Nowa Dacia Logan MCV

Maxi kombi

na twoje codzienne potrzeby.
Nowy design - nowoczesna linia nadwozia, widoczna na pierwszy rzut oka solidna konstrukcja,
przestronne wnętrze… Nowy Logan MCV ma wszystko co potrzeba, żeby się podobać!
Życie każdego z nas jest połączeniem pracy i wolnego czasu, dlatego też proponujemy kombi, na
które będziesz mógł liczyć w każdej sytuacji. Zarówno na krótkich trasach, jak i podczas długich
podróży docenisz dużą ilość miejsca, możliwość zmiany konfiguracji wnętrza,
5 pełnomywmiarowych miejsc i bagażnik o pojemności 573 litrów.
Będziesz mógł liczyć na wsparcie przydatnych technologii, które mają za zadanie ułatwić
prowadzenie samochodu.
Niezawodny Nowy Logan MCV zapewnia wszystkim pasażerom wysoki poziom bezpieczeństwa.
Tak jak wszystkie samochody Dacii jest objęty 3-letnią gwarancją (lub do 100 000 km*).
Może być wyposażony w silniki najnowszej generacji Dacia eco2, tryb ECO** ułatwiający oszczędną
jazdę, pozwalający ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2.
Oszczędny, solidny i w przystępnej cenie... Nowy Logan MCV jest wprost stworzony, by na długo
zagościć w twoim życiu!
* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze. ** W zależności od wersji.

Bagażnik XXL

na wszystkie twoje potrzeby
(a nawet potrzeby innych).
Są takie chwile w życiu kiedy potrzeba więcej miejsca: gdy chcesz zabrać swojego dużego psa na spacer, przewieźć
rower, pomóc znajomym w przeprowadzce... Bagażnik Nowego Logana MCV jest gotowy na takie wyzwania.
Dzięki pojemności 573 litrów w konfiguracji 5-miejscowej jest bardzo praktyczny w codziennej eksploatacji.
Potrzebujesz więcej miejsca? Możesz zwiększyć pojemność bagażnika do 1 518 litrów w konfiguracji 2-miejscowej.
To idealne rozwiązanie umożliwiające przewóz dużych przedmiotów! Dzięki pokaźnym wymiarom i wrodzonemu
wyczuciu twoich potrzeb Nowy Logan MCV będzie idealnym towarzyszem we wszystkich zajęciach.

W tak dużym wnętrzu
poczujesz się jak u siebie w domu.
We wnętrzu Nowego Logana MCV możesz dzielić komfort z innymi! 5 pełnowymiarowych miejsc zapewnia wygodną jazdę
- dbamy tak samo o komfort każdego pasażera. To jest dopiero rodzinny samochód! Wygodne i obszerne wnętrze, estetyczny
design, praktyczne rozwiązania i pomysłowe schowki dla wszystkich pasażerów... Tak, w Nowym Loganie MCV można się
poczuć jak w domu! Wysokość fotela kierowcy i kierownicy można regulować* zapewniając sobie wygodną pozycję do jazdy.
Dzięki temu podróż zawsze będzie przyjemnością, niezależnie od tego czy chodzi o krótką codzienną trasę, czy o długą drogę!

* W zależności od wersji.

Możliwość zmiany
konfiguracji wnętrza
to takie wnętrze jakie
chcesz i kiedy chcesz.

Uniwersalny Nowy Logan MCV dostosowuje się do twoich życzeń i różnych potrzeb. Potrzebujesz więcej miejsca,
żeby przewieźć swojego zwierzaka czy duży przedmiot? Tylna kanapa składana z dzielonym oparciem
w układzie 1/3 - 2/3 w standardzie we wszystkich wersjach pozwoli dowolnie zmieniać konfigurację wnętrza.
Masz w planach wypad na rowery? Konfiguracja 2-miejscowa zapewni największą pojemność bagażnika i umożliwi
przewóz przedmiotów o długości do 2,7 m. Praktyczne rozwiązania umożliwiające zmianę aranżacji wnętrza - możesz
zawsze liczyć na Nowego Logana MCV!

