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Corsa pārsteidz un sajūsmina 
“ASK Rīga” basketbolistus
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www.adamauto.lv

Krasta ielā 66, Rīgā
Tālr.: +371 67078000
Fakss: +371 67078010
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Krasta ielā 97a, Rīgā
Tālr.: +371 67160012, 67160013
Mob. tālr.: +371 29510873 
E-pasts: sy@adamauto.lv

Zvaigžņu ielā 15, Ventspilī
Tālr.: +371 63607755
Fakss: +371 63607754
E-pasts: ventspils@adamauto.lv

Brīvības ielā 146b, Liepājā 
Tālr.: +371 63483930
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18. februārī “Adam Auto” kļuva par 
basketbola kluba “ASK Rīga” at
balstītājiem. Sadarbības ietvaros 
kluba labākajiem basketbolistiem 
un vadošajiem speciālistiem “Adam 
Auto” piešķīris lietošanā septiņas 
automašīnas – piecas Opel Corsa, 
vienu Opel Astra Caravan un vienu 
Opel Vectra.

“Jāatzīst, gan mēs, gan arī basketbo
listi, stāvot pie salīdzinoši mazās Opel 
Corsa, skatījāmies uz to ar bažām, taču 
pārsteigti konstatējām, ka divus met
rus garie sportisti ne vien spēj iekāpt 
mašīnā, bet pat justies tajā ērti, turklāt 
no basketbolista galvas līdz mašīnas 

griestiem paliek brīvs krietnu desmit 
centimetru liels attālums. Pēc pirmo lī
kumu izbraukšanas sportistu izjūtas ti
kai uzlabojās, viņi neslēpa apmierinā
jumu un gandarījumu par savām jau
najām mašīnām un atzina – Corsa ir 
ātra un pilsētā ērta mašīna,” par uzsāk
to sadarbību stāsta “Adam Auto” Opel 
tirdzniecības vadītājs Zigurds Liepa. 

Savukārt basketbola kluba mene
džerim, kam ikdienā jāpārvadā spor
tistu aprīkojums, arī tērpi un bumbas, 
nepieciešama ietilpīgāka automašī

na. Īsti piemērota tam izrādījās Opel 
Astra Caravan. Ar uzsākto sadarbību, 
kas šobrīd paredzēta uz trim gadiem, 
apmierināts ir gan basketbola klubs, 
gan “Adam Auto”, kas ir gandarīts par 
iespēju palīdzēt sportistiem atvieglot 
viņu ikdienu. 

Līdzās jaunajai sadarbībai ar bas
ketbola klubu “ASK Rīga”, “Adam Auto” 
joprojām atbalsta arī Latvijas Basket
bola savienību, kas ikdienā turpina lie
tot “Adam Auto” piešķirtās Opel Zafira 
un Opel Astra automašīnas. 

“Mēs zinām, cik sarežģīti ir pārdot 
savu veco auto un cik ļoti gribas iz
darīt to ātri, jo vietā jau noskatīts 
jauns braucamais. Tāpēc, atvieg
lojot klientam ikdienu, mēs kā pir
mo iemaksu pieņemam jebkuras 
markas veco automašīnu,” atgādi
na “Adam Auto” lietoto automašīnu 
tirdzniecības vadītājs Uldis Tenters.

“Adam Auto” savā darbā izmanto vis
pāratzītu automašīnu novērtēšanas sis
tēmu SILVER DAT II. Tā ļauj precīzi diag
nosticēt jebkuras automašīnas stāvokli. 
U. Tenters piebilst, ka klients, izvēloties 
jaunu mašīnu, kā pirmo iemaksu varēs 
nodot jebkuras markas automašīnu, pro
tams, tā vispirms tiks attiecīgi novērtēta.

Izmantojot “Adam Auto” piedāvā
to iespēju savu veco mašīnu atstāt kā 
pirmo iemaksu, klienta galvenais ie
guvums ir izvairīšanās no laika tērē
šanas un klapatām, kas ir neizbēga
mas, meklējot savai mašīnai jaunu 
pircēju. Tiesa, cilvēkam jārēķinās, ka, 
šādu ceļu ejot, mašīnas (un attiecīgi 
arī pirmās iemaksas) vērtība būs no
teikta nedaudz zemāka, nekā tā būtu 
“Rumbulai” līdzīgos autoplačos. 

Atgādinām, ka “Adam Auto” ir G2 sis
tēmas dalībnieks, kas par pieņemamu 
cenu ļauj iegādāties teicamā tehniskā 
kārtībā savestas automašīnas ar nelie
lu nobraukumu. G2 ir sertificēta lietotu 
automobiļu tirdzniecības sistēma, kas 
savai produkcijai sniedz arī garantiju. 
Pamatā šīs mašīnas ievestas no Vācijas 
un Beļģijas, bet pēdējos gados to vidū 
aizvien biežāk parādās arī automobiļi, 
kas jauni nopirkti tepat Latvijā un brau
kuši pa mūsu ceļiem. Ar G2 zīmi tirgo
tās automašīnas ar nelielu nobrauku
mu joprojām ir populāras pircēju vidū 
divu galveno iemeslu dēļ – tās ir labā 
tehniskā stāvoklī un tām ir garantija, 
attiecīgi cilvēks pērk drošu un pārbau
dītu mantu, nevis kaķi maisā. 

Motivētus darbiniekus 
un lojālus klientus

Pirmajai iemaksai der jebkurš auto

Māris Varkalis, 
“Adam Auto” valdes priekšsēdētājs 

Mēs esam Baltijā vadošais Opel, 
Chevrolet un SsangYong dīleris, 
kas savā attīstībā jau spēris būtis
kus soļus un ne mazāk ambiciozus 
plānus kaļ nākotnei. Lai tos reali
zētu, mūsu prioritāte arī turpmāk 
būs profesionāli darbinieki un uz
ņēmumam lojāli klienti. 

Pēdējos gados mēs esam būtiski pa
plašinājuši uzņēmuma darbību – esam 
atvēruši jaunus “Adam Auto” centrus 
Liepājā un Ventspilī, turpinās darbs pie 
jaunā autocentra projektēšanas, Katla
kalnā (Rīgā) un Jēkabpilī. Tiek piesais
tīti arvien jauni sadarbības partneri, 
lai “Adam Auto” kļūtu par vēl stabilā
ku un uzticamāku partneri mūsu klien
tiem. Arī turpmāk strādāsim, lai nostip
rinātu Baltijas lielākā Opel, Chevrolet un 
SsangYong dīlera pozīcijas.

Taču bez ēkām un tehniskiem risi
nājumiem aizvien vairāk ir jādomā par 
cilvēku – lai apmierināti ir gan mūsu 
klienti, gan arī pašu darbinieki. Tieši 
cilvēki  ir ikviena uzņēmuma darbības 
stūrakmens un lielākā vērtība.

Katram klientam, ienākot “Adam 
Auto”, ir jājūtas uzklausītam, sapras
tam. Mums jāgādā, lai klienti dodas 

projām pārliecināti, ka mēs esam iz
darījuši visu iespējamo. 

