cena norādīta par modeli LIFE komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

CENA,
SĀKOT NO 11 820 €

• Jaunais Renault CLIO ir aprīkots ar benzīna, dīzeļa un E-TECH  hibrīda dzinēju, kā arī 
manuālo un automātisko pārnesumkārbu.
• Jaunais CLIO piedāvā no jauna radīto interjera dizainu, kas nodrošinās pasažieriem 
maksimālo komfortu un vēl vairāk vietas.
• Piecas EURO NCAP zvaigznes jaunajam CLIO. Viens no drošākajiem pilsētas auto, kuru 
jebkad ir testējis EURO NCAP. Tik lieliska rezultāta sasniegšana bija iespējama, pateicoties 
augstam pasīvās drošības līmenim un visplašākajam braukšanas palīdzības sistēmu klāstam 
savā klasē.

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:



Renault MEGANE

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli LIFE komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 17 860 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Bauda ir atkarīga arī no komforta līmeņa. Jaunās Renault MEGANE interjerā valda augstas 
kvalitātes materiāli un harmonija.
• Renault autokoncerns lika lietā visas autosportā uzkrātās zināšanas un pieredzi, lai 
uzlabotu jaunajā Renault MEGANE uzstādītos dzinējus. To sniegums, uzticamība, kā arī 
degvielas patēriņa un CO2 emisijas rādītāji ir labākie savā klasē, bet lietošanas bauda - 
vienreizēja. 
• EDC - Efficient Dual Clutch - automātiskā pārnesumkārba apvieno automātiskās 
pārnesumkārbas ātrās reakcijas komfortu un mehāniskās pārnesumkārbas vienkāršību. 
Kārba ar 6 vai 7 pārnesumiem (atkarībā no dzinēja) nodrošina elastību, dinamiku un 
samazinātu degvielas patēriņu. Turklāt  EDC pārnesumkārbas reakcijas ātrums un darbība 
piemērojas izvēlētajam braukšanas režīmam.
• Pārslēgšanās uz "EKO" režīmu. Ieslēdzot šo funkciju, ar vienu pogu Jūs varat kontrolēt 
jaunā Renault MEGANE degvielas patēriņu. Pateicoties šai funkcijai, varat samazināt 
degvielas patēriņu pat līdz 12%. Ir iespēja izvēlēties arī eko-braukšanas režīmu reālajā laikā 
un sekot savai braukšanai pēc individuālajiem norādījumiem.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault GRAND SCENIC

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli ZEN komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

CENA,
SĀKOT NO 22 750 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Salona konfigurācijas izmaiņa “One Touch”: Pateicoties salona konfigurācijas izmaiņai 
“One Touch”, aizmugurējos sēdekļus var salocīt ar vienu rokas kustību (atkarībā no 
versijas: sistēmas R-LINK 2 ekrānā vai no paneļa, kas atrodas bagāžаs nodalījumā), lai 
iegūtu ideāli līdzenu grīdu bagāžas iekraušanas ērtībām.
• Ērti priekšējie sēdekļi: tie izstrādāti ar sevišķu precizitāti. Pateicoties savai konstrukcijai 
(aizgūtai no modeļa ESPACE) un divkārša blīvuma putu izmantošanai, nodrošina augstu 
komfortu un teicamu sānu atbalstu. Sēdekļi var būt ar apsildi, bet vadītāja sēdekļi, atkarībā 
no versijas, piedāvā masāžas funkciju, sēdekļa garuma regulēšanu un elektrisku jostas 
vietas atbalsta regulēšanu.
• Jaunā GRAND SCENIC plašais salons ir piemērots ikviena automašīnas pasažiera 
ērtībām. Daudzie aprīkojuma elementi atbilst mūsdienīgā dzīves veida prasībām, ar to 
atvieglojot automobiļa izmantošanu ikdienā.
• Vadītāja noguruma pakāpes noteikšanas sistēma. Monotons maršruts? Uzmanības 
samazināšanās? Jūsu automobiļa kustības trajektorija pastāvīgi tiek kontrolēta. Atklājot 
kādus pārkāpumus, vadītājs nekavējoties tiks brīdināts.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault TALISMAN