Inteligentne technologie

- sposób na uproszczenie sobie życia!
Lubisz proste w obsłudze i przydatne technologie? Te, które oferujemy w Nowym Loganie MCV, mają ułatwiać prowadzenie
i codzienną eksploatację samochodu. Jesteś umówiony ze znajomymi? Wystarczy kilka ruchów by zaplanować trasę i uzyskać
potrzebne do drogi informacje za pomocą systemu MEDIA NAV*! Ten wbudowany w konsolę centralną system nawigacji można
obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 7’’ (18 cm). Dzięki technologii Bluetooth® możesz słuchać swojej
ulubionej muzyki w audiostreamingu lub dzwonić z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego. Złącze USB pozwala na
podłączenie i ładowanie smartfona.
Lubisz przyjazne miejsca? Nowy Logan MCV jest właśnie takim miejscem! Aby zapewnić jeszcze wyższy komfort oferujemy
w standardzie wspomaganie układu kierowniczego, układ wspomagania parkowania tyłem* czy też regulator/ogranicznik
prędkości*. Dzięki temu możesz wyruszyć w drogę w poczuciu pełnego komfortu psychicznego.
* W zależności od wersji.

Z myślą o tobie

Dacia łączy bezpieczeństwo,
niezawodność i oszczędność.
W Nowym Loganie MCV wszystko jest pod kontrolą dzięki systemowi kontroli toru jazdy (ESC) i ABS z układem wspomagania
nagłego hamowania. Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu są dostępne w standardzie we wszystkich wersjach.
Tylne boczne miejsca są wyposażone w system mocowania fotelików dla dzieci ISOFIX.
Dacia to również synonim oszczędności i to nie tylko jeśli chodzi o cenę. Wyjątkowo ciche silniki wysokoprężne dCi 75 i 90 są
bardzo ekonomiczne. Nowy silnik benzynowy TCe 90 łączy wysokie osiągi z oszczędnością. Nowy Logan MCV to samochód,
na który możesz liczyć. Najlepszym dowodem jest 3-letnia gwarancja (lub do 100 000 km)*. Aby zapewnić jeszcze większy
komfort psychiczny, Dacia oferuje dodatkową gwarancję oraz bogatą ofertę serwisową.
* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.

Wersja

Access
SILNIKI: 1.2 16V 75
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
WERSJI ACCESS:
• Wspomaganie układu kierowniczego
• ABS z system wspomagania nagłego
hamowania AFU
• Poduszka powietrzna kierowcy
• Poduszka powietrzna pasażera
z przodu z możliwością dezaktywacji
• Boczne poduszki powietrzne z przodu
chroniące głowę i klatkę piersiową
• System kontroli toru jazdy ESC
z funkcją ASR
• Tylna kanapa składana z oparciem
dzielonym w układzie 1/3 - 2/3

• Przedni i tylny zderzak w kolorze
nadwozia
• Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakami
centralnymi
• Czarne relingi dachowe
• Boczne listwy ochronne
• Obudowy lusterek wstecznych
w kolorze czarnym, lusterka regulowane ręcznie z wewnątrz
• Zewnętrzne i wewnętrzne klamki drzwi
w kolorze czarnym
• Czarne obudowy reflektorów

• Ogrzewanie tylnej szyby oraz wycieraczka tylnej szyby
• Przykrycie części bagażowej
• 3 zagłówki na miejscach z tyłu (centralny zagłówek wsuwany w oparcie)
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
z przodu i z tyłu
• Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu
• Kolorystyka wnętrza (deska rozdzielcza) czarno-szara
• Przenośna popielniczka / zapalniczka
• Zestaw do naprawy opon
Opcje :
• Koło zapasowe*

Wersja

Ambiance
SILNIKI: 1.2 16V 75, 1.2 16V 75 LPG,
TCe 90, 1.5 dCi 75
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
WERSJI AMBIANCE = ACCESS +
• Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakami
pełnymi
• Centralny zamek drzwi zdalnie
sterowany falami radiowymi
• Elektrycznie podnoszone szyby
przednie
• Oświetlenie bagażnika
• Chromowane obramowania dysz
nawiewu powietrza, zegarów oraz
loga w kierownicy

Opcje :
• Pakiet Komfort (klimatyzacja
manualna i Dacia Plug&Radio***
[radioodtwarzacz z dużym
wyświetlaczem, CD MP3, Bluetooth®,
wejście USB/jack w panelu radia, pilot
do sterowania przy kierownicy])
• Światła przeciwmgłowe
• Lakier metalizowany
• Koło zapasowe*/**

* Koło zapasowe zastępuje wyposażenie
Zestaw do naprawy opon.
** Niedostępne dla wersji z fabryczną
instalacją LPG.
*** Niedostępne menu w języku polskim.