Lai veicinātu klientu lojalitāti, ir iz
strādāta un tiks  ieviesta dzīvē klientu 
lojalitātes programma. Viens no pa
matuzdevumiem ir rūpes par klientu 
ne tikai pārdošanas procesā, bet arī 
pēcpārdošanas periodā, tā ir joma, 
kur varam darīt vēl vairāk.

Esmu gandarīts, ka nesen veiktajā 
darbinieku aptaujā vairākums atzina, 
ka ar darba apstākļiem, atalgojumu 
un darba vidi jūtas apmierināti. Vien
laikus izvērtēsim arī darbinieku ietei
kumus, lai strādājošie justos uzņēmu
mam piederīgi, sauktu to par savējo.

Divus metrus 
garie sportisti 
ne vien spēj 
iekāpt mašīnā, 
bet pat justies 
tajā ērti, turklāt 
no basketbolista 
galvas līdz 
mašīnas griestiem 
paliek brīvs 
krietnu desmit 
centimetru liels 
attālums

Juris Vītums (Mālpils):
“Adam Auto” klients esmu divus gadus kopš nopirku Chevrolet 
Lacetti. Esmu ļoti apmierināts – maza, kompakta automašīna, la
bi iet, mazs degvielas (benzīna) patēriņš. Iepriekš man bija lietots 
Ford Mondeo, ko, protams, nekādi nevar salīdzināt ar jaunu au
tomašīnu. Faktiski ar “Adam Auto” esmu ļoti apmierināts, vienīgi 
cenas autoservisā sit pa kabatu. Nezinu gan, vai citos autorizēta
jos servisos ir lētāk. Toties apkalpošanas kvalitāte te ir līmenī. Es 
pirmais Mālpilī iegādājos Lacetti, tagad ir kādi pieci seši sekotāji. 
Cilvēki prasīja man atsauksmes, un es teicu, ka viss kārtībā.

Genādijs Jakovļevs (SIA “Posserviss”, Rīga):
Firmai steidzami vajadzēja auto, gribējām ņemt Opel Combo, 
bet tās nebija, tāpēc izvēlējāmies Corsa. Ļoti dīvaina situāci
ja – bija nauda un vēlēšanās pirkt, bet auto nav, visas esot iz
pirktas pirms jaunā gada. “Adam Auto” esam pirkuši arī citus 
opeļus un esam palikuši uzticīgi šai firmai, jo viss apmierina. 
Varu teikt, ka Opel Combo ir īsts darba zirgs! Arī cenas ziņā ļoti 
konkurētspējīgs, piemēram, Citroen ir dārgāks. Serviss strādā 
ļoti operatīvi. To darbu, ko Citroen servisā veica nedēļu, šeit 
izdara dienas laikā!

Pēc jaunā servisa centra Rīgā, Kras
ta ielā 97a atvēršanas “Adam Auto” 
mehāniskais serviss turpat par treš
daļu palielinājis savas jaudas, rin
das samazinot līdz minimumam.

2007. gada 1. decembrī pilnā ap
jomā darbu sācis “Adam Auto” jau
nais servisa centrs Krasta ielā 97a – 
ēkā, kur iepriekš bija izvietota “Adam 
Auto” SsangYong automašīnu tirdz
niecība. “Adam Auto” servisa vadītājs 
Raimonds Poškus informē, ka jauna

jā struktūrvienībā strādā seši mehāni
ķi un viens elektriķis. Tas kopējo ser
visa jaudu ļāvis palielināt turpat par 
300 automašīnām mēnesī. “Nav no
slēpums, ka servisa lielā noslodze, dēļ 
kā veidojās reizēm pat nedēļām garas 
rindas, iepriekš bija smags jautājums, 
kas radīja klientos pamatotu neap
mierinātību. Sākotnēji situāciju centā
mies labot, ievērojami pagarinot ser
visa darba laiku. Tas deva uzlaboju
mu, taču ne būtisku. Tādēļ arī pērn no
lēmām izbūvēt vēl vienu mehāniskā 

servisa centru, kas šobrīd, darbojoties 
vien pāris mēnešu, jau devis būtisku 
uzlabojumu,” atzīst R. Poškus. 

Šobrīd vidēji mēnesī mehāniskais 
serviss spēj apkalpot 1200–1300 au
tomašīnu, tādējādi spriedze ar šā vei
da remontu šobrīd ir faktiski atrisināta. 
Joprojām sarežģīta ir situācija ar auto
mašīnu elektronikas remontiem. “Lat
vijā trūkst labu elektriķu. Taču risināju
mi tiek meklēti, un es ticu, ka drīz vien 
arī uz elektronikas remontiem būs jā
gaida vien dažas dienas,” tā R. Poškus.

Mehāniskais remonts jau nākamajā dienā

Klienti vērtē “Adam Auto” darbību



“Man ir grūti iedomāties vēl la
bāku, drošāku un ērtāku mašīnu 
par manu Chevrolet Epica, kas – kā 
zinu – uzticīgi kalpo daudziem ārs
tiem,” savu pieredzi atklāj ilgga
dēja “Adam Auto” kliente Natālija 
Bagramjana.

Savu pirmo braucamo Natālija iegā
dājusies “Adam Auto” sen – tik sen, ka 
precīzu laiku atminēties vairs neesot ie
spējams, taču kopš tās dienas viņa ir uz
ticīga šī uzņēmuma kliente. Lai arī pa
manījusi lietas, ko “Adam Auto” varētu 
uzlabot, viņa šo uzņēmumu iesaka arī 
saviem draugiem, radiem un kolēģiem.

“Šobrīd braucu ar Chevrolet Epica. Tas 
ir mans otrais Chevrolet modelis. Gan 
iepriekšējo, gan arī šo auto iegādājos 
tāpēc, ka mašīna ir patiesi laba, darbā 
izturīga, turklāt nav arī dārga. Taisnības 
labad gan jāteic, ka lēmumu iegādāties 
mašīnu man palīdzēja pieņemt “Adam 
Auto” pārdevējs Ruslans Vlasjuks – viņš 
bija vienkārši lielisks. Ruslans uzklausī
ja manas vēlmes un atbilstoši tām ie
teica tieši Epica, taču varēja just, ka 
viņš nevēlas par katru cenu šo mašī
nu pārdot, bet gan – lai es paliktu ap
mierināta kā ar auto, tā arī ar apkalpo
šanu. Viņš ir pretimnākošs un labi pār

zina produktu, kuru pārdod, un – kas 
ir būtiski – Ruslans nemelo. Ja mašīnai 
ir kāds vājais punkts, tad par to esmu 
savlaicīgi brīdināta, pat ja tas vēlāk ne
maz neparādās. Vienmēr esmu jutusies 
šeit gaidīta, un šādu attieksmi novēlu 
arī saviem kolēģiem un draugiem, kam 
nešaubīdamās iesaku “Adam Auto”,” 
stāsta Natālija. 

Natālija Bagramjana ir poliklīnikas 
galvenā ārste. Ikdienā sanākot daudz 
braukt, tāpēc arī automašīnai ir kriet
na slodze. Taču tāpat kā daudzi citi ār
sti, kas sev izvēlējušies salīdzinoši lēto, 

bet stabilo un drošo Chevrolet Epica, 
ar savu auto pilnībā apmierināta ir arī 
Natālija. Īpaši iepriecinot mašīnas eko
nomiskums un līganā gaita. 

