
ĪPAŠIE PAVASARA SEZONAS
PIEDĀVAJUMI DACIA KLIENTIEM!
Jūs esat iegādājies Dacia automobili - ar to sākas Jūsu aizraujošā Dacia automobiļa īpašnieka pieredze! 
Mēs, oficiālais Dacia pārstāvis un serviss Latvijā NORDE, esam pieejami Jums un Jūsu automobilim – tieši 
tad, kad Jums tas ir nepieciešams un atbilstoši Jūsu vajadzībām.

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



IZDEVĪGI! Pērkot jaunas vasaras riepas, Jūsu auto ziemas riepas uzglabāsim pie mums bez maksas!
VASARAS RIEPU PIEDĀVĀJUMS

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

54 €
66 €

Izmērs
DACIA
DUSTER Cenas no

R16

R17

38 €
46 €

Izmērs Cenas no

R15

R16

38 €
Izmērs

DACIA
LOGAN

Cenas no

R15

DACIA SANDERO,
LODGY,
DOKKER

Par rezerves daļu un aksesāru iegādi aicinām sazināties
pa tālr.: 67388404
vai rakstot:
rolands.zogots@norde.lv
marts.toropovs@norde.lv
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10.00 €

48.00 €

VASARAS RIEPU VAI RITEŅU MAIŅAS PIEDĀVĀJUMS
Riteņu maiņa, sākot no:

Riepu montāža,
balansēšana un maiņa,

sākot no:

Izdevīgi!

33.00 €

bez maksas

Ziemas riepu glabāšana 
vasaras sezonā:

Pērkot jaunas vasaras riepas,
ziemas riepu uzglabāšana

ZIEMAS RIEPU VAI RITEŅU UZGLABĀŠANAS PAKALPOJUMS 

Lai izvairītos no pastiprinātas vai nepareizas 
riepu dilšanas, kā arī, lai būtu droši, ka 
automašīna uz ceļa būtu stabila, iesakām 
veikt riteņu ģeometrijas jeb savirzes pārbaudi 
un regulēšanu.

RITEŅU SAVIRZES REGULĒŠANA, MAINOT RIEPAS - LĒTĀK!

Akcijas cena

37.00 €
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Tagad izdevīgi visiem
Dacia modeļiiem ar

Pavasarī un vasarā ir svarīgi pasargāt sava auto 
salonu un bagāžas  nodalījumu no netīrumiem vai 
izbirušiem/izlijušiem ēdieniem ar oriģinālajiem 
Dacia tekstila, velūra paklājiņiem.

DROŠA AIZSARDZĪBA AUTO SALONAM!

9.00 €

10% atlaidi!

10% atlaidi!

Jūsu pavasara un vasaras ceļojumiem un hobi-
jiem noderēs jumta škērsstieņi - piemēroti jebku-
ras bagāžas pārvadāšanai, piemēram, jumta 
kastēm, veloturētājiem utt. Tagad izdevīgi ar

VASARAS CEĻOJUMIEM GATAVS! 

Arī gada visgaišākajā periodā ir  svarīgi, lai Jūsu 
auto lukturi labi izgaismo ceļu, jo vairāk gaismas 
un uzlabota redzamība, jo vairāk tā  palīdz 
vadītājiem laicīgi pamanīt šķēršļus un reaģēt uz 
bīstamām ceļu satiksmes situācijām. Esam 
sagatavojuši īpašas cenas dienasgaitas spuldžu 
piedāvājumam un nomaiņai.

IZGAISMO CEĻU!

• H4 Night breaker spuldzes cena  14.00 €*
• H7 Night breaker spuldzes cena 16.30 €*
• H8 Night breaker spuldzes cena 21.60 €
• H11 Night breaker spuldzes cena 15.71 €

*OSRAM NIGHT BREAKER LASER – augstākās veiktspējas halogēnspuldzes no Osram. Lietojot inovatīvu lāzera ablācijas 
tehnoloģiju, šīs spuldzes spīd par 150% spožāk par standartā noteikto minimumu. Īpaši izstrādātais kvēldiegs nodrošina lielāku gaismas 
atdevi, tādējādi automobiļa lampas izstaro līdz pat 150 m garu gaismas kūli ar līdz 20% baltāku gaismu salīdzinot ar standartā noteikto 
minimumu. Vairāk gaismas un uzlabota redzamība palīdz vadītājiem laicīgi pamanīt šķēršļus un reaģēt uz bīstamām ceļu satiksmes 
situācijām. Paredzētas lietošanai uz koplietošanas ceļiem, ECE sertificētas.

Izdevīgi!
Nomaiņa, sākot no                                  atkarībā no automašīnas markas un modeļa.



