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Mūsa Motors Rīga SIA, K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111
Norde SIA, Skanstes iela 31A, Rīga, t. 68206688

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

Īpaši izdevīgi DACIA
apdrošināšanas nosacījumi

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav
iek�<�a�u�t�i� �a�u�t�o�m�a�a�+�n�a�s� �c�e�n���s. 

DACIA līzinga likme
1,99 %+ Euribor

Īpašais piedāvājums
5 gadu garantija*

*5 gadi vai 100 000 km

Spēkā līdz 1.07.2020.

     




    

    

    

    

     

 




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



Tehniskais raksturojums 

Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Cenās iekļauts PVN nodoklis (21%). Šis cenrādis atceļ visus iepriekšējos 
izdevumus. Degvielas faktiskais patēriņš ir atkarīgs no transportlīdzekļa izmantošanas nosacījumiem, tā aprīkojuma un autovadītāja braukšanas stila.

Esam darījuši visu, lai šeit būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Automašīnu versijas var nedaudz atšķirties 
atkarībā no reģiona, t. i., kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā (standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas 
tirgum izgatavotas automašīnas. Dacia patur tiesības jebkura brīdī precizēt automašīnu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti uzlabo savus ražojumus. DACIA pārstāvji tiek 
nekavējoties informēti par jebkādām šādām pārmaiņām, tāpēc lūdzam, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai iegūtu visjaunāko informāciju.
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