Pēc dabas būdama atklāta, Natālija 
neslēpj arī vājos punktus, kurus pama
nījusi “Adam Auto” darbībā. “Kad nāku 
uz salonu iegādāties jaunu mašīnu, 
šķiet, esmu gaidītākais cilvēks, par kuru 
priecājās, kuram vēlas izpatikt visās vēl
mēs. Taču, kad mašīnai kaut kas notiek 
un man jādodas uz servisu, attieksme 
būtiski mainās – pirmkārt, jārēķinās ar 
stāvēšanu servisa rindā, otrkārt, “Adam 
Auto” ne vienmēr spēj nodrošināt re
zerves mašīnu, ko varu lietot, kamēr 
manējā tiek remontēta. Ņemot vērā to, 
ka esmu ilggadēja un uzņēmumam uz
ticīga kliente, priecātos, ja mani gaidītu 
ne tikai tad, kad nāku atstāt naudu sa
lonā, bet arī vēlāk. Tāpēc ir patīkami, ka 
Ruslans, ja vien iespējams, cenšas pa
līdzēt. Protams, ir reizes, kad ar servisa 
pakalpojumiem īsti apmierināta nees
mu. Patiesi iesaku “Adam Auto” servisa 
darba un apkalpošanas kvalitāti rūpīgi 
izvērtēt un uzlabot.” Natālija Bagram
jana piebilst, ka serviss bijis vajadzīgs 
vien regulāro tehnisko apkopju laikā, 
bet citādi mašīna ripo uzticīgi un ir labs 
sabiedrotais gan darbā, gan atpūtā. 

“Mana Epica ir palīgs un prieks” 
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Jau 2008. gada nogalē Jēkabpi
lī darbu sāks jaunais “Adam Auto” 
centrs. Februārī ielikts tā pamat
akmens un uzsākti būvniecības 
darbi.

“Adam Auto” valdes priekšsēdētājs 
Māris Varkalis atzīst, ka iepriekšējos 
gados uzņēmums strādājis, lai attīs
tītu savu darbību Kurzemes reģio
nā, kur vispirms uzbūvēts Ventspils 
autocentrs, bet pērn tāds izveidots 
arī Liepājā. Turpinot paplašināšanos, 
februārī “Adam Auto” uzsāka būvdar
bus Jēkabpilī. Tas ļaus pilnvērtīgi no
drošināt pakalpojumus visā Latvijā, 

turklāt arī atslogot salonu un servi
su Rīgā.

“Mums ir vienošanās par zemi, ir iz
strādāts un apstiprināts projekts, sek
mīgi rit saskaņošanas darbs, un, ja 
vien neradīsies kādi neparedzēti ap
stākļi, prognozējam, ka jau gada bei
gās jaunais autocentrs Jēkabpilī vērs 
durvis,” stāta Māris Varkalis. 

Paredzēts, ka Jēkabpilī “Adam Auto” 
centrs pamatā orientēsies uz Opel un 
Chevrolet markas automašīnu tirdz
niecību, taču nepieciešamības un pie
prasījuma gadījumā, te tiks pārdotas 
arī citas uzņēmuma pārstāvētās auto 
markas. Savukārt autoserviss Jēkabpi

lī būs tiesīgs remontēt ne vien “Adam 
Auto” pārstāvētās auto markas, bet arī 
daudzas citas. 

“Jēkabpils ir mūsu pirmais, bet ne 
pēdējais solis valsts austrumu virzienā, 
kur plānojam savu darbību paplašināt. 
Ir iecere perspektīvā “Adam Auto” cen
tru izbūvēt arī Valmierā. Tāpat mūs in
teresē sadarbības partneri citās pilsē
tās. Tas palīdzētu katram “Adam Auto” 
klientam īsināt ceļu no mājām līdz sa
lonam vai servisam, tā atvieglojot sev 
ikdienu un nedaudz atslogojot arī cen
tru Rīgā, kas īpaši aktuāli ir tad, ja runā
jam par ātru apkalpošanu servisā,” tā 
“Adam Auto” ģenerāldirektors. 

Jēkabpiliešiem būs savs 
“Adam Auto” centrs 

Liepājnieki ir brīvdomātāji, kam 
patīk atšķirties no citiem, patīk izai
cinoši piedāvājumi un patīk preto
ties stereotipiem – to “Adam Auto” 
Liepājas filiāles vadītāja Signe Fric
kausa min kā galveno iemeslu fak
tam, ka vēju pilsētā pārsteidzo
šu popularitāti iemanto SsangYong 
markas automašīnas.

Šobrīd apmēram puse “Adam Auto” 
Liepājas filiāles klientu ir organizācijas, 
bet otra puse – privātpersonas. Tas ir 
prognozēts rādītājs, kas pārsteigumus 
neraisa, bet ieinteresētus jautājumus 
liek uzdot automašīnu pārdošanas re
zultāti. Tie liecina, ka Liepājā īpaši po
pulārs ir SsangYong. “Kopš salona at
vēršanas pagājušā gada vasarā esam 
pārdevuši 11 SsangYong automašīnas, 
to vidū populārākās ir Actyon. Zinu, ka 
citviet šīs markas automašīnas ir sa
ņēmušas neviennozīmīgu vērtējumu 
un ne katrs spēj saskatīt tās skaistu
mu un spēku. Bet SsangYong popula
ritātes iemeslus Liepājā varu saistīt ar 
mūsu klientu specifiku. Liepājnieki, lai 
arī piesardzīgi pieņem jauno, vienmēr 
ir atvērti izaicinājumiem un drosmī
giem piedāvājumiem,” savus klientus 
vērtē S. Frickausa. 

Viņa atzīst, ka liepājniekiem ir svarī
gi pārliecināties, ka jaunums, kas viņus 
uzrunā šodien, ir vērtība, un tāda būs 
arī rīt un parīt. Ir svarīga uzticēšanās 
un stabilas ilgtermiņa sadarbības apzi
ņa, bet, ja tāda gūta, liepājnieks neslēpj 

savu brīvdomātāja garu un izvēlas to, 
ko vēlas, nevis to, ko diktē mode. Šajā 
gadījumā īpašu uzmanību izpelnījušās 
atšķirīgās SsangYong automašīnas.  

Tiesa, S. Frickausa atzīst, ka arī Lat
vijā kopumā apvidus automašīnu tir
gus ir strauji attīstījies, dažādu autora
žotāju piedāvājumi paliek aizvien in
teresantāki. Bet, ja cilvēkam iespējams 
izvēlēties īstu apvidus automašīnu ar 
bagātīgu komplektāciju, turklāt par 
draudzīgu cenu, kā tas ir SsangYong 
gadījumā, noraidošus argumentus at
rast ir grūti. Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī 
Liepājā SsangYong apvidus automašī
nas pamatā izvēlas aktīvi, atraktīvi, ga
dos un garā jauni cilvēki. 

