
ĪPAŠIE PIEDĀVAJUMI DACIA KLIENTIEM
– ZIEMAI GATAVS!

ZIEMA MŪS NEAPTURĒS! 

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



Slapji, slideni, apsniguši ceļi - pārbaudījums jums un 
jūsu auto, tāpēc rekomendējami pirms rudens un ziemas 
sezonas veikt bremžu šķidruma pārbaudi.

LAI CEĻŠ IR DROŠS! 

Izdevīgi!

Izdevīgi!

bez maksas
Norde servisā veiksim pārbaudi

10% atlaidi!
Visu Dacia modeļu gumijas paklājiņi ar 

Ir klāt lietus, dubļu, sniega un sāls sezona, tāpēc pas-
argājiet sava auto salonu un bagāžas nodalījumu ar 
oriģinālajiem Dacia gumijas paklājiņiem.

DROŠA AIZSARDZĪBA AUTO SALONAM!

20% atlaidi

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

Īpašais piedāvājums 
Dacia automašīnām, 

vecākām par 4 gadiem.

DACIA 4+ PROGRAMMA 

20% atlaidi

Gada tumšajā sezonā ir svarīgi, lai Jūsu automašīnas 
logu slotiņas strādātu ideāli, tāpēc esam sagatavojuši 
īpašu piedāvājumu ar

DROŠS SKATS UZ CEĻU! 
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Nomaiņa, sākot no

 atkarībā no automašīnas markas un modeļa.
9.00 €

IZGAISMO CEĻU!
Gada tumšajā laikā jo sevišķi svarīga laba redzamība, ko 
nodrošina kvalitatīvas auto spuldzes. Norde servisa 
speciālisti to saprot un iesaka īpašas cenas dienasgaitas 
spuldzēm un to nomaiņai.

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 stand-
artā 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.

KOMPLEKTĀ - IZDEVĪGĀK! 
Sagatavojiet savu auto ziemai ar īpašu ZIEMAI GATAVS 
servisa darbu komplektu: 

Vējstikla škidruma maiņa
Akumulatora pārbaude
Lukturu augstuma pārbaude
Lampiņu pārbaude un maiņa
Blīvgumiju apstrāde ar silikonu
Bremžu pārbaude uz stenda
(ar izdruku)

Akcijas cena

39.00 €

10% atlaidi!

Jūsu ceļojumiem un hobijiem noderēs jumta škērsstieņi 
- piemēroti jebkuras bagāžas pārvadāšanai, piemēram, 
jumta kastēm, slēpēm utt. Tagad izdevīgi ar

ZIEMAS CEĻOJUMIEM GATAVS! 
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OZONA DEZINFEKCIJA
- TĪRAM KLIMATAM TAVĀ AUTO!
Tagad NORDE auto servisā ir iespējams veikt ozona dezinfekciju, kas palīdzēs atbrīvoties no izplatītā-
kajām smakām (tabaka, dūmi, dzīvnieku smaka, izlijuši dzērieni vai nokrituši ēdieni, izkārnījumi, pelēju-
mi, u.c.), vīrusiem, baktērijām un citiem mikroorganismiem, kas iesūcas dažādos auto salona elemen-
tos 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, glikolipīdi-
em 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 savi-
enojumiem vai smakām, aktīvais skābekļa atoms 
reaģē ar savienojumiem, oksidējot tos par mazāk 
kaitīgām vielām bez smaržas. Ar katru notiekošo reak-
ciju 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 €
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Škietami mazi virsbūves un krāsas bojājumi - buktītes un skrāpējumi. Nieks? Nebūt ne! Lai rudens un 
ziemas ceļa apstākļi (mitrums, dubļi un sāls) vēl vairāk nebojātu jūsu auto virsbūvi, aicinām sakopt sava 
auto mazos virsbūves defektus pirms ziemas 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 teh-
noloģijas.

SAKOPTS PIRMS ZIEMAS!

Svarīgi!

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

Izdevīgi!
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Uzziniet vairāk

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
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DACIA DUSTER
ziemas riepu
piedāvājums

215/65R16 Sailun Ice Blazer WST3 81.00

79.00215/60R17 Sailun Ice Blazer WST3

Cena (EUR)RažotājsIzmērs

215/65R16 Yokohama IG60 91.00

120.00215/60R17 Yokohama IG60

Cena (EUR)RažotājsIzmērs

215/65R16 Cooper Weathermaster ICE 100 85.00

92.00215/60R17 Cooper Weathermaster ICE 100

Cena (EUR)RažotājsIzmērs

215/65R16 Pirelli IceZero FR 94.00

124.00215/60R17 Pirelli IceZero FR

Cena (EUR)RažotājsIzmērs

215/60R17 Goodyear Ultragrip GEN1 135.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

215/60R17 Hankook Icept X 112.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs
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DACIA SANDERO,
LODGY, DOKKER
ziemas riepu
piedāvājums

185/65R15 Antares Grip20 48.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

185/65R15 Hankook Icept IZ2 57.00

87.00195/55R16 Hankook Icept IZ2

Cena (EUR)RažotājsIzmērs

185/65R15 Cooper Weathermaster ICE100 57.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

195/55R16 Marshal KW31 65.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

195/55R16 Yokohama IG50 plus 87.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs
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185/65R15 Antares Grip20 48.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

185/65R15 Hankook Icept IZ2 57.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

185/65R15 Cooper Weathermaster ICE100 57.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

185/65R15 Triangle TW401 51.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

DACIA LOGAN
ziemas riepu
piedāvājums
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205/60R16 Triangle PL01 67.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

205/60R16 Yokohama IG50 plus 86.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

205/60R16 Marshal KW31 79.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

205/60R16 Cooper Weathermaster Ice 100 75.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

205/60R16 Pirelli Ice Zero FR 86.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

205/60R16 Hankook Icept IZ2 96.00
Cena (EUR)RažotājsIzmērs

DACIA SANDERO
STEPWAY
ziemas riepu
piedāvājums
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10.00 €

48.00 €

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

Riepu montāža,
balansēšana un maiņa,

sākot no:

Izdevīgi!

33.00 €

bez maksas

Vasaras riepu glabāšana
ziemas sezonā:

Pērkot jaunu ziemas riepu vai riteņu komplektu,
Jūsu vasaras riepas uzglabāsim

VASARAS 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 €
Cenas norādītas, iesk. PVN.
Piedāvājums spēkā līdz 31.12.2021.


