
K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.

304857
techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE), Jumts zvagžņu melnā krāsā; Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu).  

Uguns sarkana + 

Zvaigžņu melna 33,630 €

304866
techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Apsildāms vējstikls; Sunroof pakete: jumta reliņi, panorāmas 

stikla jumts; Ērta piekļuve bagāžniekam - elektriska un bezkontakta 

bagāžas nodalījuma durvju atvēršana; Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu).   

Zvaigžņu melna 35,270 €

304832
techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE), Jumts zvagžņu melnā krāsā; Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu).  

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 33,630 €

304882
techno esprit Alpine mild 

hybrid 160 auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE), Jumts zvagžņu melnā krāsā; Ērta piekļuve bagāžniekam - 

elektriska un bezkontakta bagāžas nodalījuma durvju atvēršana; 

Panorāmas stikla jumts ar elektrisko saulessargu; Aizmugurējie 

sēdekļi bīdāmi par 160 mm ar regulējamu atzveltni;  Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).    

Dzelzs zila + 

Zvaigžņu melna 37,075 €

Renault izstādes piedāvājums

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

Akcijas 

cena 

RENAULT AUSTRAL



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid

304867
techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Sunroof pakete: jumta reliņi, panorāmas stikla jumts; Ērta 

piekļuve bagāžniekam - elektriska un bezkontakta bagāžas 

nodalījuma durvju atvēršana; Apsildāms vējstikls; Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).    

Zvaigžņu melna 35,270 €

304881
techno esprit Alpine mild 

hybrid 160 auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Comfort pekete: pasažiera sēdeklis ar 6 virzienu 

elektrisko regulēšanu, regulējami galvas balsti uz priekšējiem 

sēdekļiem, apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms vējstikls; Jumts 

zvagžņu melnā krāsā; Panorāmas stikla jumts ar elektrisko 

saulessargu; Aizmugurējie sēdekļi bīdāmi par 160 mm ar regulējamu 

atzveltni; Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu remonta 

komplektu).    

Dzelzs zila + 

Zvaigžņu melna 37,075 €

304880
techno esprit Alpine mild 

hybrid 160 auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Comfort pekete: pasažiera sēdeklis ar 6 virzienu 

elektrisko regulēšanu, regulējami galvas balsti uz priekšējiem 

sēdekļiem, apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms vējstikls; Jumts 

zvagžņu melnā krāsā; Ērta piekļuve bagāžniekam - elektriska un 

bezkontakta bagāžas nodalījuma durvju atvēršana; Panorāmas stikla 

jumts ar elektrisko saulessargu; Aizmugurējie sēdekļi bīdāmi par 160 

mm ar regulējamu atzveltni; Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu 

remonta komplektu).    

Dzelzs zila + 

Zvaigžņu melna 37,075 €

864302 iconic mild hybrid 160 auto Benzīns Automātiskā

Jumts zvagžņu melnā krāsā; Apsildāms vējstikls; Pilni LED Matrix 

gaismas diožu lukturi + priekšējie secīgie pagrieziena rādītāji; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).     

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 37,000 €

864303 iconic mild hybrid 160 auto Benzīns Automātiskā

Jumts zvagžņu melnā krāsā; Apsildāms vējstikls; Pilni LED Matrix 

gaismas diožu lukturi + priekšējie secīgie pagrieziena rādītāji; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).      

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 37,000 €

864276
techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Premium pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms 

vējstikls, apsildāma stūre, vadītāja sēdeklis ar 6 virzienu elektrisko 

regulēšanu un elektriski regulēšamu jostasvietas atbalstu, atmiņa un 

masāža; Viedā adaptīvā kruīza kontrole (i-ACC); Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).      

Pērļu balta 33,900 €

864248
techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Premium pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms 

vējstikls, apsildāma stūre, vadītāja sēdeklis ar 6 virzienu elektrisko 

regulēšanu un elektriski regulēšamu jostasvietas atbalstu, atmiņa un 

masāža; Viedā adaptīvā kruīza kontrole (i-ACC); Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).      

