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Nissan loga tīrītāju slotiņas

Note 2013 - 2016 (E12) Qashqai 2007 - 2013 (J10)
Qashqai 2014-> (J11) X-TRAIL 2014-> (T32)
Juke 2010 - 2019 (F15)

Akcijas cena 29,00
Cena 32,22 €

Modelis

Lietus, krusa vai putekļu daļiņas pakļauj vējstikla tīrīšanas 
slotiņas lielai slodzei. Lai nodrošinātu labu redzamību un 
drošu braukšanu pavasara un vasaras sezonā, esam 
sagatavojuši īpašu piedāvājumu Jūsu Nissan vējstikla 
slotiņām. 

Sirdsmiers ceļā.
Kvalitāte servisā.
Jūs esat iegādājies Nissan automobili - ar to sākas Jūsu 
aizraujošā Nissan automobiļa īpašnieka pieredze! Mēs, 
o�ciālais Nissan pārstāvis un serviss Latvijā NORDE, esam 
pieejami Jums un Jūsu automobilim – tieši tad, kad Jums 
tas ir nepieciešams un atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Ieskatieties īpašajos servisa, aksesuāru un dzīvesstila 
piedāvājumos, ko esam sagatavojuši Jums un Jūsu Nissan 
pavasara un vasaras sezonai!
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Salona velūra paklājiņi

Akcijas cenaCena €Modelis

QQ 2014-> (J11) 55,9963,01

X-Trail (T32) 2014 - 2017 57,9964,89

X-Trail (T32) 2017-> 55,9963,01

Navara (D23) 46,9952,37

Leaf (ZE1) 2017-> 55,9963,01

Pulsar (C13) 24,9932,86

Oriģinālie Nissan tekstila paklājiņi pasargās Jūsu auto 
salonu no dubļiem un netīrumiem. Nissan Norde salonā 
atradīsiet piemērotu piedāvājumu tieši Jūsu Nissan 
modelim.
Izdevīgi! Izpārdošanas cenas, kamēr preces ir noliktavā! 

Qashqai 2014-> (J11)
X-TRAIL 2014-> (T32) Pulsar (C13) 

Akcijas cena 89,99
Cena 103,83 €

Modelis

Bagāžas nodalījuma paklājiņš

Vienmēr tīrs bagāžas nodalījums pavasara un vasaras 
sezonā? Jā, ar Nissan oriģinālajiem bagāžas nodalījuma 
gumijas paklājiņiem vienmēr esiet pārliecināts un drošs, jo 
tie pasargās Jūsu auto bagāžas zonu no netīrumiem vai 
izbirušiem/izlijušiem ēdieniem.  

Jumta šķērsstieņi un veloturētāji

Nissan jumta šķērsstieņi (metāla) sākot no 157
Veloturētāji (uz šķērsstieņiem uzstādāms) sākot no 85
Veloturētāji (uz sakabes āķa uzstādāms) sākot no 73

Nissan jumta šķērsstieņi un veloturētāji būs noderīgs palīgs 
Jūsu šīs vasaras aktīvās atpūtas ceļojumiem. 
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Saldēšanas kaste

Ilgāku braucienu laikā saglabājiet savus dzērienu un 
uzkodas svaigas un vēsas.

Piešķir savam Nissan Pulsar vēl elegantāku izskatu.

Par rezerves daļu un aksesuāru iegādi aicinām sazināties pa tālr. 67388404, rakstot rolands.zogots@norde.lv 
vai apmeklējot Nissan Norde salonu Skanstes ielā 31a, Rīgā.

Akcijas cenaKods:

129,99
KS93000080

Qashqai J11,
Pulsar C13,
Navara D23

Modelis

Nissan akumulatori

Atsvaidzini sava Nissan izskatu pavasarī!