Wersja

Dostępne
w opcji.

Lauréate
SILNIKI: 1.2 16V 75, 1.2 16V 75 LPG, TCe 90, 1.5 dCi 75,
1.5 dCi 90
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
WERSJI LAUREATE = AMBIANCE +
• Elementy osłony chłodnicy w kolorze matowego chromu
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
• Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
• Dwukolorowe relingi dachowe (kolor czarny / matowy
chrom)
• Światła przeciwmgłowe
• Klimatyzacja manualna
• Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz z dużym
wyświetlaczem, CD MP3, Bluetooth®, wejście USB/jack
w panelu radia, pilot do sterowania przy kierownicy)***
• Komputer pokładowy**
• Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
• F otel kierowcy z regulacją wysokości
• Przednie pasy bezpieczeństwa regulowane na wysokość
• Kolorystyka wnętrza czarna
• Wewnętrzne uchwyty do zamykania drzwi przednich
Opcje :
• MEDIA NAV**** (system multimedialny z 7” (18 cm)
ekranem dotykowym zawierający nawigację,
radioodtwarzacz (bez CD), Bluetooth®, wejście USB/jack
z pilotem przy kierownicy) (1)
• Mapa Europy - wersja rozszerzona (wymaga zamówienia
opcji MEDIA NAV)
• Regulator i ogranicznik prędkości
• System wspomagania parkowania tyłem
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15” wzór Empreinte (2)
• Elektrycznie podnoszone szyby tylne
• Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
(wymaga zamówienia Regulator i ogranicznik prędkości)
• Podłokietnik przedni
• Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana łączona ze skórą
ekologiczną w kolorze czarnym)
• Siatka zabezpieczająca bagaż*****
• Lakier metalizowany
• Koło zapasowe*/**
* Koło zapasowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy opon.
** Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.
*** Niedostępne menu w języku polskim.
**** MEDIA NAV zastępuje wyposażenie Dacia Plug&Radio.
***** Dostępne w terminie późniejszym.
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WYPOSAŻENIE I OPCJE NOWY LOGAN MCV
Access (8)

Ambiance

Laureate

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Przedni i tylny zderzak
Zewnętrzne klamki drzwi
Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych
Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakami centralnymi wzór Arges
Stalowe obręcze kół 15’’ z pełnowymiarowymi kołpakami
wzór Aracaju / Groomy
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15” wzór Empreinte
Czarne obudowy reflektorów z przodu
Czarne relingi dachowe
Dwukolorowe relingi dachowe (czarne / matowy chrom)
Boczne listwy ochronne
Lakier metalizowany
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SIEDZENIA I WYSTROJE WNĘTRZA
Deska rozdzielcza

czarno-szara

czarno-szara

Ozdobne wykończenie konsoli centralnej

czarne

czarne

Obramowanie nawiewów
Obramowanie zegarów
Obramowanie chromowanego logo na kierownicy
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chromowane
chromowane
chromowane
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Wstawka na kierownicy
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą (3)
Wewnętrzne klamki drzwi
Wewnętrzne uchwyty drzwi w kolorze szaro-beżowym
(błyszczący metal)
Tylna kanapa składana z oparciem dzielonym w układzie
1/3 - 2/3
3 tylne zagłówki (1 środkowy wsuwany w oparcie)
3 tylne zagłówki wsuwane w oparcie
Tapicerka Access
Tapicerka Ambiance
Tapicerka Laureate
Pakiet skórzany (4)
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drzwi kierowcy
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BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
System kontroli toru jazdy ESC z funkcją zapobiegania poślizgowi
kół przy ruszaniu (ASR)
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
Czołowa poduszka powietrzna pasażera z możliwością
dezaktywacji
Boczne poduszki powietrzne z przodu chroniące głowę i klatkę
piersiową
Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych
bocznych siedzeniach
Zestaw do naprawy opon (1)
Koło zapasowe (1) (2)