Pērļu balta 33,900 €

864311 techno mild hybrid 140 Benzīns Manuālā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Premium pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms 

vējstikls, vadītāja sēdeklis ar 6 virzienu elektrisko regulēšanu un 

elektriski regulējamu jostasvietas atbalstu, atmiņa un masāža; Viedā 

adaptīvā kruīza kontrole (i-ACC); Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu).       

Slānekļa pelēka 31,300 €

Renault izstādes piedāvājums

RENAULT AUSTRAL

Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
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ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

346544 ZEN E-TECH 145 MY21
Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu) Visuma balta 25,730 €

365451
R.S. LINE TCe 140 EDC 

MY21C
Benzīns Automātiskā

BOSE pakete: Bose® aptverošās skaņas sistēma, Ādas apdare ar 

mākslīgās ādas elementiem un Alcantara melnā krāsā; Jumts melnā 

krāsā; Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu); Vienkārša pilotsistēma - 

šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; Pulksteņu kopa ar 

10,25” krāsu TFT ekrānu

Valensijas 

oranža 29,290 €

377070
R.S. line mild hybrid 160 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Ādas apdare ar mākslīgās ādas elementiem un Alcantara melnā 

krāsā; Easy link 9,3" saite ar navigāciju, DAB radio, Bluetooth®, 

saderība ar Apple CarPlay™ un Android Auto™ un Bose® skaņas 

sistēma; Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 31,590 €

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid,

1,79 % + Euribor -full hybrid.RENAULT ARKANA

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid,

1,79 % + Euribor -full hybrid.RENAULT AUSRTAL
VF1RHN00270

864280

techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Premium pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms 

vējstikls, apsildāma stūre, vadītāja sēdeklis ar 6 virzienu elektrisko 

regulēšanu un elektriski regulēšamu jostasvietas atbalstu, atmiņa un 

masāža; Viedā adaptīvā kruīza kontrole (i-ACC); Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).      

Zvaigžņu melna 33,735 €

VF1RHN00470

864281

techno mild hybrid 160 

auto
Benzīns Automātiskā

Safety pakete: aizmugures šķērssatiksmes brīdinājums (RCTA) ar 

atpakaļgaitas automātisko avārijas bremzēšanu (R-AEB), aklās zonas 

brīdinājuma sistēma (BSW), drošas izkāpšanas brīdinājuma funkcija 

(OSE); Winter Premium pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāms 

vējstikls, apsildāma stūre, vadītāja sēdeklis ar 6 virzienu elektrisko 

regulēšanu un elektriski regulēšamu jostasvietas atbalstu, atmiņa un 

masāža; Viedā adaptīvā kruīza kontrole (i-ACC); Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu).      

Zvaigžņu melna 33,735 €

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid

Renault izstādes piedāvājums

RENAULT AUSTRAL

Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.
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ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid,

1,79 % + Euribor -full hybrid.RENAULT ARKANA

379390
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC), ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis, Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma, Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim, Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Metāla pelēka 30,770 €

379126
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma; Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 30,770 €

379398
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma; Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 30,770 €

381146
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/Elektr

ība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma; Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Metāla pelēka 30,185 €

380983
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; 

Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Zanzibāras zila 30,185 €

379627
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma; Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu 

rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 30,770 €

379233
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; 

Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Visuma balta 30,360 €

427897
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; 

Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Zanzibāras zila 31,030 €

427973
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; 

Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Zanzibāras zila 31,030 €

428114
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/Elektr

ība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu; Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC); Ērta 

pilotsistēma — šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis; 

Tehniskais kritērijs pagaidu rezerves ritenim; Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Liesmu sarkana 31,030 €

Renault izstādes piedāvājums
Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid,

1,79 % + Euribor -full hybrid.RENAULT ARKANA

404510
techno mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC), ērta pilotsistēma 

— šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis, Comfort pakete: 

apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, priekšējie sēdekļi 

ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas regulēšanu, Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma, Jumts melnā krāsā, Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā, 

Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes, Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu)

Zanzibāras zila 29,185 €

404526
techno mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC), ērta pilotsistēma 

— šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis, Comfort pakete: 

apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, priekšējie sēdekļi 

ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas regulēšanu, Easy 

parking 360 pakete: ērta parkošanās palīgsistēma, 360° kamera, 

Jumts melnā krāsā, Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā, Bez induktīvās 

viedtālruņa uzlādes, Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu remonta 

komplektu)

Visuma balta 29,810 €

404437
techno mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC), ērta pilotsistēma 

— šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis, Comfort pakete: 

apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, priekšējie sēdekļi 

ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas regulēšanu, Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma, Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes, Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 28,860 €

404022
R.S. line mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Vienkārša pilotsistēma - šosejas un satiksmes sastrēgumu 

pavadonis, Tekstila polsterējums ar TEP eko-ādas elementiem melnā 

krāsā, 360° kamera, Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu remonta 

komplektu) 

Nakts melna 30,360 €

403907
techno mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Easy driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole (ACC), ērta pilotsistēma 

— šosejas un satiksmes sastrēgumu pavadonis, Comfort pakete: 

apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, priekšējie sēdekļi 

ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas regulēšanu, Easy 

parking pakete: sānu parkošanās palīgsistēma, ērtas parkošanās 

palīgsistēma, Jumts melnā krāsā, Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā, 

Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes, Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu)

Metāla pelēka 29,185 €

403956
techno mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Easy parking 360 pakete: ērta parkošanās palīgsistēma, 

360° kamera, Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes,  Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 28,620 €

404024
R.S. line mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Vienkārša pilotsistēma - šosejas un satiksmes sastrēgumu 

pavadonis, Tekstila polsterējums ar TEP eko-ādas elementiem melnā 

krāsā, 360° kamera, Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu remonta 

komplektu)

Nakts melna 30,430 €

403974
R.S. line mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Jumts melnā krāsā, Vienkārša pilotsistēma - šosejas un satiksmes 

sastrēgumu pavadonis, Tekstila polsterējums ar TEP eko-ādas 

elementiem melnā krāsā, 360° kamera, Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Metāla pelēka 30,780 €

403926
R.S. line mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Jumts melnā krāsā, Vienkārša pilotsistēma - šosejas un satiksmes 

sastrēgumu pavadonis, Tekstila polsterējums ar TEP eko-ādas 

elementiem melnā krāsā, 360° kamera, Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Visuma balta 30,940 €

Renault izstādes piedāvājums

Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault līzinga likme:

Garantija 5 gadi vai 100 000 km.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

1,99 % + Euribor -mild hybrid,

1,79 % + Euribor -full hybrid.RENAULT ARKANA

403788
R.S. line mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Color desig pakete: jumts melnā krāsā, spoileris uz bagāžas 

nodalījuma durvīm melnā krāsā, priekšējā un aizmugurējā bufera 

detaļas virsbūves krāsā, sānu durvju moldingi melnā krāsā ar dekoru 

virsbūves krāsā, Vienkārša pilotsistēma - šosejas un satiksmes 

sastrēgumu pavadonis, Tekstila polsterējums ar TEP eko-ādas 

elementiem melnā krāsā, 360° kamera, Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu)

Valensijas 

oranža 30,530 €

394388
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes, Pagaidu rezerves 

ritenis (izņemot riepu remonta komplektu)

Nakts melna 29,060 €

394507
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes

Zanzibāras zila 29,060 €

394572
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Jumts melnā krāsā, Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā, 

Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes, Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu)  

Liesmu sarkana 29,380 €

390956
techno E-Tech full hybrid 

145 MY22

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Jumts melnā krāsā, Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā, 

Bez induktīvās viedtālruņa uzlādes,  Pagaidu rezerves ritenis (izņemot 

riepu remonta komplektu)

Metāla pelēka 29,380 €

382823
techno mild hybrid 140 

EDC MY22
Benzīns Automātiskā

Comfort pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāma ādas stūre, 

priekšējie sēdekļi ar elektrisko regulēšanu, vadītāja sēdeklis ar jostas 

regulēšanu, Jumts melnā krāsā, Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā, 

Pagaidu rezerves ritenis (izņemot riepu remonta komplektu) 

Metāla pelēka 28,160 €

RENAULT ZOE
Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,79 %.