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli LIMITED komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 27 690 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Optimizēta aerodinamika: vai zinājāt, ka pie ātruma 50 km/h un 130 km/h aerodinamiskā 
pretestība ir atbildīga par attiecīgi 50% un 85% no degvielas patēriņa? Vadāmi gaisa aizvari, gaisa 
plūsmas vadīšana dzinēja nodalījumā, gaisa aizsegs, dzinēja karteris - visi šie elementi ir izstrādāti 
tā, lai optimizētu Renault TALISMAN aerodinamiku un efektivitāti.
• Pārnesumkārba EDC apvieno automātiskās pārnesumu kārbas komfortu ar mehāniskās 
pārnesumkārbas reakcijas ātrumu un vienkāršību. Kārba ar 6 vai 7 ātrumiem, atkarībā no dzinēja 
tipa, nodrošinās elastīgumu, dinamiku un degvielas patēriņa samazinājumu. Papildus minētajam, 
pārnesumkārbas EDC darbība un reakcijas ātrums piemērojas izvēlētajam braukšanas režīmam.
• Izvēlieties automašīnas vadības stilu atkarībā no brauciena vajadzībām. Izvēlieties vienu no 
MULTI-SENSE piedāvātajiem 5 vadības režīmiem: Komforta režīms -  elastīga automašīnas 
vadība un komfortabli sēdekļi ar masāžas funkciju. Sporta režīms - apņēmīgs braukšanas stils un 
stingrāka piekare. EKO režīms - optimāla dzinēja reakcija un mazs degvielas patēriņš. Neitrālais 
režīms - stabilitāte, liela manevrētspēja un maksimāla ērtība ikdienas braucieniem. Personiskais 
režīms - personisko MULTI-SENSE iestatījumu saglabāšanai.
• 4CONTROL: 4 vadāmu riteņu sistēma. Izbaudi dinamisku braukšanu un pilnīgu stabilitāti uz 
ceļa.
• Visio sistēma. Pateicoties virs priekšējā stikla novietotajai kamerai, Visio sistēma darbojas kā 
pilots, kas drošības paaugstināšanas un vadības komforta nolūkos virza vadītāju.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault CAPTUR
Jaunais

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli ZEN komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 16 320 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Jaunajam CAPTUR ir piešķirts augstākais novērtējums - 5 zvaigznes - Euro CAP 
drošības testos.
• Apvidus auto ar sporta siluetu. Masīvas riteņu arkas, izteiktas virsbūves līnijas, diožu 
gaismas Full LED veido viegli atpazīstamu gaismas rakstu, jumta reliņi un 18'' 
vieglmetāla riteņu diski. Vēl dinamiskāks jaunā Renault CAPTUR siluets uzsver tā unikālo 
stilu un īsta apvidus auto raksturu.
• Tehnoloģijas un komforts. Intelektuāla multimediju sistēma, vadības palīgsistēmas, 
individuāls vadīšanas režīms, bīdāmi aizmugurējie sēdekļi, kas palielina bagāžas 
nodalījuma tilpumu, un daudz kas cits. 
• Integrētā multimediju sistēma EASY LINK ar tās 9,3 collu pielāgojamo skārienjūtīgo 
ekrānu piedāvā optimālu pārskatu gan navigācijas sistēmām, gan 360° kamerai.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault KADJAR

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli ZEN komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 20 920 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Jauni dzinēji, integrēta piedziņa un valdzinošs dizains. Jaunais KADJAR nodrošina 
ideālu līdzvaru starp veiktspēju, efektivitāti un ikdienas vadību. Pateicoties 
paaugstinātam klīrensam un 3 vadības režīmiem - 4x4, 4x2 un 4x2 ar Extended Grip 
sistēmu, jaunais Renault KADJAR dosies kopā ar Jums ceļojumā pretim jauniem 
piedzīvojumiem. Eko režīmā apvidus automašīna ļaus samazināt degvielas patēriņu.
• Apvidus autmašīna KADJAR ir aprīkota arī ar jaunākajām tehnoloģijām: Bose® Sound 
System, parkošanās palīgsistēma Easy Park Assist un multimediju sistēma R-LINK 2. 
Neatstāj nenovērtētus arī Renault EASY CONNECT pakalpojumus, kas ļauj automašīnu 
savienot ar telefonu.
• Radīts pilnīgi no jauna, jaunais KADJAR atšķiras ar oriģinālu virsbūves dizainu, augstu 
izpildījuma kvalitāti un izcilu komfortu. LED priekšējie un aizmugurējie lukturi, haizivs 
spuras izskata antena, modernizēta radiatora reste, masīvi bamperi un 19'' vieglmetāla 
diski piesaista skatienu. Augstas kvalitātes izpildījuma detaļas un salona tapsējuma 
elementi rada izsmalcinātu iespaidu. Jaunais KADJAR ir aprīkots ar ergonomisku 
centrālo mērinstrumentu paneli ar apjomīgu iebūvētu 7'' skārienjutīgu ekrānu.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault KOLEOS

