
 

Nomaini savu veco automobili pret jaunu Mercedes-Benz un 

saņem 2500Eur atlaidi. 
 
Daimler AG informācija par Euro 4 dīzeļdzinēju atpirkuma kompensāciju 
 

Mēs atpirksim jūsu lietoto automobili ar Euro4 dīzeļa dzinēju un bonusā saņemsiet 2500 Eur atlaidi 

jauna Mercedes-Benz iegādei.* 

 

Piedāvājums ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim. 

 

Lai noskaidrotu, vai jūsu automašīna atbilst atlaides saņemšanai jauna Mercedes-Benz iegādei,  lūdzu, 

sazinieties ar Daimler AG ģenerālpārstāvi Latvijā SIA Domenikss:  

 
Domenikss Auto salons, Krasta iela 34, Rīga 

Tālr.: (+371) 26486622 

E-pasts: info@domenikss.lv 

 

 

Kas ir Euro 1 (ES1) - Euro 4 (EU4)? 
 

1992. gadā tika ieviests Euro 1 dzinēju standarts, lai 

veicinātu automobiļu izplūdes gāžu emisijas 

samazināšanu. Kopš tā laika, šo standartu regulāri 

atjaunina, lai turpinātu samazināt izplūdes gāžu emisijas 

apjomu un uzlabotu gaisa kvalitāti. Šodien automobiļi jau 

tiek ražoti ar Euro 6 dzinēju un to ietekme uz vidi ir 

zemāka kā jebkad agrāk.  

Ja jūsu dīzeļa auto ražošanas gads ir bijis laika posmā no 

1992-2010, iespējams, tas ražots pēc Euro 1 - Euro 4 

standartiem.  

 

          

 

 

  

Raugoties nākotnē, Daimler AG ir ieguldījuši 

miljardiem eiro, lai attīstītu dīzeļdegvielas un benzīna 

dzinēju tehnoloģijas. Šodien visi jaunie Mercedes-

Benz transportlīdzekļi atbilst Euro 6 standartiem.  

 

Ja jūsu pašreizējā automašīna ir ar ES1, 2 vai 3 

standarta dzinēju, mēs nodrošināsim, ka tās 

lietošanas tiek pārtraukta, un tā pārstrādāta videi 

draudzīgā veidā saskaņā ar likumdošanas prasībām. 
 

 

 

Sazinieties ar mums 

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu, kā varat izmantot Daimler AG atbalstu, lai mainītu veco automašīnu pret jaunu.  

 

* Kompensācija 2500Eur ar PVN, attiecas uz jebkuru automašīnu marku un modeli ar Euro1 – Euro 4 dīzeļdzinēju. 

Kompensācija spēkā pērkot jaunu Mercedes-Benz vieglo automašīnu ar Euro 6 dzinēju vai plug-in tipa hibrīda 

automobili. Nomaiņas transportlīdzeklim  jābūt reģistrētam uz klienta vārda vismaz 6 mēnešus.  

Kompensācija ir spēkā no 02/08/2017 līdz 31/12//2017.  

Jauno automašīnu piegāde un reģistrācija notiek līdz 31/03/2018.  

 
 

    

Domenikss Auto Salons 

Krasta iela 34, Rīga, LV-1003 

Tālr.: (+371) 67099909 

 

www.mercedes-benz.lv 

www.domenikss.lv 

 