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

"Siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšana

transporta sektorā - atbalsts bezemisijas un    

mazemisijas transportlīdzekļu iegādei"  

 4 500 EUR vērtībā!   

777996 INTENS R135 E.V.50 Elektrība Automātiskā

Easy link 9,3" ar navigāciju, savietojams ar 10,25" TFT digitālo 

instrumentu paneli, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, 

Bluetooth®, saderība ar Apple CarPlay™ un Android Auto™, 

austrumeiropas karti; Winter pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, 

apsildāma ādas stūre; Ērta parkošanās palīgsistēma; Ātrs līdzstrāvas 

lādētājs (līdz 150 km 30 minūtēs).

Melleņu violeta 36,700 €

774638 INTENS R135 E.V.50 Elektrība Automātiskā

Easy link 9,3" ar navigāciju, savietojams ar 10,25" TFT digitālo 

instrumentu paneli, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, 

Bluetooth®, saderība ar Apple CarPlay™ un Android Auto™, 

austrumeiropas karti; Winter pakete: apsildāmi priekšējie sēdekļi, 

apsildāma ādas stūre; Ērta parkošanās palīgsistēma; Ātrs līdzstrāvas 

lādētājs (līdz 150 km 30 minūtēs).

Alpu balta 36,270 €

Renault izstādes piedāvājums
Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

716626
techno E-Tech full hybrid 

145

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Pakete ziemas komforts: apsildāmi priekšējie sēdekļi + apsildāma 

stūre + ādas stūre; Pakete apgaismojums: automātiskas tālās/tuvās 

gaismas + miglas lukturi + pilnas LED "C formas" priekšējie lukturi ar 

"acs animāciju"; Indukcijas viedtālruņa lādētājs; Elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi; Pagaidu rezerves ritenis.

Dzelzs zila 24,100 €

716619 equlibre TCe 90 Benzīns Manuālā

Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris + renault 

brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami sānu 

spoguļi, manuāli nolokāmi; Apsildāmi priekšējie sēdekļi; Aizmugurējie 

parkošanās sensori; Pakete rezerves ritenis: noņemama bagāžnieka 

grīda + pilns rezerves ritenis .

Platīna pelēka 16,480 €

619665 Equlibre TCe 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā

informācijas un izklaides komplekts: EASY LINK 7" multivides sistēma 

ar navigāciju, DAB radio, Bluetooth®, 2xUSB+1xJack, saderība ar Apple 

CarPlay™ un Android Auto™ + Austrumeiropas karte - standarta 

versija, Pakete drošība: bez distances kontroles sistēmas + bez 

aktīvās avārijas bremzēšanas palīgsistēmas, Pakete komforts: 

automātiskais gaisa kondicionieris + renault brīvroku karte + 

priekšējie saulessargi + elektriski regulējami sānu spoguļi, manuāli 

nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, Elektriski regulējami 

aizmugurējie sānu  logi, Apsildāmi priekšējie sēdekļi 

Alpu balta 17,860 €

716567 Equlibre TCe 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā

Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris + renault 

brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami sānu 

spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Indukcijas viedtālruņa lādētājs, Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Platīna pelēka 18,110 €