OCHRONA POJAZDU
Kodowana blokada zapłonu

PROWADZENIE I URZĄDZENIA KONTROLNE
Obrotomierz
Wspomaganie układu kierowniczego
Komputer pokładowy(2) (z informacją o temperaturze zewnętrznej)
Sygnalizacja niezamknięcia drzwi
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i
pasażera z przodu
Regulator i ogranicznik prędkości
System wspomagania parkowania tyłem

Access

Ambiance

Laureate

WIDOCZNOŚĆ



Światła przeciwmgłowe
Podgrzewana tylna szyba / wycieraczka tylnej szyby
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane ręcznie od wewnątrz
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie
i podgrzewane
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KOMFORT
Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi
Elektrycznie podnoszone szyby przednie
Elektrycznie podnoszone szyby tylne
Przenośna popielniczka i zapalniczka
Przednia centralna lampka sufitowa
Gniazdo 12 V
Podłokietnik przedni
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu
Klimatyzacja manualna
Otwarty schowek w górnej części deski rozdzielczej
Przykrycie części bagażowej
Siatka zabezpieczająca bagaż (8)
Oświetlenie bagażnika
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KOMUNIKACJA
Dacia Plug&Radio: radio CD MP3, Bluetooth®, wejście USB i jack
w panelu radia, pilot do sterowania przy kierownicy (5) / (6)
MEDIA NAV: 7” ekran dotykowy z nawigacją, radioodtwarzaczem
(bez CD), wejście USB i jack, audiostreaming, Bluetooth®, pilot do
sterowania przy kierownicy (6)
Mapa Europy (7) - wersja rozszerzona

PAKIETY
Pakiet Komfort (klimatyzacja manualna + Dacia Plug&Radio)

(1) Opcja Koło zapasowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy opon.
(2) Niedostępne w wersjach z fabryczną instalacją LPG.
(3) Kierownica pokryta skórą wymaga zamówienia opcji Regulator i ogranicznik prędkości.
(4) Tapicerka ze skóry i skóry ekologicznej w kolorze czarnym (środkowa część siedziska i oparcia pokryte skórą).
(5) Niedostępne menu w języku polskim.
(6) Opcja MEDIA NAV zastępuje wyposażenie Dacia Plug&Radio.
(7) Opcja Mapa Europy wymaga obecności wyposażenia MEDIA NAV.
(8) Dostępne w terminie późniejszym.
l

w standardzie;

w

opcji;

P element pakietu;

- niedostępne

AKCESORIA

1. BAGAŻNIK ROWEROWY MOCOWANY
NA POPRZECZKACH DACHOWYCH.
LISTWA OZDOBNA w dolnej części
zderzaka przedniego
I osłony świateł PRZECIWMGŁOWych
Wykonane ze stali, wytrzymałe i szybkie
w montażu poprzeczki dachowe ułatwiają
przewóz dodatkowego bagażu.
Możesz zamocować rowery na bagażniku
dachowym i spokojnie ruszyć w drogę.
Warto zdecydować się na ozdobną listwę
w dolnej części zderzaka przedniego podkreślającą
linię przodu Nowego Logana MCV i światła
przeciwmgłowe.
2. Jednoczęściowy hak holowniczy
(82 01 398 277 + 82 01 398 281)

Bardzo wytrzymały, stały hak holowniczy spełnia
najsurowsze normy bezpieczeństwa i zwiększa
możliwości przewożenia bagażu i holowania
przyczepy.
3. Nakładka na próg bagażnika
(82 01 362 923)

Chroni zderzak przed zarysowaniami przy
załadowywaniu bagażnika.
1

4. Wkład na podłogę bagażnika
(82 01 358 594)

Zabezpiecza bagażnik przed uderzeniami
i zabrudzeniem. Jest idealnie dopasowany
i szczelny.
5. Dywaniki tekstylne
Idealnie dostosowane do wymiarów i wystroju
wnętrza, z logo Logana MCV.
6. Aluminiowe obręcze kół 15"
(77 11 574 455)