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

*Cena norādīta par modeli ZEN komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

CENA,
SĀKOT NO 28 290 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Īsts krossovers ar Premium klases iezīmēm, jaudu un pārliecinošu dizainu.
• Pateicoties X-Tronic automātiskajai transmisijai apvienojumā ar Blue dCi dzinējiem, 
tai skaitā jauno 2.0 Blue dCi dīzeļdzinēju ar iespaidīgu 190 zirgspēku jaudu un 380 Nm
griezes momentu, jaunais KOLEOS apvieno braukšanas prieku ar zemu degvielas
patēriņu. 
• Aprīkots ar All Mode 4x4-i tehnoloģiju, jaunais KOLEOS uzsver tā daudzpusību!
Traction režīms (4x2), Auto režīms (4x4) vai Lock režīms (4x4), vienkārši manuāli izvēlies
braukšanas režīmu, kas pielāgots ceļa apstākļiem.
• Plašs un funkcionāls salons - jaunais KOLEOS sniegs saviem pasažieriem īpašu
komforta sajūtu.
• Individualizēšanas un aprīkojuma iespējas – plašais ārējā un salona aksesuāru klāsts
uzsvērs Jūsu individualitāti ar atlētisku ārējo veidolu, tīrām līnijām, izteiksmīgām
formām un harmoniskām proporcijām.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault KANGOO EXPRESS

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli COMFORT komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 16 810 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Komfortabls un pielāgojams Jūsu vajadzībām, tas ir ideāli piemērots brigādei - varat
ceļot ar 5 cilvēku brigādi, saglabājot 1,3 m3 lielu kravas tilpumu. Trīsvietīgs aizmugurējais
sēdeklis ar atzveltni, kas nolokāma 1/3 un 2/3 dalījumā, nodrošina lielisku komforta
līmeni.
• Jaunais KANGOO EXPRESS darbināms ar jauniem, taupīgiem, augstu veiktspēju
nodrošinošiem dzinējiem, kļūstot par līderi šajā segmentā degvielas taupīšanas ziņā. 
Zems dzinēju degvielas patēriņš savienojumā ar tehnisko apkopju intervālu pagarināšanu
līdz 40 000 km vai reizi 2 gados (dCi 110), ļauj samazināt automašīnas ekspluatācijas
izmaksas. Versijas ar uzstādītiem jaunās paaudzes dzinējiem ir standartā aprīkotas ar
pārnesumu pārslēgšanas indikatoru uz vadības paneļa un EKO režīmu, kas ļauj samazināt
degvielas patēriņu pat par 10%. EKO režīmu var aktivizēt ar pogas palīdzību.
• Jaunais KANGOO EXPRESS izceļas ar jaunu izskatu gan no ārpuses, gan salonā:
automobiļa priekšdaļa kļūst atbilstoša Renault zīmola jaunajam stilistikas kanonam, 
pateicoties priekšējam bamperim un lukturiem, kam mainīta forma. Salonā mainīts
vadības panelis un stūres forma.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault TRAFIC

