
1991. gadā dibinātā SIA “Norde” ir viens no vadošajiem Latvijas auto tirdzniecības uzņēmumiem, 
kas ir oficiālais Nissan, Renault un Dacia pārstāvis Latvijā. “Norde” kā ģimenes uzņēmums ar 
pasaules elpu jau 25 gadus īsteno rūpīgi pārdomātu darbības stratēģiju, kas nodrošina klientu 
lojalitāti un biznesa panākumus.

“Norde” nodrošina gan auto tirdzniecību, gan servisa pakalpojumus – apkopi, garantiju, rezerves 
daļas, aksesuārus, 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.

                              - TAVS OFICIĀLAIS NISSAN,
RENAULT UN DACIA PĀRSTĀVIS LATVIJĀ



•  Ātra piedāvājuma sagatavošana
Komercpiedāvājumu, tai skaitā finansēšanas un apdrošināšanas piedāvājumus apņemamies 
Jums sniegt 48 stundu laikā

•  Autoparka  dažādība 
Plašais automobiļu klāsts sastāv gan no pasažieru, gan komerctransporta modeļiem

•  Pirmā iemaksa
Jūsu esošais auto var kalpot kā daļa no iemaksas par jauno auto

•  Testa brauciens
Mēs piedāvājam iespēju doties testa braucienos 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 automobili (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.

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

JŪSU PRIEKŠROCĪBAS:

Roberts Seržans
Tel.: +371 28644840

roberts.serzans@norde.lv

Gatis Siliņš
Tel.: +371 27030910

gatis.silins@norde.lv



Iepazīt modeli šeit

Nissan QASHQAI e-POWER
Cena, sākot no 35 915 €

VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS

Nissan JUKE
Cena, sākot no 18 897 €

Iepazīt modeli šeit

Nissan QASHQAI
Cena, sākot no 26 065 €

Iepazīt modeli šeit

Nissan JUKE Hybrid
Cena, sākot no 27 692 €

Iepazīt modeli šeit

Automašīnu attēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnas cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

https://www.nissan.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/NewQashqai_Klientu_cenu_lapa_PDI_17-10-2022_1424_NEW_1.pdf
https://www.nissan.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/JUKE_Klientu_cenu_lapa_PDI_17-10-2022_1426_NEW.pdf
https://www.nissan.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/JUKE_Klientu_cenu_lapa_PDI_17-10-2022_1426_NEW_1.pdf
https://www.nissan.norde.lv/upload/models/qashqai_e-power/NewQashqai_Klientu_cenu_lapa_PDI_17-10-2022_1424_NEW_dd61b624-67b7-4a5a-8033-b66204e27aec.pdf


JAUNUMS! Nissan ARIYA

Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit

Nissan TOWNSTAR VAN
DRĪZUMĀ PIEEJAMS

Nissan TOWNSTAR COMBI
DRĪZUMĀ PIEEJAMS

Automašīnu attēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnas cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Nissan LEAF
Cena, sākot no 30 628 € Cena, sākot no 53 600 €

Iepazīt modeli šeit

ELEKTROAUTO

KOMERCTRANSPORTS

100%
elektrisks

JAUNUMS! Nissan X-Trail
Cena, sākot no 35 900 €

100%
elektrisks

100%
elektrisks

100%
elektrisks

UZZINIET VAIRĀK!

https://www.nissan.norde.lv/upload/x-trail-e-power/NewX-TRAIL_Klientu_cenu_lapa_Launch_17-10-2022_1416_NEW_e60fee1b-fead-4940-a82d-697b8b799131.pdf
https://www.nissan.norde.lv/upload/ariya/ARIYA_Klientu_cenu_lapa_01_11_2022.pdf
https://www.nissan.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/LEAF_Klientu_cenu_lapa_PDIupdate_17-10-2022_1421_NEW.pdf
https://www.nissan.norde.lv/kontakti/testa-brauciens


uzzināt vairāk

5 gadu vai 100 000 km
garantija
patēriņš 5,9-6,1 l/100 km,
CO2 izmeši 111-138 g/km (WLTP)