2

3

4

5

6

7

7. Autoalarm
Kompatybilny z elektroniką pokładową, chroni
przed próbami włamania i wykrywa wszelkie ruchy
we wnętrzu.

Charakterystyka techniczna NowY logan MCV
Silniki
Norma emisji spalin
Liczba miejsc

1.2 16V 75
Euro 5 b+
5

1.2 16V 75 LPG
Euro 5 b+
5

TCe 90
Euro 5 b+
5

1 149
69 x 76,8
4
9,8
16
55 (75)
przy 5 500
107
przy 4 250
wielopunktowy
benzyna
seryjnie

1 149
69 x 76,8
4
9,8
16
55 (75) / 53 (72) (1)
przy 5 500
107 / 105 (1)
przy 4 250
wielopunktowy
benzyna / LPG
seryjnie

898
72,2 x 73,1
3
9,5
12
66 (90)
przy 5 250
135
przy 2 500
wielopunktowy
benzyna
seryjnie

JH3
5
6,78
12,33
18,13
24,53
31,77

JH3
5
6,17
11,28
18,13
24,53
31,77

JH3
5
6,78
12,91
20,48
27,96
38,29

1.5 dCi 75 FAP
Euro 5 b+
5

1.5 dCi 90 FAP
Euro 5 b+
5

Silnik
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów
Stopień sprężania
Ilość zaworów
Moc maksymalna w kW EEC (KM)
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm EEC
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)
Rodzaj wtrysku
Paliwo
Katalizator

1 461
1 461
76 x 80,5
76 x 80,5
4
4
15,5
15,5
8
8
55 (75)
66 (90)
przy 4 000
przy 3 750
200
220
przy 1 750
przy 1 750
bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail
olej napędowy
olej napędowy
seryjnie
seryjnie

Skrzynia biegów
Typ
Liczba przełożeń
Prędkość (w km/h) przy 1 000 obr./min na pierwszym biegu
na drugim biegu
na trzecim biegu
na czwartym biegu
na piątym biegu

JR5
5
9,63
18,34
29,10
39,73
54,41

JR5
5
9,63
18,34
29,10
39,73
54,41

Nowy Logan MCV
spełnia 3 następujące kryteria:
emituje CO2 na poziomie nie przekraczającym 120 g/km lub
zasilany biopaliwami;
jest produkowany w zakładzie posiadającym certyfikat
ISO 14001 gwarantującym ograniczenie szkodliwego
oddziaływania na środowisko;
zawiera ponad 7% tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu.
Wprowadzając znak
, marka Dacia podejmuje zobowiązanie uwzględniające cały cykl życia pojazdów.

LPG
Płynny gaz ropopochodny, który znacznie redukuje emisję
zanieczyszczeń w tym CO2. Jest to paliwo ekologiczne i również
ekonomiczne.

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m)
Liczba obrotów koła kierownicy

10,82
3,2

Zawieszenie
Typ zawieszenia przedniego
Typ zawieszenia tylnego

typu McPherson z trójkątnymi wahaczami
wahacze wleczone połączone podatnym elementem łączącym ze sprężynami śrubowymi i teleskopowymi amortyzatorami hydraulicznymi

Koła i opony
Obręcze standardowe
Opony standardowe - przód / tył

6 J 15
185/65 R15

Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Układ hamulcowy
Typ układu hamulcowego
ABS
Wspomaganie nagłego hamowania
System kontroli toru jazdy ESC
Przód: tarcze (mm)
Tył: bębny (‘‘)

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia
samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO2 ma również wpływ zachowanie
kierowcy oraz inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem
cieplarnianym odpowiadającym za globalne ocieplenie.