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli PANEL VAN BUSINESS komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 22 980 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Īsts mobilais birojs! Tā kā ikdienas darbs ne vienmēr ir paredzams, jaunais TRAFIC ir 
izstrādāts un aprīkots ar pārdomātiem risinājumiem, kas ļauj atrisināt dažādus ikdienas 
uzdevumus: atlokāma vērtne garu priekšmetu pārvadāšanai, vadības palīdzības sistēmas, 
intelektuālās multimediju sistēmas, AndroidAuto™ un Apple CarPlay™
• Personalizēts darba rīks. Gastronomija, būvniecība, veselības aprūpe ... Dažādi
uzņēmējdarbības veidi izvirza īpašas prasības, mēs tām atbilstam ik dienu! Atklājiet mūsu 
papildu aprīkojuma, specializēto piederumu un virsbūves pārveidošanas iespēju klāstu.
• Vienkāršas formas, hromēts radiatora režģis, gaismas optika Full LED, divu funkciju miglas 
lukturi, oriģināla tuvo gaismu lukturu līnija - jaunā Renault TRAFIC modernais un dinamiskais 
dizains apvienojumā ar uzticamību un izturību – tas ir efektīva darba koncepts.
• Jaunais Renault TRAFIC ir pieejams ar 2,0 litru dzinēju un jauno EDC divsajūga 
automātisko ātrumu pārnesumkārbu, kas palīdz samazināt degvielas patēriņu. Jaunais 5. 
paaudzes 2 litru dīzeļdzinējs, kas aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām, palielina jaudu (+ 25 
ZS) un griezes momentu (+ 40 Nm). Pateicoties tam, vadība kļūst vēl patīkamāka, reāli 
samazinot degvielas patēriņu.
• Ja plānojat sākt pasažieru pārvadāšanu kā biznesu vai privāti, jaunais TRAFIC pielāgojas 
Jūsu vajadzībām. Izmantojiet labākos Renault sasniegumus augstas klases pasažieru  
pārvadājumu jomā, izvēloties SpaceClass versiju.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault PASAŽIERU TRAFIC

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli BUSINESS komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 27 620 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• TRAFIC PASSENGER Pack Clim un Lux var sasēsties līdz pat 9 sportistiem, 
muzikantiem vai studentiem, kas sapulcējušies, lai dotos brīvdienu izbraucienā.
• Bīdāmas sānu durvis nodrošina ātru un vieglu piekļuvi salonam. Lai nodrošinātu 
lielāku drošību, durvis automātiski bloķējas, tiklīdz kustības ātrums ir lielāks par 8 km/h.
• Noliecot versijas PASSENGER aizmugurējās rindas sēdekļa atzveltni, iespējams 
palielināt kravai paredzētās telpas tilpumu. Versijai PASSENGER L1H1, kas ir mazākā 
no versijām, iespējams iegūt līdz pat 2 500 litriem lielu tilpumu, tai pašā laikā  
saglabājot 6 sēdvietas.
• Versijas PASSENGER pēdējās rindas sēdekli viegli iespējams izņemt, papildinot 
tilpumu par 4 m3.
• Izmantojiet izcilo TRAFIC āķa vilces spēku - līdz pat 2 tonnām, lietojot piekabi ar 
bremzēm.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault PASAŽIERU TRAFIC SpaceClass

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli SpaceClass ENERGY komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

CENA,
SĀKOT NO 38 370 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Jaunajam Renault TRAFIC SpaceClass ir raksturs, kas papildināts ar jauniem dizaina akcentiem. Hromēts 
radiatora režģis un dienas gaismas (C-Shape) ar pilnu LED apgaismojumu, kā arī jauna krāsu gamma 
nodrošina dinamisku izskatu un stilu, kas apvieno mūsdienīgumu un izturību. Jaunā Renault TRAFIC 
SpaceClass interjers papildināts ar jaunākām tehnoloģijām un apdari no augstākās kvalitātes materiāliem.
• Jaunais TRAFIC SpaceClass rūpējas par Jūsu ikdienas dzīvi un labsajūtu: tā aprīkojumā ietilpst jauni 
apdares materiāli,  hromētas detaļas, ergonomiska vadītāja pozīcija, kvalitatīva stūres rata apdare un 
sēdvietu komforts. Navigācijas sistēma R-LINK EVOLUTION, viedtālruņa un planšetdatora turētāji, gaisa 
kondicionēšana (automātiska priekšā / manuālā aizmugurē ar papildu sildītāju), priekšējie un aizmugurējie 
auto novietošanas sensori ar atpakaļgaitas kameru - tās ir tikai dažas lietas, kas uzlabos Jūsu sajūtas 
ceļojuma laikā.
• Jaunais TRAFIC SpaceClass piedāvā jaunu divlitru dzinēju gammu, tsk. ar EDC automātisko transmisiju, 
kas  jebkuru ceļojumu padarīs ērtu un dinamisku:  dīzeļdzinējs Energy dCi 145 (145 ZS jauda),  dīzeļdzinējs 
Energy dCi 145 ar EDC automātisko transmisiju,  dīzeļdzinējs Energy dCi 170 (170 ZS jauda) ar EDC 
automātisko transmisiju.
•  Patiesa pārvietojamā viesistaba (atsevišķas sēdvietas un soliņš, kas uzstādīts uz sliedēm, regulējamas 
atzveltnes un roku balsti, bīdāms izvelkams / ievelkams galds) - tā var kļūt arī par ērtu nakts telpu 
(konvertējams dīvāns 1,95 m garumā). Daudzi pieejamie aprīkojuma elementi, piemēram, atsevišķas LED 
lasīšanas gaismas vai pieslēguma ligzdas (220 V, 12 V un USB) papildina šo vidi, un ļaus izjust komfortu 
kopā ar ģimeni vai biznesa kolēģiem.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault MASTER