RENAULT ARKANA
E-TECH FULL HYBRID

https://noliktava.norde.lv/lv/filter?car[]=110&carModel[]=3838&date_min_year=2003&date_max_year=2020&engineType=car-engine-hybrid&min_price=0&max_price=100000&sort=price-desc


Renault CAPTUR

Pasažieru automašīnas

Cena, sākot no 19 000 €
Renault ARKANA
Cena, sākot no 26 380 €

Renault CLIO
Cena, sākot no 16 580 €

Renault MEGANE
Cena, sākot no 21 050 €

Automašīnu a�ēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnu cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_ARKANA__CENU_LAPA_12.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_CAPTUR_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_CLIO_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_MEGANE_CENU_LAPA_05.12..pdf


Renault KOLEOS
Cena, sākot no 32 550 €

Renault TRAFIC COMBI
Cena, sākot no 36 570 €

Renault MEGANE GRANDTOUR
Cena, sākot no 21 660 €

Renault KANGOO

Automašīnu a�ēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnu cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Iepazīt modeli šeit

Renault  TRAFIC SPACECLASS
Cena, sākot no 46 940 €

Cena, sākot no 24 810 €

Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit

https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/MEGANE_GRANDTOUR_-_CENU_LAPA_11.10.22..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_KOLEOS_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_TRAFIC_PASSENGER_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_TRAFIC_SPACECLASS_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/kangoo_cena_NEW_1.pdf


Automašīnu a�ēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnu cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Renault CLIO full hybrid
Cena, sākot no 22 140 €

Renault MEGANE E-TECH Electric

Cena, sākot no 27 950 €

Cena, sākot no 35 030 €

Renault MEGANE GRANDTOUR
E-TECH plug-in hybrid

Cena, sākot no 42 960 €

Renault ARKANA E-TECH full hybrid
Cena, sākot no 27 710 €

Renault CAPTUR full hybrid

Elektriskās un hibrīda automašīnas

100%
elektrisks

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Renault ZOE E-TECH Electric
Cena, sākot no 39 570 €

100%
elektrisks

2023

https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_ARKANA_FULL_HYBRID_-_05.12._1.pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_CAPTUR_FULL_HYBRID_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_CLIO_FULL_HYBRID_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/MEGANE_GRANTOUR_HYRBID_-_CENU_LAPA_11.10.22..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/megane_etech_cena_NEW_3.pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_ZOE_CENU_LAPA_05.12..pdf


Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Automašīnu a�ēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnu cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Renault MASTER Z.E. E-TECH Electric

Cena, sākot no 22 610 €
Renault KANGOO VAN

Cena, sākot no 32 680 €
Renault MASTER VAN

Cena, sākot no 39 200 €

Renault KANGOO VAN
E-TECH Electric

Renault EXPRESS VAN
Cena, sākot no 19 070 €

Renault TRAFIC VAN
Cena, sākot no 30 760 €

Cena, sākot no 65 510 €

Komerctransports

100%
elektrisks

100%
elektrisks

https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_KANGOO_VAN_E-TECH_ELECTRIC_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_EXPRESS_VAN_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_KANGOO_VAN_CENU_LAPA_05.12._1.pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_TRAFIC_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/RENAULT_MASTER_VAN_CENU_LAPA_05.12..pdf
https://renault.norde.lv/upload/Cenu_lapas_2022/master_e-tech_cena_NEW_2.pdf


Automašīnu attēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnu cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Dacia JOGGER

Cena, sākot no 16 460 €

Dacia SANDERO STEPWAY

Cena, sākot no 14 400 €

Dacia SANDERO

PASAŽIERU AUTOMAŠĪNAS

Cena, sākot no
Ar rūpnīcā uzstādītu ECO-G gāzes iekārtuAr rūpnīcā uzstādītu ECO-G gāzes iekārtu