Cena € Akcijas cena

129,99150,68 €

Pulsar (C13),
Premium Chrome
aksesuāru pakotne

Modelis Cena € Akcijas cena

199,00334,48 €

€
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IzmērsModelis

Vasaras riepas

Qashqai 2014-> (J11)

Cenas no

55 €
€

€

€
€

€
€

€
€

60
72

R16

R17

R18

IzmērsModelis

X-Trail (T32)

Cenas no

64
80

R17

R19

Izdevīgi! Pērkot jaunas vasaras riepas, Jūsu auto ziemas riepas uzglabāsim pie mums bez maksas!

IzmērsModelis

Juke (F15)

Cenas no

51
64

R16

R17

IzmērsModelis

Pulsar (C13)

Cenas no

45
58

R16

R17



Nissan
lietussargs

24,99 € 1,99 €
No. NGB058

Nissan atslēgu piekariņš
ar eiro monētu
iepirkumu ratiņiem

No. NIS036

Nissan Qashqai
atslēgu piekariņš

6,99 €
No. QAS022

Nissan Qashqai
dāvanu komplekts

69,99 €
No. QASGS
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Nissan dzīvesstila aksesuāri
Nissan tic kvalitātei un individualitātei, tāpēc savā vasaras servisa akcijā esam iekļāvuši daļu oriģinālo dzīvesstila 
aksesuāru preču par īpašām cenām. 

Nissan Micra krūze

9,45 € 23,40 €
No. MICRA041

Nissan Juke
Monbento
ūdens pudele

No. JUKE037 



21,99 €
Leaf "True Sound"
Bluetooth austiņas

No. LEAF009

Micra krūze

9,49 €
No. MICRA054

Qashqai tumši zila pildspalva

2,79 €
No. QAS023-DB

2,79 €
Qashqai gaiši zila pildspalva

No. QAS023-LB

Nissan beisbola cepure

4,99 €
No. NIS043

Qashqai
ceļojumu soma

29,99 € 8,99 €
No. QAS034

Juke melns
piezīmju bloknots

No. JUKE021

Juke zils piezīmju
bloknots

8,49 €
No. JUKE022

X-Trail adīta cepure

10,99 €
No. XTRA011

Nissan Micra
ūdens pudele

15,99 €
No. MICRA056

Nissan auduma
soma

4,99 € 8,49 €
No. NIS042

Qashqai ūdens pudele

No. QAS030-DB
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Par rezerves daļu un aksesuāru iegādi aicinām sazināties pa tālr. 67388404, rakstot rolands.zogots@norde.lv 
vai apmeklējot Nissan Norde salonu Skanstes ielā 31a, Rīgā.

Qashqai ūdens pudele

9,99 €
No. QAS029

Lietussargs

14,49 €
No. UCL106

15,69 €
#23 Bērnu
mugursoma ar pudeli

No. NISK08

Nissan mugursoma

21,99 €
No. NIS039

Nissan soma

3,69 €
No. NIS053
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Sakabes āķis
(F16 Jaunais Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

369,99€

Bampera uzliku komplekts, Silver
(F16 Jaunais Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

299,99€
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Kļūsti vēl pamanāmāks ielās un piešķir savam Nissan Juke elegantu izksatu šajā pavasara un vasaras sezonā. 
Īpašas cenas iepriekšējas un jaunās paaudzes Nissan Juke aksesuāriem.

Nissan Juke auto aksesuāru
īpašais piedāvājums
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Riteņa disks 19''
(F16 Jaunais Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

199,99€

Jumta bagāžnieka sliedes
(F16 Jaunais Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

179,99€

Elkoņa balsts no ādas
(F15 Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

129,99€

Bagāžas nodalījuma gumijas ieliktnis
(F15 Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

49,99€

Pr. un aizm. bampera sānu aizsargs
(F15 Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

69,99€

Bagāžas nodalījuma aizsargs
no divām daļām
(F15 Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

49,99€
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Tekstila paklājiņš ar sarkanu uzrakstu
(F15 4WD Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

19,99€

Velūra paklājiņš 4WD modelim
(F15 4WD Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

19,99€

Tekstila paklājiņš ar baltu uzrakstu
(F15 4WD Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

19,99€

Aizmugurējie dubļu sargi
(F16 Jaunais Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

39,99€

Priekšējie dubļu sargi
(F16 Jaunais Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

39,99€

Aizmugurējie dubļu sargi
(F15 Juke)

Akcijas cena, iesk. PVN

24,99€
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Rakstiet: rolands.zogots@norde.lv
Zvaniet:  67388404

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2021. vai kamēr prece ir noliktavā.