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli PANEL VAN FWD BUSINESS komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 26 260 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Pārdomāta kabīne. Izstrādāts atbilstoši profesionāļu prasībām, jaunais MASTER ļauj izmantot
īsta mobilā biroja aprīkojumu un funkcionalitāti: planšetdators Easy Life (Renault
jaunievedums) un liels dzērienu turētājs; glabāšanas nodalījums "Easy Life"; viedtālruņa
bezvadu lādētājs (indukcijas); divvietīgs sēdeklis ar nolaižamu atzveltni, izvelkamu galdiņu un
atvāžamu sēdekli; izvelkams planšetdatora paliktnis; glabāšanas nodalījumi līdz 105 litriem
(lielākais savā klasē); multivides skārienekrāns ar R-LINK Evolution vai Media Nav Evolution.
• Ietaupiet savu laiku un enerģiju ar jauno Renault MASTER! Ērta piekļuve kravas telpai un
nepieciešamais aprīkojums nodrošinās iekārtu kopumu darba apstākļu uzlabošanai: atbalsta
rokturi ērtai piekļuvei kravas zonai, LED apgaismojums kravas telpai, stiprināšanas gredzenu
komplekts, iekšējā aizsardzība (koka), viens no zemākajiem iekraušanas sliekšņiem, kādi tiek 
piedāvāti tirgū.
• Dzinēju klāsts ar jaudu līdz 180 ZS un 400 Nm, kas pilnveidots, lai nodrošinātu vēl labāku
sniegumu. Dzinēji ir ideāli piemēroti profesionālai lietošanai, turklāt to galvenais uzdevums ir 
ievērojami samazināt degvielas patēriņu.
• Atklājiet mūsu risinājumus, kas palīdzēs pārvietoties grūti izbraucamos apvidos, gan ar 
priekšējo, gan aizmugurējo riteņu piedziņu. Kā standarta aprīkojums vai kā papildaprīkojums ir 
pieejami tādi risinājumi kā Extended Grip, palīdzības sistēma uzsākot kustību, paaugstinātu
piedziņu vai pilnpiedziņa, kas ļaus pārvarēt jebkādas grūtības uz ceļa.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Renault MASTER
ŠASIJAS VERSIJA AR DUBULTO KABĪNI

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

ĪPAŠĀ
CENA

AUTO CENA

24 590 €
34 490 €

Pack Clim 3,5T L3 2.3 dCi 150 Euro6 ar papildaprīkojumu: 

VISI RENAULT MASTER ŠASIJAS VERSIJAS AR DUBULTO KABĪNI
AUTO PIEEJAMI UZ VIETAS UN UZREIZ!