Ar rūpnīcā uzstādītu ECO-G gāzes iekārtuAr rūpnīcā uzstādītu ECO-G gāzes iekārtu

13 670 €
Dacia DUSTER
Cena, sākot no 15 580 €

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

Iepazīt modeli šeit Iepazīt modeli šeit

https://dacia.norde.lv/upload/Dacia_cenu_lapas_2021/DACIA_DUSTER_CENU_LAPA_1.12.2022..pdf
https://dacia.norde.lv/upload/Dacia_cenu_lapas_2021/DACIA_SANDERO_CENU_LAPA_1.12.2022..pdf
https://dacia.norde.lv/upload/Dacia_cenu_lapas_2021/DACIA_SANDERO_CENU_LAPA_1.12.2022._1.pdf
https://dacia.norde.lv/upload/Dacia_cenu_lapas_2021/DACIA_JOGGER_CENU_LAPA_1.12.2022..pdf


Iepazīt modeli šeit

Dacia SPRING ELECTRIC
Cena, sākot no 20 330 €

5 GADU GARANTIJA

NO

15 580 €

Automašīnu attēliem ir ilustratīva nozīme. Automašīnu cenas norādītas ar PVN un var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

UZZINĀT VAIRĀK

ELEKTRISKĀS AUTOMAŠĪNAS

100%
elektrisks

DACIA DUSTER
DON’T WORRY, BE DUSTER

https://dacia.norde.lv/upload/Dacia_cenu_lapas_2021/DACIA_SPRING_CENU_LAPA_1.12.2022..pdf
https://noliktava.norde.lv/lv/filter?car[]=82&carModel[]=1756&date_min_year=2003&date_max_year=2020&min_price=0&max_price=100000&sort=price-desc&page=1


Kā uzņēmuma “Buildimpekss” komerctransportu izvēlējāmies Renault Trafic, jo automašīnas kvalitāte un komplektācija 
līdzsvarojās ar izdevīgo cenas piedāvājumu. Iegādājāmies Renault Traffic 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 attaisno tās kvalitāti. 

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.

MŪSU KLIENTU PIEREDZE

Pie uzticamā partnera NORDE vērsāmies, lai iegādātos 100% elektrisko Nissan LEAF modeli, kas pilnībā atbilda mūsu uzņēmuma 
prasībām – perfekta krāsa, lielisks komforts, bagātīgs aprīkojums. Ļoti iepriecināja arī tas, ka nobraucamais attālums un uzlāde 
pilnībā atbilda automašīnas specifikācijā norādītajai informācijai, līdz ar to varam 100% nodrošināt uzņēmuma darbību, kā arī būt 
lepni, ka esam soli tuvāk savam uzstādītajam mērķim – samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu no “Hilti” darbībām.

Artūrs Rožkalns, Mārketinga vadītājs

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.

Šobrīd izmantojam automašīnas Renault Trafic, Renault Arkana, Renault Captur, kā arī Renault Express, kurus izvēlējāmies, jo to 
aprīkojums un servisa kvalitāte atbilda mūsu biznesa vajadzībām. Renault automašīnu  iegādei izvēlējāmies tieši NORDE, ņemot 
vērā mūsu augstās prasības pēc teicamas klientu servisa pieredzes. Pie NORDE darbiniekiem vienmēr varam saņemt konsultāciju 
par automašīnām nepieciešamo apkopi un servisu.

Mārtiņš Šablovskis, valdes loceklis



Uzņēmumu NORDE izvēlējāmies, ņemot vērā tā labo reputāciju, uzticamību un ātro reakciju, kas mums ir ārkārtīgi būtisks faktors, 
lai nodrošinātu arī mūsu uzņēmuma darbību un augstos kvalitātes standartus. NORDE darbinieki piedāvāja izdevīgākos 
nosacījumus un izveidoja labāko piedāvājumu jauna Nissan LEAF, Nissan e-NV200, kā arī Renault Trafic iegādē. Visi iegādātie 
transportlīdzekļi lieliski pilda visas uzticētās darbības, un mūs pārsteidz ar augsto komforta un aprīkojuma līmeni.