X
seryjnie
seryjnie
seryjnie
258
8

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)
0-100 km/h (s)
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)

162
14,5
36,2

162 / 154 (1)
14,5 / 15,1 (1)
36,2 / 36,7 (1)

175
11,1
32,8

164
14,6
36,0

173
12,1
33,9

135
7,6
4,9
5,8

136 / 120 (1)
7,7 / 9,8 (1)
4,9 / 6,2 (1)
5,9 / 7,5 (1)

116
6,4
4,3
5,0

99
4,3
3,5
3,8

99
4,3
3,5
3,8

50

50 / 32 LPG

50

50

50

1 016
1 570
2 380
1 150
545

1 077
1 605
2 415
1 150
575

1 038
1 620
2 430
1 150
555

1 090
1 670
2 480
1 150
580

1 090
1 670
2 480
1 150
580

Zużycie paliwa
Emisja CO2 (g/km)
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)

Samochody Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich
zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach.
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na
www.dacia.pl i u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

Zbiornik paliwa
Pojemność zbiornika paliwa (l)

Masa (kg) zależy od wyposażenia samochodu
Masa własna pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepowego
Maksymalna masa przyczepy hamowanej
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej

(1) Benzyna / LPG.

WYMIARY NOWY LOGAN MCV
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (wg normy ISO 3832)
Konfiguracja 5-miejscowa
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożonym oparciem tylnej kanapy

573
1 518

WYMIARY (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
J1
J2
K
L1 / L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Kolory niemetalizowane

BIEL ALPEJSKA (369)

BŁĘKIT MORSKI (D42)

Kolory metalizowane (dostępne w opcji)

Niebieski PERSAN (RPK)

beż popielaty (HNK)

Obręcze kół

stalowe Obręcze kół 15’’
stalowe Obręcze kół 15’’
z CENTRALNYMI kołpakami wzór z pełnymi kołpakami
Arges
wzór Aracaju

Rozstaw osi
Długość całkowita
Zwis przedni
Zwis tylny
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Prześwit pojazdu nieobciążonego
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez/z relingami dachowymi
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego
Wysokość otworu bagażnika
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu
Promień na wysokości kolan w 2. rzędzie
Szerokość całkowita bez /z lusterkami bocznymi
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
na przednich miejscach
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
w 2. rzędzie
Szerokość nad przednimi podłokietnikami
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami w 2. rzędzie
Długość przestrzeni bagażowej do oparcia siedzeń tylnych

stalowe Obręcze kół 15’’
z pełnymi kołpakami
wzór Groomy

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 15”
wzór Empreinte

Czarna perła (676)

SZARY PLATYNOWY (D69)

CZERWIEŃ OGNISTA (B76)

2 634
4 492
813
1 046
1 493
1 476
142
1 519/1 550
589
784
1 387
1 389
177
1 733 / 1 994
997
900
886
1 415
1 432
1 054

Dacia
Samochód za tę cenę?
Modele Dacii już od początku mają zapisane w

Dacii są jednymi z najbardziej popularnych modeli

bagażu, pojawiły się nowe, inteligentne i praktyczne

kosztów eksploatacji. Wprowadzenie znaku Dacia

genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania

w wielu krajach i zyskują coraz większe zaufanie

technologie.

eco2 stanowi zaś dowód naszego zaangażowania

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy

klientów.

Sukces modeli z gamy DACII wypływa z prostego

w ochronę środowiska. Samochody z gamy Dacia są

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów

Jako pierwsi uważaliśmy, że tani samochód może

założenia: można lubić samochody i można je mieć

produkowane w zakładach posiadających certyfikat

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne

być atrakcyjny, bezpieczny i dobrej jakości. I coś nam

- dbając jednocześnie o swój budżet.

ISO 14 001. Jesteśmy głęboko przekonani, że ochrona

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera się

mówi, że mieliśmy rację... Najnowsze modele Dacii

Jako MARKA GRUPY RENAULT, modele Dacii

środowiska nie powinna być uzależniona od ceny.

na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach oraz

zaskoczyły wszystkich atrakcyjną i wyróżniającą się

wykorzystują sprawdzone i niezawodne rozwiązania

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest

utrzymaniu bardzo wysokich wymagań dotyczących

stylistyką. Co więcej, w naszych samochodach obok,

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom

mądrym wyborem!

jakości. To między innymi właśnie dlatego modele

jak zawsze dużej ilości miejsca dla pasażerów i ich

3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km) oraz niskich

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów DACIA zastrzega sobie prawo do
wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy DACII będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w
poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji
oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem DACII. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych
kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty
sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
28-11-2013 / 77-11-566-491

www.dacia.pl
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LATA

GWARANCJI

lub 100 000 km