• Balta nemetāliska krāsa (QNG)
• Signalizācija ar salona aizsardzību, reģistrācija CSDD, drošības komplekts, gumijas paklājiņi
• Kravas kaste 3300 mm x 2030 mm x 350 mm ar priekšējo režģi
• Sliekšņu pretrūsas apstrāde
• Kartera aizsargs
• Piekabes āķis
• Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi
• Kondicionieris

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:

Renault ZOE
Jaunais

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

CENA,
SĀKOT NO 31 930 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• Pateicoties 52 kWh jaudai, jaunā ZOE akumulators ļaus nobraukt līdz 395 km lielu
attālumu (WLTP*) ar vienu uzlādi, turpretim nobraucamā attāluma iespējas pilsētā 
sasniedz pat 569 km.
• Ātri uzlādēt savu jauno ZOE mājās var, izmantojot 7,4 kW Wallbox uzlādes staciju. 
Pieslēdzot transportlīdzeklim kabeli ar 2. tipa savienotāju, pilna uzlāde no 0 līdz 100% tiks 
nodrošināta aptuveni 9 stundu un 25 minūšu laikā. (Wallbox akumulatora uzlādes stacijas 
uzstādīšanu drīkst veikt tikai licencēts elektriķis.)
• Pateicoties iebūvētajam Caméléon™ lādētājam, Jūs varat atjaunot līdz 100%
nobraucamā attāluma 3 stundās, izmantojot 22 kW uzlādes staciju tirdzniecības centros, 
pilsētas centra stāvvietās vai uz koplietošanas ceļiem.
• R135 dzinējs: jaunais ZOE, kas aprīkots ar jaunu 100 kW dzinēju, piedāvā vēl vairāk 
prieka un jaunu iespaidu! 135 Zs un griezes moments 245 Nm ļaus Jums izmantot 
uzlabotās funkcijas, kas nodrošina vēl lielāku daudzpusību un komfortu, īpaši uz lielceļiem. 
R110 motors: attīsta 80 kW (108 Zs) un 225 Nm griezes momentu, nodrošinās Jūsu jaunā 
ZOE jaudu un daudzpusību, padarot ceļojumu vēl ilgāku un patīkamāku.
• Jaunā ZOE salons ir veidots, izmantojot 100% otrreiz pārstrādātus materiālus. Salons ir 
aprīkots ar lieliem ekrāniem, hromētu apdari un daudziem ietilpīgiem mantu glabāšanas 
nodalījumiem.

Cena norādīta par modeli LIFE komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  
*WLTP dati. Atkarībā no versijas un aprīkojuma. WLTP (Globālā harmonizētā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra): patēriņa 
un nobraukuma distances mērīšanai izmantotie tehniskie nosacījumi. Testa rezultāti ir ļoti tuvi ikdienas izmantojumā novērotajiem.



Renault KANGOO Z.E. 

Roberts Seržans: 28644840  roberts.serzans@norde.lv 
Gatis Siliņš: 27030910  gatis.silins@norde.lv

Cena norādīta par modeli  Comfort  komplektācijā, iesk. PVN. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  

CENA,
SĀKOT NO 35 000 €

MODEĻA PRIEKŠROCĪBAS:
• KANGOO Z.E. dzinējs ir aizgūts no Renault ZOE R75 / 90 dzinēja. Tā tehnoloģiju klāsts 
piedāvā elektriskās mobilitātes priekšrocības ikdienas lietošanā: nav trokšņa, nav izmešu, 
bet ir 100% efektīvs un sniedz 100% baudu braukt.
• Renault KANGOO Z.E. 33 sniegums: tā maksimālais griezes moments 225Nm tiek 
piegādāts uzreiz, savukārt tā automātiskā pārnesumkārba nodrošinās spēcīgu 
paātrinājumu.
• Ērtības Jūsu darba ikdienai: lai nodrošinātu jebkura uzņēmuma ikdienas darba vajadzību 
izpildi, Kangoo Z.E. 33 piedāvā plašu starpsienu klāstu: cauruļveida, pilnīga tērauda 
starpsiena, stiklota tērauda starpsiena, tīkla starpsiena vai vairāku pozīciju versija, kas  
sniedz vietu vai nu otrai sēdekļu rindai vai papildu kravas vietai.
• Ērta piekļuve Renault Kangoo Z.E iekraušanas zonas aizmugurē. Izmantojot praktiskās 
bīdāmās sānu durvis, zibenīgi iekraujiet vai izkraujiet darbarīkus vai preces.