Jānis Trēziņš, reģionālais vadītājs

Nodibinājām lielisku sadarbību ar uzņēmumu NORDE, ņemot vērā tā tirdzniecības konsultantu ātro reakciju, kā arī profesionālo 
apkalpošanu, kas ir ārkārtīgi būtiska uzņēmējdarbības vidē. Turklāt saņēmām izdevīgāko un atbilstošāko piedāvājumu “Mega Sargs” 
uzņēmuma vajadzībām, lai šobrīd pārvietotos ar bagātīgi aprīkotām un mūsdienīgām Nissan automašīnām – Qashqai, X-Trail un Juke.

Danute Ambaine, Valdes locekle

Kā uzņēmuma  plašāk pazīstamā zīmola ZIVS UZ LEDUS komerctransportu izvēlējāmies Renault Trafic, jo bija svarīga gan auto dīlera 
NORDE izcilā apkalpošana, gan automašīnas kvalitāte komplektā ar izdevīgo cenas piedāvājumu. Renault Trafic izmantojam zivju 
piegādei klientiem un lielveikaliem, tāpēc ir svarīgi, ka transports ir aprīkots ar dzesētavu, lai nodrošinātu produktu augsto kvalitāti. 
Arī mūsu darbinieki, kuri ikdienas darbā pārvietojas ar šiem busiem, ir apmierināti ar komplektāciju un ērtībām, ko tie sniedz.
 Lauris Apsis, uzņēmuma vadītājs

Pie NORDE esam iegādājušies Renault Master, kas viennozīmīgi bija labākā izvēle, jo tā kvalitāte, cena un serviss atbilda mūsu 
gaidām. 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.



Mūsu pieredzējušie un profesionālie virsbūves remonta un auto krāsošanas darbu speciālisti, izmantojot modernāko 
aprīkojumu un jaunākās metodes, kā arī ievērojot ražotāja vadlīnijas un standartus, nodrošinās Jūsu auto atgriešanu sākotnējā 
vizuālā izskatā, garantējot auto funkcionalitāti, kāda tā bija pirms sadursmes.

“Norde” virsbūvju remonta un krāsošanas nodaļas profesionālā meistaru komanda parūpēsies par Jūsu auto remontu 
modernās un skaistās telpās:

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.

Ja Jūsu auto nokļūst satiksmes negadījumā un tam piemērots apdrošināšanas gadījums, pieprasiet savam apdrošinātājam 
remontu veikt SIA “Norde” autorizētā servisa virsbūvju remonta darbnīcā. 

“Norde” piedāvā Jūsu automašīnai aprēķināt pirms remonta tāmi bez maksas, ja auto mašīna tiks remontēta Norde servisā!

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

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

Gunārs Freidenfelds
Virsbūvju atjaunošanas un krāsošanas 
nodaļas vadītājs
Tel.:26198101
e-pasts: gunars.freidenfelds@norde.lv 

NORDE VIRSBŪVJU REMONTA
UN KRĀSOŠANAS NODAĻA
PIEDĀVĀJAM VIRSBŪVES UN KRĀSOŠANAS
DARBUS JEBKURAM AUTO - ĀTRI UN KVALITATĪVI!

IZDEVĪGI!

Sazinieties ar NORDE virsbūvju remonta un krāsošanas nodaļas speciālistiem:

•

•

•

•



SIA Norde Apdrošināšana, sadarbojoties ar vadošajiem apdrošinātājiem, ieteiks piemērotāko OCTA un KASKO 
apdrošināšanas risinājumu drošībai uz ceļa.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sniegsim konsultāciju, kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Palīdzēsim izveidot 
pieteikumu apdrošināšanas kompānijai. Novērtēsim bojājumus un ar apdrošināšanas kompāniju saskaņosim remontdarbu 
izmaksas tāmi.