Jūsu Dacia ir pelnījis labāko , tāpēc esam 
sagatavojuši īpašu piedāvājum vecāka 
gadagājuma Dacia modeļiem (4+) visām 
oriģinālajām rezerves daļām ar

DACIA 4+ PROGRAMMA 

Gada gaišākajā sezonā ir svarīgi, lai Jūsu 
automašīnas logu slotiņas strādātu ideāli 
jebkuros ceļa apstākļos, tāpēc esam sagatavojuši 
īpašu piedāvājumu ar

DROŠS SKATS UZ CEĻU! 
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20% atlaidi!

20% atlaidi!

MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS STRĀDĀ JŪSU LABĀ!
Piedāvājam logu apstrādi ar nanopārklājumu, 
kas nodrošinās mazāku logu slotiņu 
izmantošanu un samazinās to nolietojumu. 

Akcijas cena

29.99 €



Pildspalva

1,99
No. 7711815640

€
Krūze

9,99
No. 7711815636

€

Telefona turētājs
ar magnētu

19,99
No. 7711784774

€
Dacia lietussargs

14,99
No. 7711815688

€

DACIA DZĪVESSTILS
IEPRIECINI SEVI VAI SAVU DACIA FANU AR KĀDU NO MŪSU LIELISKAJIEM 
DACIA  DZĪVESSTILA AKSESUĀRIEM PAR ĪPAŠĀM CENĀM!
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Atslēgu piekariņš

5,99
No. 7711815639

€
Ūdens pudele

9,99
No. 7711815689

€

Dacia sejas
maska

4,99
No. 7711945446

€
Koka puzle

13,99
No. 7711815633

€

Krāsojamā grāmata ar zīmuļiem

9,99
No. 7711815634

€
Dacia soma ar
abpusēju apdruku 

7,99
No. 7711815642

€

Rolands Žogots
E-pasts: rolands.zogots@norde.lv
Marts Toropovs
E-pasts: marts.toropovs@norde.lv
Tālr. nr. 67388404
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OZONA DEZINFEKCIJAS
- TĪRAM KLIMATAM TAVĀ AUTO!
Tagad NORDE auto servisā ir iespējams veikt ozona dezinfekciju, kas palīdzēs atbrīvoties no izplatītākajām 
smakām (tabaka, dūmi, dzīvnieku smaka, izlijuši dzērieni vai nokrituši ēdieni, izkārnījumi, pelējumi, u.c.), 
vīrusiem, baktērijām un citiem mikroorganismiem, kas iesūcas dažādos auto salona elementos un 
mazākajās spraugās vai plaisās. 

Ozona dezinfekciju ir nepieciešams veikt vismaz 1-2 reizes gadā, īpaši, ja automašīnā pārvietojaties ar 
bērniem vai mājdzīvniekiem, lai dezinficētu esošās virsmas auto salonā un uzturētu tīru un veselīgu auto 
klimatu automašīnā.

Ozons ir bezkrāsaina, ūdenī šķīstoša gāze ar asu, specifisku smaržu, kas atmosfērā var veidoties zibens 
laikā, kā arī saules ultravioletā starojuma iedarbībā, bet uz zemes - no foto ķīmiskām reakcijām, UV 
sterilizācijas lampām un augsta elektriskā sprieguma izlādes aparātiem. Ozonam stipri izteikta 
anti-baktericīda iedarbība, tādēļ to plaši izmanto gaisa, pārtikas, ūdens atsvaidzināšanā un attīrīšanā. 
Ozonu izmanto visur – dzīvoklī, darba telpās, iestādēs, pārtikas produktu uzglabašanā, rūpniecībā un arī 
automašīnu salonu dezinficēšanā.
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Ozonam saskaroties ar organiskām vielām, piemēram, 
pelējuma sēnīti, vīrusiem, baktērijām vai bekterofāgu, 
tas sadalās, un brīvie, īpaši aktīvie skābekļa atomi reaģē 
ar šūnas membrānu. Sākumā ozons iedarbojas uz 
baktērijas membrānas glikoproteīniem, glikolipīdiem un 
noteiktām aminoskābēm. Tas iedarbojas arī uz 
sulfhidrātu grupām un atsevišķiem enzīmiem, izjaucot 
normālo šūnas darbību. Baktērijas tiek ātri nonāvētas, 
ko bieži saista ar izmaiņām šūnas apvalka caurlaidībā. 
Ja ozons saskaras ar gaistošajiem organiskajiem 
savienojumiem vai smakām, aktīvais skābekļa atoms 
reaģē ar savienojumiem, oksidējot tos par mazāk 
kaitīgām vielām bez smaržas. Ar katru notiekošo 
reakciju esošais ozona daudzums pastāvīgi samazinās, 
līdz viss ozons ir sairis līdz sākotnēji normālajai divatomu 
skābekļa molekulai, tādejādi tā ir droša un videi 
draudzīga viela bez kaitīgiem pārpalikumiem.