716575 Equlibre TCe 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā

Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris + renault 

brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami sānu 

spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Indukcijas viedtālruņa lādētājs, Elektriski regulējami aizmugurējie 

sānu  logi, Apsildāmi priekšējie sēdekļi 

Alpu balta 17,720 €

716659 Equlibre TCe 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā

Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris + renault 

brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami sānu 

spoguļi, manuāli nolokāmi, Indukcijas viedtālruņa lādētājs, 

Aizmugurējie parkošanās sensori, Apsildāmi priekšējie sēdekļi 

Platīna pelēka 18,110 €

716665 Equlibre TCe 100 LPG Benzīns/LPG Manuālā

Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris + renault 

brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami sānu 

spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu  logi, Indukcijas viedtālruņa 

lādētājs, Apsildāmi priekšējie sēdekļi   

Alpu balta 17,720 €

029671 equlibre TCe 90 X-Tronic Benzīns Automātiskā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Pakete rezerves ritenis: noņemama bagāžnieka grīda + pilns 

rezerves ritenis, Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris 

+ renault brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu  logi, Apsildāmi priekšējie 

sēdekļi   

Valensijas 

oranža 19,080 €

158095 equlibre TCe 90 Benzīns Manuālā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Pakete rezerves ritenis: noņemama bagāžnieka grīda + pilns 

rezerves ritenis, Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris 

+ renault brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu  logi, Apsildāmi priekšējie 

sēdekļi   

Alpu balta 17,500 €

158127 equlibre TCe 90 Benzīns Manuālā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Pakete rezerves ritenis: noņemama bagāžnieka grīda + pilns 

rezerves ritenis, Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris 

+ renault brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu  logi, Apsildāmi priekšējie 

sēdekļi   

Alpu balta 17,500 €

RENAULT CLIO
Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault izstādes piedāvājums
Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

158183 equlibre TCe 90 X-Tronic Benzīns Automātiskā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Pakete rezerves ritenis: noņemama bagāžnieka grīda + pilns 

rezerves ritenis, Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris 

+ renault brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu  logi, Apsildāmi priekšējie 

sēdekļi   

Dzelzs zila 19,150 €

158193 equlibre TCe 90 X-Tronic Benzīns Automātiskā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Pakete rezerves ritenis: noņemama bagāžnieka grīda + pilns 

rezerves ritenis, Pakete komforts: automātiskais gaisa kondicionieris 

+ renault brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi, Aizmugurējie parkošanās sensori, 

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu  logi, Apsildāmi priekšējie 

sēdekļi   

Liesmu sarkana 19,080 €

555263 Equlibre TCe 100 LPG Benzīns/LPG Manuālā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Aizmugurējie parkošanās sensori, Elektriski regulējami 

aizmugurējie sānu  logi, 15" tērauda diski, Apsildāmi priekšējie sēdekļi      

Platīna pelēka 18,070 €

555209
equlibre E-Tech full hybrid 

145

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Aizmugurējie parkošanās sensori, Elektriski regulējami 

aizmugurējie sānu  logi, 15" tērauda diski, Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu), Apsildāmi priekšējie sēdekļi    

Platīna pelēka 23 490 €

554516
equlibre E-Tech full hybrid 

145

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Aizmugurējie parkošanās sensori, Elektriski regulējami 

aizmugurējie sānu  logi, 15" tērauda diski, Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu), Apsildāmi priekšējie sēdekļi      

Dzelzs zila 23,630 €

555208
equlibre E-Tech full hybrid 

145

Benzīns/ 

Elektrība
Automātiskā

Pakete apgaismojums: automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas 

lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens atpakaļgaitas 

lukturis, Aizmugurējie parkošanās sensori, Elektriski regulējami 

aizmugurējie sānu  logi, 15" tērauda diski, Pagaidu rezerves ritenis 

(izņemot riepu remonta komplektu), Apsildāmi priekšējie sēdekļi     

Platīna pelēka 23,490 €

RENAULT CLIO
Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

158397
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, saderību ar 

Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta Eiropas karte, 

navigācijas replikācijas funkcija uz pulksteņa displeja + 10,25" 

digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem un indikatoriem, Sānu 

spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) vai jumta krāsā (2TON 

versijai), 2TON virsbūves krāsa, Sānu spoguļi manuāli nolokāmi, 

apsilde, ar temperatūras sensoru, Pagaidu rezerves ritenis, Apsildāmi 

priekšējie sēdekļi 

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,370 €

513805 equilibre Tce 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā Aizmugurējie parkošanās sensori, Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Kasiopejas 

pelēka 19,100 €

513726 equilibre Tce 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā Aizmugurējie parkošanās sensori, Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Jūras zila + 

Zvaigņu melna 18,800 €

513647 equilibre Tce 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā Aizmugurējie parkošanās sensori, Apsildāmi priekšējie sēdekļi Higland pelēka 19,260 €

513708 equilibre Tce 100 LPG Benzīns/ LPG Manuālā Aizmugurējie parkošanās sensori, Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Jūras zila + 

Zvaigņu melna 18,800 €

Renault izstādes piedāvājums

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

RENAULT CAPTUR

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

ID-kods Versija / Motors Degviela
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

768075
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, saderību ar 

Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta Eiropas karte, 

navigācijas replikācijas funkcija uz pulksteņa displeja + 10,25" 

digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem un indikatoriem; Apsildāmi 

priekšējie sēdekļi; Sānu spoguļi manuāli nolokāmi, apsilde, 

temperatūras sensoru; Sānu spoguļu korpusi jumta krāsā (2TON 

versijai); Pagaidu rezerves ritenis

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,140 €

768077
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, saderību ar 

Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta Eiropas karte, 

navigācijas replikācijas funkcija uz pulksteņa displeja + 10,25" 

digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem un indikatoriem, Sānu 

spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) vai jumta krāsā (2TON 

versijai), 2TON virsbūves krāsa, Sānu spoguļi manuāli nolokāmi, 

apsilde, ar temperatūras sensoru, Pagaidu rezerves ritenis, Apsildāmi 

priekšējie sēdekļi

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,370 €

768074
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB,

1x ligzdu, saderību ar Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta 

Eiropas karte, navigācijas replikācijas funkcija

uz pulksteņa displeja + 10,25" digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem 

un indikatoriem, Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) 

vai jumta krāsā (2TON versijai), 2TON virsbūves krāsa, Sānu spoguļi 

manuāli nolokāmi, apsilde, ar temperatūras sensoru, Pagaidu 

rezerves ritenis, Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,370 €

768076
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, saderību ar 

Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta Eiropas karte, 

navigācijas replikācijas funkcija uz pulksteņa displeja + 10,25" 

digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem un indikatoriem, Sānu 

spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) vai jumta krāsā (2TON 

versijai), 2TON virsbūves krāsa, Pagaidu rezerves ritenis, Apsildāmi 

priekšējie sēdekļi 

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,370 €

029937
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Improved driving pakete: adaptīvā kruīza kontrole + aklo zonu 

brīdinājuma sistēma + ādas stūre + sastrēgumu un šosejas asistents 

+ apsildāma stūre + aizmugures šķērssatiksmes brīdinājuma sistēma, 

Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) vai jumta krāsā 

(2TON versijai), 2TON virsbūves krāsa, Pagaidu rezerves ritenis, 

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,550 €

158386
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, saderību ar 

Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta Eiropas karte, 

navigācijas replikācijas funkcija uz pulksteņa displeja + 10,25" 

digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem un indikatoriem, Sānu 

spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) vai jumta krāsā (2TON 

versijai), 2TON virsbūves krāsa, Sānu spoguļi manuāli nolokāmi, 

apsilde, ar temperatūras sensoru, Apsildāmi priekšējie sēdekļi 

Kasiopejas 

pelēka + 

Zvaigžņu melna
25,300 €

158396
techno mild hybrid 140 

EDC
Benzīns Automātiskā

Infotainment techno pakete: EASY LINK 9,3" ar skārienekrānu, 

navigāciju, DAB radio, 6 skaļruņiem, 2xUSB, 1x ligzdu, saderību ar 

Android Auto™ un Apple CarPlay™, standarta Eiropas karte, 

navigācijas replikācijas funkcija uz pulksteņa displeja + 10,25" 

digitālais, krāsu displejs ar pulksteņiem un indikatoriem, Sānu 

spoguļu korpusi virsbūves krāsā (1TON versijai) vai jumta krāsā (2TON 

versijai), 2TON virsbūves krāsa, Sānu spoguļi manuāli nolokāmi, 

apsilde, ar temperatūras sensoru, Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Pērļu balta + 

Zvaigžņu melna 25,370 €

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

RENAULT CAPTUR

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Renault izstādes piedāvājums
Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.



Versija/Motors
Pārnesum- 

kārba
Papildu aprīkojums Krāsa

RENAULT KADJAR
Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, t. 67066111

https://renault.musamotors.lv

Tehauto Latgale SIA, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, t. 65476350

Tehauto SIA, Rīgas iela 103, Valmiera, t. 64231289
Ardala SIA, Satiksmes iela 8, Liepāja, t. 26159959

IMA Signāls SIA, Centra iela 4, Lazdona, t. 64822024
Intransserviss SIA, Aviācijas iela 30, Jelgava, t. 63011667

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

920465 Techno TCe 140 EDC MY22.2 Benzīns Automātiskā Winter pakete: ādas stūre, apsildāma stūre, apsildāmi priekšējie sēdekļi.
Augstkalnes 

pelēka 27,150 €

029252 Techno TCe 140 EDC MY22.2 Benzīns Automātiskā
Winter pakete: ādas stūre, apsildāma stūre, apsildāmi priekšējie sēdekļi; 

Pagaidu rezerves ritenis.
Titāna pelēka 27,300 €

920534 Techno Blue dCi 115 EDC MY22.2 Dīzeļdegviela Automātiskā

Winter pakete: ādas stūre, apsildāma stūre, apsildāmi priekšējie sēdekļi; 

Easy 2 pakete: aklās zonas brīdinājuma sistēma (BSW), Easy Park Assist - 

parkošanās palīgsistēma aizmugurē/priekšpusē/sānos, aizmugurējā 

šķērssatiksmes brīdinājuma sistēma (RCTA);  Pagaidu rezerves ritenis.

Augstkalnes 

pelēka 28,960 €

029431 Techno TCe 140 EDC MY22.2 Benzīns Automātiskā
Winter pakete: ādas stūre, apsildāma stūre, apsildāmi priekšējie sēdekļi; 

Pagaidu rezerves ritenis.
Titāna pelēka 28,500 €

RENAULT MEGANE

RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

Cenā iekļauti reģistrācijas izdevumi.

Garantija 5 gadi vai  100 000 km.

Renault Līzings 1,99 %.

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

Dotajam automašīnas attēlam ir informatīvs raksturs.

ID-kods Degviela

328726 Intens TCe 140 EDC MY22 Benzīns Automātiskā

WINTER pakete: Priekšējo lukturu mazgātāji, Apsildāms vējstikls; COMFORT 

pakete: Vadītāja sēdeklis ar manuālu jostasvietas atbalsta un spilvena 

garuma pagarinātāja regulējumu; pasažiera sēdeklis manuāli regulējams 

(augstums un spilvena garuma pagarinātājs) + nolokāma pasažiera 

sēdekļa atzveltne, Apsildāmi priekšējie sēdekļi; Sistēma "EASY PARK 

ASSIST" (bezroku parkošanās); Pagaidu rezerves ritenis.

Dzelzs zila 29,380 €

Renault izstādes piedāvājums

Akcijas 

cena 

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2023.

Cenas norādītas ar PVN.