SIA NORDE APDROŠINĀŠANA ir FKTK (Latvijas Republikas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija) reģistrēta un licencēta 
apdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas, saskaņā ar likumu*, darbojas klienta vārdā un interesēs, un, sagatavojot 
apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojas uz vispusīgu tirgus piedāvājumu analīzi.

Jūsu laika un naudas ietaupījums: visi pakalpojumi ir pieejami vienuviet – mūsu salonā - sadarbībā ar vadošajām 
apdrošināšanas sabiedrībām. Jums nebūs jāiegulda savs laiks un enerģija, meklējot un salīdzinot sev izdevīgākos 
apdrošināšanas risinājumus – mēs to paveiksim Jūsu vietā!

Servisa darbu kvalitāte: SIA “Norde” servisa centrā veiksim nepieciešamos remontdarbus, garantējot visaugstāko kvalitāti!

Apdrošinot auto ar SIA NORDE APDROŠINĀŠANA starpniecību, nepieciešamības gadījumā Jūs saņemsiet neatkarīgu 
bezmaksas palīdzību, sākot no konsultācijām un palīdzību nepieciešamo dokumentu noformēšanā, līdz pat Jūsu interešu 
pārstāvībai apdrošināšanas kompānijās

•

•

•

•

•

 

•

Rakstot e-pastu: apdrosinasana@norde.lv
Zvanot pa tālr:. + 371 26525544

NORDE APDROŠINĀŠANAS
PAKALPOJUMI

KĀPĒC NORDE APDROŠINA?

Sazinieties ar mums labākā apdrošināšanas piedāvājuma saņemšanai



Piedāvājam ērtu un Jūsu vajadzībām atbilstošu finansējuma risinājumu jauna vai mazlietota automobiļa iegādei. SIA “Norde” 
speciālisti, izvērtējot katru konkrēto situāciju, palīdzēs izvēlēties piemērotāko līzinga veidu, lai pēc iespējas ātrāk Jūs spētu 
noformēt automobiļa iegādi, neatliekot pirkumu uz vēlāku laiku. Piedāvājam noformēt finanšu vai nomas līzingu.

Finanšu līzings
Finanšu līzings būs piemērotākais, ja vēlaties iegādāties automobili, veicot maksājumu pa daļām noteiktā laika posmā līdz 
līzinga termiņa beigām. Automobili varēsiet sākt lietot uzreiz pēc līzinga darījuma noslēgšanas un pirmās iemaksas veikšanas. 
Pēc pēdējā līzinga maksājuma veikšanas, automašīna tiks pārreģistrēta uz Jūsu vārda un pāries Jūsu īpašumā.

Operatīvais līzings (noma)
Operatīvais līzings ir piemērotākais risinājums, ja vēlaties automašīnu iznomāt līdz noteiktam termiņam. Kredītiestāde izvēlēto 
automobili iegādāsies Jūsu vietā, savukārt Jūs auto lietošanas periodā katru mēnesi veiksiet nomas (līzinga) maksājumus. 
Nomas termiņa beigās būs iespēja automobili atdot SIA “’Norde” tādā tehniskajā stāvoklī, kurš atbilst dabiskajam 
nolietojumam, neuztraucoties par tā realizāciju vai izpirkšanas iespējamību. Automobiļa izpirkšanas nosacījumi tiks noteikti 
pirms līzinga līguma noslēgšanas.

LĪZINGS



KĀ MŪS ATRAST
Nissan, Renault un Dacia o�ciālais pārstāvis Latvijā SIA Norde
Skanstes ielā 31a, Rīgā.
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NISSAN    Tālrunis: +371 67388433
RENAULT    Tālrunis: +371 68206688
DACIA    Tālrunis: +371 68206688
MAZLIETOTI AUTO  Tālrunis: +371 27329393