PIESAKIETIES SAVA AUTO OZONA DEZINFEKCIJAS PROCEDŪRAI NORDE SERVISĀ RĪGĀ, SKANSTES IELĀ 31A.
RAKSTIET:  DACIA.SERVISS@NORDE.LV   ZVANIET: +371 6820668

Ozons spēj iznīcināt visas nepatīkamās un 
spēcīgās smakas jūsu automobilī.

Ozona dezinfekcija palīdz atbrīvoties no vīrusiem, 
baktērijām un patogēniem.  

Dažādas spēcīgas smakas, netīrumi un 
mikroorganismi kļūst par skābekli, veicot 
dezinfekciju ar ozonu. 

Ozons spēj iekļūt pat vissmalkākajās spraugās un 
mazākajās plaisās, kuras nevar saredzēt un piekļūt 
ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem.  

Ozons ir ekoloģiski tīrs produkts, jo kļūst par 
skābekli pēc kontakta ar nevēlamiem 
mikroorganismiem;

Ozona dezinfekcija ir droša, ja tas veikts 
profesionāli.

Svarīgi! Vēl labākam rezultātām
rekomendējam pirms ozona dezinfekcijas 
procedūras pieteikšanas veikt sava auto 
salona uzkopšanu. 

KĀ NOTIEK OZONA DEZINFEKCIJA?

KĀPĒC VEIKT OZONA DEZINFEKCIJU SAVAM AUTOMOBILIM?

OZONA DEZINFEKCIJAS CENA,
IESK. PVN 34.99 €



Šķietami mazi virsbūves un krāsas bojājumi - buktītes un skrāpējumi. Nieks? Nebūt ne! Lai pavasara un 
vasaras ceļa apstākļi (mitrums vai dubļi) vēl vairāk nebojātu jūsu auto virsbūvi, aicinām sakopt sava auto 
mazos virsbūves defektus pirms pavasara sezonas NORDE virsbūvju remonta un krāsošanas nodaļā

Ja jūsu auto nokļūst satiksmes negadījumā un tam piemērots apdrošināšanas gadījums, pieprasiet savam 
apdrošinātājam remontu veikt NORDE autorizētā servisa virsbūvju remonta darbnīcā.

Ērts pieraksts, skaidras izmaksas un operatīva remonta norise;

Jebkuras auto markas un modeļa virsbūvju darbi, piemēram, buktes, skrāpējumi, plaisas utt.;

Krāsotavā ir uzstādīta jauna krāsošanas kamera TERMOMECCANICA, kas ir aprīkota krāsošanai ar 
ūdens bāzes krāsām;

Automašīnu krāsošanai tiek izmantotas rūpnīcas GLASURIT ūdens bāzes krāsu jaunākās tehnoloģijas.

SAKOPTS PIRMS PAVASARA!

Svarīgi!

NORDE piedāvā jūsu automašīnai aprēķināt pirms remonta tāmi bez maksas, ja automašīna tiks remontēta 
mūsu servisā!

Izdevīgi!

Skanstes iela 31a, Rīga
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www.norde.lv



Sazinieties ar NORDE virsbūvju remonta un krāsošanas 
daļas speciālistiem:

Viktors Marjevs
Virsbūvju remonta un krāsošanas projektu vadītājs
Tel.: 29489231
e-pasts: viktors.marjevs@norde.lv

Gunārs Freidenfelds 
Virsbūvju remonta un krāsošanas nodaļas vadītājs
Tālr. nr. 6198101
E-pasts: gunars.freidenfelds@norde.lv

Guntars Bērziņš
Virsbūvju remonta un krāsošanas nodaļas speciālists
Tel.: 29416624
e-pasts: guntars.berzins@norde.lv

Skanstes iela 31a, Rīga
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Rezervējiet savu servisa apmeklējumu, sazinoties ar Dacia 
Norde pēcpārdošanas nodaļas speciālistiem 
pa tālr. 68206867 vai 68206868
rakstot: edvins.racins@norde.lv vai ruslans.marinins@norde.lv
vai apmeklējot Dacia Norde salonu Skanstes ielā 31a, Rīgā.

Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2020.

SIA NORDE autosalons, autoserviss un virsbūvju krāsošanas nodaļa strādā iepriekšējā režīmā! Lai to darītu maksimāli droši, mēs esam veikuši 
daudzus drošības pasākumus NORDE autocentrā:

1. Visām demo, maiņas un klientu automašīnām regulāri tiek veikti dezinfekcijas pasākumi.
2. Stūrei, ātrumpārslēgam un sēdekļiem uzlikti aizsargpārklāji.
3. Darbiniekiem regulāri mērīta temperatūra.
4. Salonā un darbinieku telpās daudzās vietās izvietoti profesionāli dezinfekcijas līdzekļi.
5. Ir palielināta distance, kontaktējoties ar klientu.
6. Dezincētas galdu virsmas un daudzas citas šobrīd aktuālas lietas.
Aicinām visus būt atbildīgiem un ievērot personīgās higiēnas normas. Saudzēsim sevi un citus!