SAŅEMIET ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU TAGAD:



Šobrīd izmantojam automašīnas modeli Renault CLIO, kuru izvēlējāmies, jo tā aprīkojums, 
kvalitāte un cena atbilda mūsu biznesa vajadzībām. Renault CLIO iegādei izvēlējāmies 
tieši NORDE, ņemot vērā veiksmīgo un uzticamo sadarbību jau iepriekš, iegādājoties 
Renault MEGANE  un Renault MEGANE GRANDTOUR. Mūsu iegādātajam automobilim 
Renault CLIO nu jau ir gads un tas arvien ir drošs, uzticams un kvalitatīvs auto, savukārt 
pie NORDE darbiniekiem vienmēr varam saņemt konsultāciju par automašīnai 
nepieciešamo apkopi un servisu.

Pie NORDE esam iegādājušies Renault MASTER, kas viennozīmīgi bija labākā izvēle, jo tā 
kvalitāte, cena un serviss atbilda mūsu prasībām. Izvēlējāmies iegādāties Renault 
MASTER tieši NORDE, jo tas ir atpazīstams, uzticams un profesionāls sadarbības 
partneris ar senu un stabilu vēsturi Latvijas auto tirgū. Joprojām esam ārkārtīgi 
apmierināti ar sadarbību ar NORDE un iegādāto transportlīdzekli, kas palīdz nodrošināt 
kravas pārvadājumus noteiktajos termiņos.

Esam iegādājušies Renault MASTER, jo komerctransporta iegādes brīdī tā kvalitāte, cena 
un aprīkojums atbilda mūsu biznesa vajadzībām. Automobili iegādājāmies tieši NORDE, 
ņemot vērā citu uzņēmumu pozitīvās atsauksmes kā uzticamu un profesionālu 
sadarbības partneri. Renault MASTER izvēles un iegādes laikā bijām pārsteigti par 
NORDE darbinieku kompetenci un atsaucību, kā arī lielisko un profesionālo apkalpošanu.

Kā uzņēmuma "Interkrāsas Latvija" komerctransportu izvēlējāmies Renault TRAFIC, jo 
automašīnas kvalitāte un komplektācija līdzsvarojās ar izdevīgo cenas piedāvājumu. 
Iegādājāmies Renault TRAFIC NORDE, jo ļoti patika apkalpošana un serviss, gan 
izvēloties piemērotāko automašīnu komercvajadzībām, gan arī pašā iegādes brīdī. 
Renault TRAFIC galvenokārt izmantojam, braucot uz būvobjektiem, kas izvietoti visā 
Latvijā un vēl aizvien automašīna a�aisno tās kvalitāti. 

MŪSU KLIENTU PIEREDZE



1995. gadā dibinātā SIA “Norde” ir viens no vadošajiem Latvijas auto tirdzniecības 
uzņēmumiem, kas ir oficiālais Nissan, Renault un Dacia pārstāvis. “Norde” kā 
ģimenes uzņēmums ar pasaules elpu jau 25 gadus īsteno rūpīgi pārdomātu 
darbības stratēģiju, kas nodrošina klientu lojalitāti un biznesa panākumus “Norde”, 
kā arī uzņēmuma pārstāvētajiem zīmoliem. “Norde” nodrošina gan mašīnu 
tirdzniecību, gan servisa pakalpojumus – apkopi, garantiju, rezerves daļas, 
aksesuārus, ļoti kvalitatīvu virsbūvju remontu, kā arī auto nomu. Klientiem ir 
pieejams pilns pakalpojumu spektrs, gan iegādājoties automašīnu, gan tās 
ekspluatācijas laikā. “Norde” piedāvā arī lietotu automašīnu iegādi un pasūtīšanu. 
“Norde apdrošināšana” sadarbojas ar visām Latvijā strādājošām apdrošināšanas 
kompānijām, tādēļ var piedāvāt klientiem izdevīgākos OCTA, KASKO, u.c. 
apdrošināšanas nosacījumus.

SIA “Norde” organizētā ikgadējā korporatīvo klientu auto testu diena 20.02.2020.

KĀPĒC NORDE?



KĀ MŪS ATRAST?
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Zirņu iela

Zirņu ielaRenault pārstāvis Norde, SIA
Skanstes iela 31a,
Rīga, LV- 1013, Latvija
www.norde.lv