Liepājā “Adam Auto” oficiāli durvis 
vēra 2007. gada augusta vidū. Pirmajā 
pusgadā  Liepājas filiāle pārdevusi 15 
Opel, 11 SsangYong un septiņas Chev-
rolet markas jaunas automašīnas. Pār
dotas arī 13 automašīnas ar nobrauku
mu, ko “Adam Auto” tirgo ar preču zīmi 
G2. Populārākie modeļi bijuši Opel As-
tra, Zafira un Corsa, Chevrolet Captiva 
un SsangYong Actyon.

“Mūsu pārdošanas rezultāti ir līdzī
gi iepriekš plānotajiem, bet šobrīd jā
strādā, lai lielāku noslodzi radītu ser
visam – pagaidām tā jauda ir vien 20 
procenti no iespējamā. Servisā strādā 
pieci meistari, viņu vidū ir labākie Lie
pājas automehāniķi, un es ticu, ka ar 
augstu darba kvalitāti mēs iemanto
sim aizvien lielāku klientu uzticību,” at
zīst S. Frickausa.

Gada sākumā “Adam Auto” serviss 
bija spiests paaugstināt maksu par 
darba stundu, tiesa, arī paaugstinā
tās cenas joprojām ne tuvu nav tik 
augstas kā vidēji oficiālo dīleru ser
visos Latvijā.

“Adam Auto” Servisa vadītājs Rai
monds Poškus informē, ka cena par 
servisa meistaru darba stundu paaug
stināta no līdzšinējiem 20 latiem bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 
uz 25 latiem par stundu. “Var šķist, ka 
lēciens ir augsts, taču, objektīvi izvēr
tējot situāciju, ir jāatzīst, ka tas ir pa
matots. Turklāt varam garantēt, ka šo
gad cenas servisā vairs paaugstinātas 
netiks. Daudzi uzņēmumi maksu par 
saviem pakalpojumiem mēdz palie
lināt, strauji reaģējot uz vispārējo sa
dārdzinājumu un inflāciju, taču “Adam 
Auto” turas pie kārtības, ka izcenoju
mi tiek pārskatīti un mainīti tikai reizi 
gadā,” par sava uzņēmuma cenu poli
tiku stāsta Raimonds Poškus. Viņš at
zīst, ka stundas darba maksa paaug
stināta tieši inflācijas dēļ un sadārdzi
nājums pilnā mērā tiek novirzīts darbi
nieku atalgojumam.

“Mēs dzīvojam tajos pašos apstāk
ļos un iepērkamies tajos pašos veika
los, kur citi, un arī mēs esam spies
ti samierināties ar nebeidzamo sa
dārdzinājumu. Ja uzņēmums vēlas 
saglabāt meistarus, sava darba iz
cilniekus, kas Opel, Chevrolet, kā arī 

SsangYong automašīnas pazīst līdz 
pēdējai skrūvītei un tātad ātri un pre
cīzi spēj noteikt kļūmes un tās no
vērst, atalgojuma palielināšana bija 
neizbēgama. Lai cik nepatīkama būtu 
cenas paaugstināšana servisā, tā ap
liecina arī labo ziņu: ar mūsu klientu 
mašīnām – tāpat kā līdz šim – strādās 
zinošākie meistari, un par to ir vērts 
maksāt,” stāsta R. Poškus.

Reaģējot uz pieaugošo pieprasī
jumu pēc kravas un pasažieru ko
merctransporta, “Adam Auto” G2 
sistēma īpašu vērību pievērš šī seg
menta automašīnu piegādei.

Līdz šim “Adam Auto” pamatā tirgo
ja “General Motors” ražotās mazlieto
tās automašīnas, lielākoties Opel mar
kas. Šobrīd pieņemts lēmums maz
lietoto automašīnu klāstu ievērojami 
paplašināt, uzsvaru liekot tieši uz ko
merctransportu – segmentu, kur pie
prasījums turpina strauji palielināties. 

Zinot savu klientu pieaugošo vaja
dzību pēc komerctransporta ar nelie
lu nobraukumu, tiek gādāts, lai tirdz
niecībā tāds arī būtu pieejams. 

Vienlaikus ar Opel tiek piedāvātas 
arī mazlietotas Renault automašīnas. 
“Ir zināms, ka daudzi automobiļu ražo
tāji ir apvienojušies, attiecīgi arī dažā
du marku mašīnas konceptuāli mēdz 
būt ļoti līdzīgas. Tas sakāms arī par 
Opel un Renault markas komercauto
mašīnām, kas nereti ir faktiski vienā
das, atšķiroties vien ar emblēmām, kas 
tām piestiprinātas, un atsevišķām sī
kām niansēm. Identiska situācija ir ar 

Opel Vivaro un Renault Trafic, tāpat ar 
Opel Movano un Renault Master. Prin
cipā tās ir vienādas mašīnas, kas pa
tiesībā tiek ražotas arī uz viena kon
veijera. Būtiskākā atšķirība ir vien tā, 
ka Opel pasažieru un kravas automa
šīnas ražo daudz mazāk nekā Renault, 
tādēļ nespēj pilnībā nosegt piepra
sījumu,” skaidro “Adam Auto” Lietotu 

automašīnu tirdzniecības vadītājs Ul
dis Tenters.

Visas lietotās automašīnas pirms no
nākšanas tirdzniecības laukumā tiek pār
baudītas un nepieciešamības gadījumā – 
arī saremontētas. Tās visas ir drošas un 
gatavas darbam. Ja kādas kļūmes tomēr 
rodas, U. Tenters ir pārliecināts, ka “Adam 
Auto” tās vienmēr palīdzēs atrisināt.

Darbs servisā kļūst dārgāks

Brīvdomātāji Liepājā 
izvēlas SsangYong

Komerctransporta piedāvājums

Jēkabpilī ieplānotais "Adam Auto" centrs pamatā orientēsies uz Opel un Chevrolet, savukārt autoserviss 
būs tiesīgs remontēt arī daudzu citu marku automašīnas

Šogad cenas servisā vairs 
paaugstinātas netiks. “Adam Auto” 
izcenojumi tiek pārskatīti un 
mainīti tikai reizi gadā

Klientu interese par komerctransportu, jo īpaši ar nelielu nobraukumu, ir 
ļoti liela. Interesi saista arī Opel Vivaro  Tour, kas ir ērts un komfortabls gan 
biznesa, gan atpūtas braucienam
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Liepājā īpaši populārs ir SsangYong. Kopš salona atvēršanas pagājušā gada 
vasarā ir pārdotas 11 SsangYong automašīnas, to vidū populārākās ir Actyon

Poliklīnikas galvenā ārste Natālija 
Bagramjana, tāpat kā daudzi 
citi ārsti, kas sev izvēlējušies 
salīdzinoši lēto, bet stabilo un 
drošo Chevrolet Epica, ar savu auto 
pilnībā apmierināta



“Esmu mērķtiecīga, neatlaidīga, 
man ir pamatīga pieredze, man pa
tīk automašīnas un man ir svarīgi 
ne vien strādāt patīkamā vidē, bet 
arī gādāt, lai apmierināti ir citi – tas 
ir labs priekšnosacījums tam, lai at
taisnotu uz sevi liktās cerības. Bet 
par sava darba pamatuzdevumu 
esmu izvirzījusi mērķi panākt, lai 
“Adam Auto” zīmols ikvienam sais
tītos pirmām kārtām ar jēdzieniem 
“kvalitāte” un “uzticamība”,” tā 
“Adam Auto” jaunā mārketinga va
dītāja Marika Celma.