24,99€

Priekšējie dubļu sargi
(F15 Juke)
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Visi modeļi

Akcijas cena 139,00€

Modelis

Nissan oriģinālā eļļa, oriģinālās rezerves daļas (eļļas �ltrs), 
eļļas maiņa, EVHC Triage (elektroniskā automašīnas 
veselības pārbaudes atskaite), Nissan Assistance 
pakalpojums līdz nākamajai apkopei visiem Nissan 
modeļiem vecākiem par 5 gadiem.

Servisa piedāvājumi
Eļļas maiņa pēcgarantijas automašīnām, vecākām par 5 gadiem

Visiem Nissan modeļiem ar vienas ass regulēšanu

Akcijas cena 37,00€

Modelis

Riteņu savirzes regulēšana, mainot riepas
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Speciālais regulārās servisa apkopes piedāvājums

Modelis
Qashqai 2014-> (J11) X-TRAIL 2014-> (T32) Pulsar (C13)
Juke 2010 - 2019 (F15)

Jauns un inovatīvs produkts - Nissan PREMIUM automobiļa 
salona gaisa �ltrs - neļauj putekļiem, piesārņojošām gāzēm 
un nepatīkamiem aromātiem nokļūt auto salonā. Balstoties 
uz jaunākajiem pētījumiem, gaisa piesārņojuma līmenis 
automobilī ir 6 reizes augstāks nekā ārpus tā, tāpēc Nissan 
savos kombinētajos salona gaisa �ltros ir iestrādājis 
antialerģiskos polifenolus. Šī tehnoloģija neitralizē alergēnus, 
kā arī nepatīkamus aromātus, gāzes un putekļu daļiņas.
IZDEVĪGI UN ĒRTI! Veicot šo servisa apkopi, BEZMAKSAS 
SERVISA MAIŅAS AUTO būs Jūsu rīcībā!

Visiem Nissan modeļiem, veicot apkopi, saņemiet PREMIUM 
automobiļa salona gaisa �ltru par standarta �ltra cenu!

Visiem Nissan modeļiem

Tikai līdz 1. jūnijam
Nissan bremžu kluči un diski ar

20% atlaidi!

Modelis

QASHQAI (J11)
X-TRAIL (T32)
JUKE (F15)
PULSAR (C13)
NAVARA (D23)"

Modelis

Izgaismo ceļu!

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

H4 Night breaker spuldzes cena

H7 Night breaker spuldzes cena

H8 Night breaker spuldzes cena

H11 Night breaker spuldzes cena

Sirdsmiers ceļā!

Bremžu kluči un diski ir Jūsu automašīnas vissvarīgākā 
drošības sistēma, jo tie palīdz savlaicīgi apstādināt un 
palēnināt tās gaitu. Īpaši svarīgi, lai tie pienācīgi darbotos 
slidena, slapja, apsniguša ceļa apstākļos vai neparedzētās 
situācijās.  Laika gaitā bremžu kluči un diski nolietojas un tos 
ir jāmaina, lai ceļš ir vienmēr drošs.

14,00€

16,30€

21,60€

15,71€



Rezervējiet savu servisa apmeklējumu, sazinoties ar  Nissan Norde pēcpārdošanas nodaļas speciālistiem pa 
tālr. 67388401, rakstot andris.lustiks@norde.lv  vai apmeklējot Nissan Norde salonu Skanstes ielā 31a, Rīgā.

