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

Dacia dzīvesstils
Iepriecini sevi vai savu Dacia fanu ar kādu no mūsu lieliskajiem Dacia 
dzīvesstila aksesuāriem par īpašām cenām!

Dacia dzīvessstila aksesuārus vari iegādāties Dacia Norde salonā Rīgā, Skanstes ielā 31a.
Uzzini vairāk, zvanot: 67388404 vai rakstot: rolands.zogots@norde.lv

Beisbola cepure

9,99
No. 7711815527

€

Pildspalva

1,99
No. 7711815640

€
Atslēgu piekariņš

5,99
No. 7711815639

€

Krūze

9,99
No. 7711815636

€



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

Cenas norādītas, iesk. PVN.

Rūpējoties par drošību, aicinām aksesuārus iegādāties tiešsaistē!
Lai to izdarītu:
•  Izvēlieties sev vēlamos dzīvesstila aksesuārus vai komplektus;
•  Norādiet izvēlētā aksesuāra vai dāvanas komplekta kodu izveidotajā formā, kas pieejama ŠEIT vai rakstiet e-pastu: rolands.zogots@norde.lv vai 
renars.gailis@norde.lv, vai zvaniet pa tālr. 67388404;
•  Rekomendējam veikt bankas pārskaitījumu rēķina apmaksai, kuru nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pastu. Galējas nepieciešamības gadījumā maksājumu      
varēsiet veikt ar bankas karti vai skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī.
•  Tiešsaistē iegādātās preces varēsiet saņemt NORDE autocentrā, Skanstes ielā 31A, darba dienās no plkst. 8:00 – 18:00.
•  Salonā ir ierīkoti bezkontakta dokumentu, preču, atslēgu nodošanas-saņemšanas punkti.
•  Iegādātas preces var atgriezt 14 dienu laikā kopš iegādes brīža.

SIA NORDE autosalons, autoserviss un virsbūvju krāsošanas nodaļa strādā iepriekšējā režīmā! Lai to darītu maksimāli droši, 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,
• ir palielināta 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!

Ūdens pudele

9,99
No. 7711815689

€

Koka puzle

13,99
No. 7711815633

€

Magnētiskais mobilā telefona
turētājs automašīnā

13,49
No. 7711815637

€
Krāsojamā grāmata ar zīmuļiem

9,99
No. 7711815634

€

Dubultas oderes
soma

7,99
No. 7711815642

€