Gada sākumā “Adam Auto” atstāja 
līdzšinējā Mārketinga nodaļas vadītā
ja Svetlana Vasjukova. Pieņēmusi jau
nus karjeras izaicinājumus, viņa patei
cās savai iepriekšējai darba vietai un 
ilggadējiem kolēģiem. Sveltanas vietā 
mārketinga vadītājas amatā stājusies 
Marika Celma, kas jau pirmajās dar
ba dienās pārliecinājusies, ka uzsākusi 
strādāt stabilā uzņēmumā ar lieliskiem 
darbiniekiem. Tiesa, viņai netrūkst ide
ju, kā “Adam Auto” vērst vēl labāku. 

“Esmu guvusi pārliecību, ka mani jau
nie kolēģi ir atsaucīgi, draudzīgi un iz
palīdzīgi – tas sola darbu patīkamā vidē, 
kas man ir svarīgi. Tāpat kā man ir sva
rīgi gādāt, lai apmierināti būtu arī pārē
jie darbinieki un mūsu klienti – pēdējo 
lojalitāte un labās domas par “Adam 
Auto” arī ir mans svarīgākais darba uz
devums. Vēlos, lai klients jūt, ka viņš 
mums ir svarīgs un tiek sadzirdēts ne 
vien brīdī, kad vēlas iegādāties auto
mašīnu, bet arī vēlāk, kad braucamajam 
gadījusies kāda ķibele. Vēlos panākt, lai 

“Adam Auto” klienti vienmēr saņem 
tādu apkalpošanu, kādu vēlas, un, pat 
risinot nepatīkamus jautājumus, prom 
dotos ar smaidu, jo jūt, ka viņa problē
mu atrisināšana mums ir svarīga. Tieši 
šāda attieksme palīdzēs klientam saistīt 
“Adam Auto” zīmolu ar kvalitātes un uz
ticamības jēdzieniem,” sava darba pa
matuzdevumu definē “Adam Auto” jau
nā mārketinga vadītāja.

Marika atklāj, ka uz “Adam Auto” at
nākusi ar labu pieredzes bagāžu. Tā 
gūta iepriekš – gan organizējot reģio
nāla, nacionāla un starptautiska līme
ņa izstādes, gan arī pildot mārketin
ga un reklāmas projektu vadītājas pie
nākumus dažādos uzņēmumos. “Katra 
darba vieta mani ir bagātinājusi, devusi 

jaunas zināšanas un pieredzi. To visu iz
mantošu “Adam Auto”, kas arī man sola 
labu pieredzi,” tā Marika Celma. Sevi 
viņa raksturo kā enerģisku, mērķtiecīgu 
un radošu cilvēku, kas nebaidās no jau
niem izaicinājumiem, nebaidās riskēt 
un daudz strādāt, lai mērķus sasniegtu. 
Viņai patīk precizitāte un komforts, bet 
darbam īpaši svarīga ir vide, kurā viņa 
strādā: “Esmu praktiska un racionāla, 
taču manī ir arī mākslinieciskais gars, 
bet tas īsti var izpausties tikai atbilstošā 
vidē, tādēļ prieks, ka “Adam Auto” radī
jis apstākļus labam darbam.” Marika ne
slēpj – lai sasniegtu labus darba rezul
tātus, viņai svarīgi strādāt ar produktu, 
kas pašai patīk. Automašīnas esot viena 
no Marikas kaislībām. 

1000 eiro no "Gribi būt 
miljonārs?” un 1280 eiro no 
“Prāta Bankas” – tik daudz 
naudas populārajās TV prāta 
spēlēs izcēlusi “Adam Auto” 
mārketinga asistente Baiba 
Goba – nenoliedzami uzņēmuma 
erudītākā darbiniece.

Nekādas veiksmes formulas te 
nav – Baiba Goba jau kopš bērnības 
daudz lasa un tāpēc arī daudz zina. 
"Mīlestība pret grāmatām man nāk 
no ģimenes. Tētis ir literāts, mājās 
ir milzīga bibliotēka ar seštūkstoš 
grāmatām,” pārsteidz Baiba. Visvai
rāk patīkot lasīt par vēsturi un vēs
turiskos detektīvus. “Katram ir kaut 
kas savs. Citiem patīk gumijlēkša
na, bet es absolūti neesmu sportis
ka, arī azartiska ne. Brīvajā laikā lab
prāt lasu.” Datoru un kabeļtelevīzi
jas laikmetā lasīt grāmatas – tā ir iz
cila vērtība!

Televīzijas prāta spēlēm Baiba Goba 
pieteikusies, jo “gribējās pārbaudīt, uz 
ko esmu spējīga”. Ļoti veiksmīgi – pa
gājušajā vasarā “Gribi būt miljonārs?” 
Baiba tika  līdz 12. jautājumam, to at
bildēja nepareizi un saņēma otro ga
rantēto summu – 1000  eiro. Baibu ie
gāza jautājums “Kura studentu kor
porācija dibināta 1880. gadā”. “Tagad 
man šķiet, ka pareizo atbildi varēju lo
ģiski izdomāt, bet toreiz es ieciklējos 
uz nepareizo variantu.” 

Par iegūto naudu Baiba iegādā
jusies cepeškrāsni, jo ēst gatavoša

na ir viņas nākamais lielais hobijs. 
Savukārt “Prāta bankā” iegūtais lai
mests – 1280 eiro – līdz viņai atce
ļos Lieldienās.

Pirms desmit gadiem Baiba Goba 
piedalījās radio spēlē “Lieliskais 
piecinieks”, bet, kā pati saka, toreiz 
bija tik nobijusies, ka neko lāgā nav 
spējusi pateikt. Baiba uzsver spēles 
vadītāja lielo nozīmi. “Švāns “Prāta 
bankā” ir vienkārši ģeniāls, ar labu 
humora izjūtu, pievērš uzmanību 
dalībniekiem. Tas palīdz koncen
trēties un mazina satraukumu. Lai 
gan arī  Miljonāra vadītājam Līcim 
nav ne vainas.”

Tieši tā apgalvo “Adam Auto” grā
matvede Sanita Marhileviča, un vi
ņai ir pamats šādam secinājumam – 
gan pēc pirmā bērniņa piedzimša
nas, gan gaidot otro, viņai tika no
drošināta iespēja strādāt mājās.

Sanitas Marhilevičas otrs bērns –
meitiņa Marta – piedzima 16. februā
rī. Dēlam Emīlam jau gads un desmit 
mēneši, viņš jau bija sagatavots tam, 
ka mājās parādīsies bēbis, kurš brēku
ļos. Sanita ir viena no tām laimīgajām 
māmiņām, kurai darba devējs nodro
šinājis iespēju strādāt mājās. Vīrs par 
to tikai priecājoties un pēdējās nedē
ļās aktīvi iekārtojis Sanitas jauno “biro
ju”, kas tagad no vienas istabas pārcē
lies uz citu.