Kamēr Jūsu auto tiek veikta pārbaude, dodieties testa braucienā ar kādu no mūsu jaunākajiem auto modeļiem!*

Cena 45,00 €

Visiem Nissan modeļiem
Modelis

Ozonēšanas piedāvājums
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Tava auto drošībai!

Modelis
Qashqai J10 1.5 dci 2007-2013

Qashqai J11 1.5 dci 2014
Juke F15 1.5 dci 2010-2019

Juke F15 1.6 DIG-T 2010-2019
Note E11 1.5 dci 2007-2013
Note E12 1.5 dci 2013-2016

Pulsar C13 1.5 dci 2014-2018

Zobsiksnas vai ķēdes plīšana ir ļoti nepatīkama, jo tā var pilnībā 
iznīcināt automašīnas motoru un izlabot motora defektus pēc 
siksnas vai ķēdes plīšanas nav viegli. Tāpēc esam sagatavojuši 
īpašu piedāvājumu Nissan zobsiksnas / ķēdes un ūdens 
sūkņa komplektiem.
Esam sagatavojuši arī īpaši izdevīgas šo detaļu nomaiņas 
cenas!

Nissan Triage programma ietver 30 punktu pārbaudi. Pēc 
pārbaudes iegūsiet pārskatāmu, viegli saprotamu atskaiti par 
pārbaudes rezultātiem savā e-pastā!

Tikai līdz 31. martam Nissan
zobsiksnas / ķēdes un
ūdens sūkņa komplekti

ar atlaidi 45 %.

Akcijas cena 34,99€

Visiem Nissan modeļiem
Modelis

Nissan automašīnu pārbaude saskaņā ar jaunāko Nissan Triage programmu

Akcijas cena 25,99€

Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2020.
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• Profesionāla un pieredzējusi virsbūvju remonta meistaru komanda parūpēsies par Jūsu Nissan remontu modernās 
un skaistās telpās!

• Ērts pieraksts, skaidras izmaksas un operatīva remonta norise

• Jebkuras auto markas un modeļa virsbūvju darbi, piem., buktes, skrāpējumi, plaisas utt.

• Ja Jūsu auto nokļūst satiksmes negadījumā un tam piemērots apdrošināšanas gadījums, pieprasiet savam 
apdrošinātājam remontu veikt SIA NORDE autorizētā servisa virsbūvju remonta darbnīcā!

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

Guntars Bērziņš
Virsbūvju remontu un krāsošanas projektu vadītājs
Tel.: 29416624
e-pasts: guntars.berzins@norde.lv"

Sazinieties ar Norde virsbūvju remonta un krāsošanas nodaļas speciālistiem:

Virsbūvju remonta darbnīca
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Nissan solījums
Jūsu pieredze Nissan servisā mums ir ļoti svarīga. Veicot sava Nissan automobiļa tehnisko apkopi pie mums, 
Jūs iegūstat: 

• Bezmaksas “veselības” pārbaudi automobilim;

• Bezmaksas servisa maiņas automobili;

• Nissan Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienesta pakalpojumu;

• Servisa cenu garantiju.

Par rezerves daļu un aksesuāru iegādi aicinām sazināties pa tālr. 67388404, rakstot rolands.zogots@norde.lv 
vai apmeklējot Nissan Norde salonu Skanstes ielā 31a, Rīgā.*

Rezervējiet savu servisa apmeklējumu, sazinoties ar  Nissan Norde pēcpārdošanas nodaļas speciālistiem pa 
tālr.67388401, rakstot andris.lustiks@norde.lv vai apmeklējot Nissan Norde salonu Skanstes ielā 31a, Rīgā.*

*SIA NORDE autosalons, autoserviss un virsbūvju krāsošanas nodaļa strādā iepriekšējā režīmā! Lai to darītu maksimāli droši, mēs 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.
• dezin�cētas galdu virsmas un daudzas citas šobrīd aktuālas lietas.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, aicinām visus būt atbildīgiem un ievērot personīgās higiēnas normas. Saudzēsim sevi un citus!

Piedāvājums spēkā līdz 30.06.2020.