S. Marhileviča skaidro: “Kad pagā
jušā gada martā dēlam apritēja gads 
un man vajadzēja atgriezties darbā, 
“Adam Auto” patīkami pārsteidza, pie
dāvājot darba pienākumus pildīt mā
jās un nodrošinot mani ar visu nepie
ciešamo. Es labprāt piekritu, jo tas dod 
iespēju labāk plānot savu laiku. Palik
šana mājās darbu netraucēja, jo pa 
dienu bērnu pieskatīja auklīte. Šādi 

organizēt darbu lielā mērā varēju at
ļauties specifisko pienākumu dēļ, pro
ti, esmu atbildīga par grāmatvedību 
meitas uzņēmumā Ventspilī. Jā, līdz ar 
to man regulāri uz turieni jāaizbrauc, 
taču tas neapgrūtina, gluži otrādi – 
man ļoti patīk vadīt auto, un tā ir ie
spēja izrauties ārpus Rīgas.”

Tā kā gada pirmais ceturksnis grā
matvežiem parasti ir ļoti noslogots, arī 
Sanita turpināja darbu līdz pēdējam 
brīdim. Vaicāta, vai nav smagi, viņa 
noteic, ka sēdēt bezdarbībā ir grū
tāk: “Man bija grūti, kad sēdēju mājās 
ar pirmo bērnu un nebija ko darīt. Tas 
man šķita nogurdinoši. Tagad gan ne. 
Pusdienlaikā nosnausties jau nu ne
sanāk, bet ik dienu varu ietaupīt di
vas stundas, ko citādi pavadītu ceļā uz 
darbu un mājām, un tas ir daudz.”

“Adam Auto” Sanita Marhileviča strā
dā trīs gadus. “Nevarētu teikt, ka būtu 
kļuvusi par uzņēmuma patrioti, bet, 
runājot ar draugiem un klausoties at
sauksmēs par viņu darba vietām, dar
ba devējiem, atmosfēru darbā utt., se
cināju, ka ar “Adam Auto” šajā ziņā viss 
ir kārtībā. Varētu teikt – tas ir ģimenei 
draudzīgs uzņēmums, vismaz manā 

situācijā. Neesmu dzirdējusi, ka citās 
firmās būtu iespēja audzināt bērnu un 
strādāt mājās. Tāpat te ir ļoti mierīgi, ir 
patīkama atmosfēra, lieti noder arī ve
selības apdrošināšana.”

Edgars Rozalinskis, šķiet, var pār
dot jebko. Šobrīd viņš “Adam Auto” 
salonā Rīgā apgūst zināšanas par 
automašīnu tirdzniecību, lai gada 
beigās sāktu strādāt jaunajā “Adam 
Auto” filiālē Jēkabpilī.

Pēc tikšanās ar Edgaru Rozalins
ki palika iespaids, ka tādi cilvēki kā 
viņš noderētu katrā tirdzniecības uz
ņēmumā. Puisis ir pārdevējs pēc aici
nājuma. Varbūt šobrīd tas neizpau
žas vēl visā pilnībā, taču pēc pusga
da viņš būs lietaskoks. Edgars “Adam 
Auto” salonā Rīgā apgūst ar auto 
tirdzniecību saistītās specifiskās lie
tas, lai gada beigās dotos strādāt uz 
dzimto Jēkabpili, kur plānots atvērt 
“Adam Auto” filiāli.

Edgars uzsver divas lietas: ar auto
mašīnu tirdzniecību viņam līdz šim 
nav bijis nekādas saistības, bet ar 
tirdzniecību – pat ļoti liela. “Esmu tir
gojis daudz ko – sākot ar svētbildēm 
un beidzot ar nekustamajiem īpašu
miem. Bet automašīnas nav iespē
jams pārdot bez specifiskām zināša
nām. Šobrīd apgūstu tīri praktiskas 
lietas – par modeļiem, paketēm... In

formācijas ir milzum daudz! Pēc dar
ba atnāku mājās, un galva kā spai
nis. Pa dienu iegūts tik daudz infor
mācijas, ka vakarā neko nesaprotu,” 
Edgars stāsta un atzīst, ka mācīties 
nav viegli. Sarunas brīdī viņš pieredzi 
bija smēlies tikai trīs nedēļas, bet ko
pumā jāmācās desmit mēneši. Grūti 
mācībās, viegli kaujā – tas ir tieši viņa 
gadījums.

Gribējās pārbaudīt, 
uz ko esmu spējīga

“Adam Auto” mārketinga 
asistentes Baibas Gobas lielākā 
aizraušanās ir grāmatu lasīšana

Marika Celma: Zinu, ka apmierināts 
klients ir arī uzticīgs klients

“Adam Auto” – ģimenei draudzīgs uzņēmums

“Adam Auto” grāmatvede Sanita 
Marhileviča atpūtas brīdī ar dēlu 
Emīlu

Edgars Rozalinskis ir tirgojis 
ļoti dažādas preces – sākot 
ar svētbildēm un beidzot ar 
nekustamajiem īpašumiem. Nav 
šaubu, ka arī auto tirdzniecība 
viņam ies no rokas

Pārdevējs pēc aicinājuma

2007. gada rudenī Adam Auto svinēja desmit gadu 
jubileju, kad īpašas atlaides un svētki bija sarīkoti 
klientiem, bet darbinieki tika pie prēmijām un kopīga 
ceļojuma uz Stokholmu.

"Adam Auto" 10 gadi – ar ceļojumu pār jūru
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Vasara ir laiks, kad “Adam Auto” jaunā mārketinga vadītāja Marika Celma 
dodas ceļojumos. Atpūtas brīdis saulainajā Horvātijā

Ceļojums sācies: atvadas no Rīgas

"Adam Auto" darbinieki izzina Stokholmu 

"Adam Auto" grāmatvedes pozē pie karaļa pils



Opel Astra jau ilgstoši ir pieprasī
tākā “Opel” automašīna. Tā tiek ra
žota jau vairāk nekā desmit ga
dus, un, būdama dažāda savās mo
difikācijās, ir nemainīgi kvalitatī
va. Šobrīd “Adam Auto” salonā pie
ejamas visas Astra versijas, tostarp 
piecdurvju hečbeks, trīsdurvju GTS, 
četrdurvju sedans, universālis un 
kabriolets.  

“Adam Auto” Opel tirdzniecības vadī
tājs Zigurds Liepa atzīst, ka viena mode
ļa nepārtraukta ražošana desmit gadu 
garumā ir autobūvē reti sastopama pa
rādība, kas apliecina konkrētā modeļa 
lielisko kvalitāti. “Opel Astra ir apliecinā
jusi sevi kā labu, izturīgu un drošu dar
ba mašīnu, kas, pareizi aprūpēta un re
gulāri apkopta, ir faktiski nenokaujama. 
Par to pārliecinājušies arī mūsu pircēji, 
kas joprojām darba vajadzībām mek
lē un izvēlās Opel Astra Classic. Šis mo
delis pirmo reizi no konveijera noripo
ja pirms desmit gadiem un nemainīgs 
tiek ražots joprojām. Tas ir pieejams arī 
“Adam Auto” salonā un joprojām atrod 
savu pircēju. Vairākus gadus šis modelis 
bijis pirktākais starp “Opel” automašī
nām, un vēl labāku apliecinājumu kva
litātei grūti iedomāties.” 

“Mūsu galvenais jaunums ir Opel As-
tra Sedan, kas nonākusi līdz Latvijai un 
jau atradusi savu pircēju. Tā ir pieeja

ma ar 11 dažādiem dzinējiem un čet
riem aprīkojuma līmeņiem, kas jebku
ram ļauj izvēlēties sev piemērotāko,” 
uzsver autotirgotājs. 

Viņš atzīst, ka trīsdurvju Opel Astra 
izceļas ar sportisku un dinamisku gai
tu, izaicinošu dizainu un šis auto ir lie
liska izvēle jauniem un moderniem 
cilvēkiem. Četrdurvju Astra ir klasiska 
automašīna, kas īsti piemērota stabi
lu vērtību piekritējiem. Opel Astra Ca-
ravan atslēgas vārds ir praktiskums, 
bet piecdurvju Astra ir zelta vidusceļš 

starp Caravan funkcionalitāti un četr
durvju klasiku. Savukārt māksliniecis
kāka un brīvāka gara ļaudīm īsti pie
mērota izvēlē ir Opel Astra Cabriolet. 

“Desmit gados, kopš Opel Astra ir ra
žošanā, tā izpētīta un pārbaudīta līdz 
vissīkākajām niansēm. Tai vairs nav tā 
saukto bērnu slimību, kādas tiek at
klātas jebkurai jaunai automašīnai. 
Opel Astra ir droša, izturīga un uztica
ma izvēle, turklāt par ļoti pieņemamu 
cenu – tāds ir šīs mašīnas popularitā
tes noslēpums,” tā Z. Liepa. 
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Krasta ielā 66, Rīgā
Tālr.: +371 67078000
Fakss: +371 67078010
E-pasts: opel@adamauto.lv

Krasta ielā 97a, Rīgā
Tālr.: +371 67160012, 67160013
Mob. tālr.: +371 29510873 
E-pasts: sy@adamauto.lv

Zvaigžņu ielā 15, Ventspilī
Tālr.: +371 63607755
Fakss: +371 63607754
E-pasts: ventspils@adamauto.lv

Brīvības ielā 146b, Liepājā 
Tālr.: +371 63483930
Fakss: +371 63483929
e-pasts: liepaja@adamauto.lv 

Uzlabot kaut ko izstrādājumā, kas 
jau tā ir gandrīz pati pilnība, nav 
vienkārši. Un tomēr SsangYong au
tobūves meistariem ir izdevies at
rast detaļas, kuras iespējams pil
nīgot arī līdz šim lieliskajā auto
mašīnā SsangYong Actyon. Drīzu
mā šis auto būs pieejams arī pircē
jiem Latvijā.

Latvijā ceturtā daļa no visām pirk
tajām jaunajām automašīnām ir ap
vidus mašīnas. SsangYong Actyon šajā 
kompānijā ir ieņēmis stabilas pozīci
jas un atradis savu pircēju. Kāds tad 
ir šī pircēja portrets? Tas ir par sevi 
pārliecināts, drošs un mērķtiecīgs 
cilvēks, kas māk gūt panākumus un 
savu stilu neslēpj no citiem. Svarīgi, 
ka SsangYong Actyon ir ne vien bagā
tīgi aprīkota un respektabla, bet arī 
par saprātīgu cenu nopērkama apvi
dus automašīna – šis rādītājs Actyon 
īpašnieku raksturo kā cilvēku, kas ne 
vien zina, ko vēlas, bet māk arī atrast 
labāko ceļu, kā vēlamo iegūt.

“Adam Auto” SsangYong tirdznie
cības vadītājs Edgars Zvaunis uzsver, 
ka Actyon vienmēr klientiem piedā
vāts ar ļoti bagātīgu bāzes komplek
tāciju. Tas ir spēks un izturība, kas 
apvienoti ar pilsētā tik svarīgo kom
paktumu. Turklāt ne velti šis auto 
pērn tika vērtēts arī konkursā “Lat
vijas gada auto”, kur parādīja labus 

rezultātus. Tas ir vēl viens apliecinā
jums tam, ka šis Korejas autobūves 
darbs ir lieliska mašīna, ko vēl vai
rāk uzlabot šķiet pat neiespējami. 
Un tomēr SsangYong būvnieki ir at
raduši nianses, kuras uzlabojot, ma
šīna kļūst vēl pievilcīgāka. 

“Radikāli nekas nav mainīts – kāda 
gan jēga mainīt to, kas ir pati pilnī
ba, taču, nedaudz pārveidojot au
tomobiļa radiatora resti, radio an
tenu un citas sīkas detaļas, jaunais 
Actyon pie pircējiem nonāks ne
daudz citādā, stilīgākā izskatā. Tāds 
tas jau pavisam drīz būs pieejams arī 
“Adam Auto” salonos,” stāsta Edgars 
Zvaunis. Viņš arī uzsver, ka gaitas 
īpašības auto nav mainījis, tāpat ne
mainīgi augsts joprojām ir autovadī
tājam un pasažieriem nodrošinātais 
komforts. 

Tev patīk sportisks, dinamisks dzī
ves un braukšanas stils – patīk va
ļas brīdi veltīt viļņu ķeršanai ar 
vējdēli, patīk uzveikt pat vissarež
ģītākos ceļa un bezceļa apstāk
ļus –, bet apnicis katru reizi do
māt, kā dēli līdz jūrai aizvest, jo 
bagāžniekā tam vienkārši nav vie
tas. Kaut kur ir jānovieto arī re
montdarbiem paredzētās caurules 
un citi materiāli! Tad SsangYong 
Actyon Sport ir tieši tas, kas tev 
vajadzīgs. Turklāt tagad būs pie
ejams arī jaunais Actyon Sport ar 
mehānisko pārnesumu kārbu.

Līdz šim SsangYong Actyon Sport bija 
pieejams tikai ar četrpakāpju automā
tisko pārnesuma kārbu – tas mašī
nai deva spēku un ļāva viegli pārvarēt 
pat ļoti sarežģītus ceļa apstākļus, taču 
varēja vēlēties dinamiskāku brauk
šanu. Tagad, saglabājot savu spēku, 
SsangYong Actyon Sport braucēju vēl
mes īsteno, kļūstot sportiskāks. 

“Adam Auto” SsangYong tirdzniecī
bas vadītājs Edgars Zvaunis apstiprina, 
ka pirmās Actyon Sport automašīnas ar 
sešpakāpju automātisko pārnesumu 

kārbu Rīgā, Krasta ielā 97a būs pieeja
mas jau martā. Paredzams, ka uzlabo
tās automašīnas versijas cena būs tikai 
par dažiem simtiem eiro dārgāka. Ne
kādu citu izmaiņu Actyon Sport tehnis
kajā risinājumā nebūs. 

“SsangYong Actyon Sport tradicionā
li ir izvēlējušies cilvēki, kam patīk būt 
aktīviem ikdienā, turklāt tas atzīts arī 
par labu palīgu darbā tiem cilvēkiem, 
kam nākas pārvadāt dažādas cauru
les, vadus, nelielus būvniecības mate
riālus un tamlīdzīgas lietas. Atšķirībā 
no klasiskā Actyon, SsangYong Actyon 
Sport ir pikapa tipa mašīna ar ietilpī
gu kravas kasti, kas ļauj ērti pārvadāt 
jau minēto vējdēli un buru, telti un tū
risma inventāru, kā arī darba materiā
lus, kam bagāžniekā īsti vietas nav. Šis 
ir skaists, pārliecinošs un izturīgs auto, 
kas ļauj būt brīvam, jo tu vienmēr vari 
paņemt līdzi visu nepieciešamo,” pār
liecināts ir Edgars Zvaunis. 

Būtiski, ka “Adam Auto” piedāvā arī 
plašu kravas kastes virsmu klāstu. Šīs 
virsmas ir ērti montējamas, tās ļauj 
būtiski mainīt Actyon Sport izskatu at
bilstoši īpašnieka vēlmēm un vajadzī
bām.

SsangYong Actyon 
izmaiņas ir nebūtiskas

Daudzveidīgā Astra 
apmierina visas vajadzības

Actyon Sport – 
stils būt brīvam

Jau maijā “Adam Auto” salonā būs 
apskatāma un nopērkama stilīgā, 
pārliecinošā un no citām mašīnām 
atšķirīgā Opel Agila.

“Adam Auto” Opel tirdzniecības vadī
tājs Zigurds Liepa atzīst, ka jaunās Agila 
galvenais trumpis ir tās vizuālais izskats. 
“Šis auto ir pamanāms, tas atšķiras no 

citām mašīnām, ir stilīgs un liek uz sevi 
atskatīties pat cilvēkiem, kas citkārt bi
juši vienaldzīgi pret automašīnām. Īpa
ši pievilcīgs jaunais Opel modelis varētu 
būt sieviešu, kā arī jauniešu un studen
tu vidū – tātad starp tiem, kuriem ir sva
rīgi pārvietoties ne vien ērti, bet arī sti
līgi. Šī ir pilsētas mašīna, kas savu opti
mālo izmēru dēļ ļauj viegli manevrēt ie
lās un ātri atrast parkošanās vietu.” 

Sākot ar maiju, Opel Agila “Adam 
Auto” salonā pievērsīs sev uzmanību ar 
košām un stilīgām krāsām. Piecdurvju 
auto būs pieejami ar 1,2 litru benzīna 
un 1,3 litru dīzeļa dzinēju. Tiesa, visām 
Opel Agila automašīnām būs tikai me
hāniskā pārnesumu kārba.

Un, protams, cena! Jaunajam Opel 
modelim tā būs maciņam un taupīša
nas laikam draudzīga. 

Eiropā un arī Latvijā cilvēki vēlas 
nevis ekonomisku kastīti, kas spēj 
aizgādāt no viena punkta uz otru, 
bet automašīnu, kas ne vien ļauj 
lēti braukt, bet ir arī skaista un sti
līga. Jaunais Chevrolet Aveo atbilst 
abiem nosacījumiem.

“Adam Auto” Chevrolet tirdzniecības 
vadītājs Ruslans Vlasjuks atzīst, ka pē
dējos gados Eiropas tirgū spēcīgi iezī
mējas tendence izvēlēties skaistu, no 
citām atšķirīgu un stilīgu mašīnu, kas 
turklāt būtu arī ekonomiska. Tāpēc, 
strādājot pie savām mašīnām, “Gene
ral Motors” auto dizaineri mašīnas iz
skatam pievērš aizvien lielāku uzma
nību. Un tā jaunu izskatu un sportis
kāku stilu ieguvusi arī viena no Latvi
jā pieprasītākajām kompaktklases au
tomašīnām – Chevrolet Aveo. 

“Trīsdurvju Chevrolet Aveo, ko pir
cējiem prezentējām 2004. gadā, ātri 
atrada savu pircēju. Lielākoties tās 
bija sievietes, kas atzinīgi novērtē sa
līdzinoši nelielās mašīnas ietilpību, ie
spēju ērti pārvadāt bērnus un pirku
mus. Tā Aveo kļuva par iecienītu ģi
menes mašīnu. Šim produktam ir arī 
otra izplatīta pircēju kategorija – jau
nieši, kas Aveo mēdz iegādāties kā 

savu pirmo vai otro mašīnu,” stāsta 
Ruslans Vlasjuks. 

“Adam Auto” gaida jauno trīsdurvju 
Aveo, kas klientus pārsteigs ar uzlabo
tu ārējo izskatu un stilīgu salonu. “Ar 
to Aveo kļuvis stilīgāks, sportiskāks un 
dinamiskāks. Pieļauju, ka jaunais Aveo 
nedaudz mainīs pircēju auditoriju, vai
rāk uzrunājot jaunus cilvēkus. Taču nav 
noslēpums, ka sievietēm patīk skaistas 
lietas, tādēļ domāju, arī viņas paliks 
uzticīgas nelielajai, bet ietilpīgajai au
tomašīnai. Vēl jo vairāk tādēļ, ka drīzu

mā “Adam Auto” salonos būs pieejams 
arī Aveo ar piecām durvīm, kas to vēr
tīs vēl ietilpīgāku un praktiskāku,” pār
liecināts ir R. Vlasjuks. 

Līdz šim “Adam Auto” savu Aveo 
palīdzējis izvēlēties vairāk nekā tūk
stoš autobraucējiem Latvijā. Tas kļuvis 
par trešo pieprasītāko kompaktklases 
auto mūsu valstī. 

Jaunais Aveo būs pieejams ar 1,4 un 
1,2 litru benzīna dzinēju, turklāt pircējs 
varēs izvēlēties gan mehānisko, gan 
automātisko pārnesumu kārbu. 

Opel Agila piesaistīs ar izskatu un izmēriem

Chevrolet Aveo kļūst sportiskāks

Desmit gados, kopš Opel Astra ir 
ražošanā, tā izpētīta un pārbaudīta 
līdz vissīkākajām niansēm. Pareizi 
aprūpēta un regulāri apkopta, tā ir 
faktiski nenokaujama

Ja kādam šīs pārmaiņas tomēr 
nešķiet pievilcīgas, līdzās 
jaunajam SsangYong Actyon 
tirdzniecībā arī turpmāk būs 
pieejama iepriekšējā, jau iepazītā 
un novērtētā automobiļa versija

SsangYong Actyon Sport ir pikapa tipa mašīna ar ietilpīgu kravas kasti, 
kas ļauj ērti pārvadāt vējdēli un buru, telti un tūrisma inventāru, kā arī 
darba materiālus, kam bagāžniekā īsti vietas nav

Jaunā trīsdurvju Aveo klientus pārsteigs 
ar uzlabotu ārējo izskatu un stilīgu salonu, tāpēc vairāk 
uzrunās jaunus cilvēkus un Aveo līdz šim uzticīgās sievietes

Opel Agila priekšrocības ir ne tikai 
izskats, bet arī tās nelielie izmēri, 
kas  ļauj viegli manevrēt ielās un 
ātri atrast parkošanās vietu
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