
PRISLISTE 

Dacia Logan MCV Van

Prisliste gældende fra 7. juli 2017

PRISLISTE Brændstof Gearkassetype CO2 (kombineret Kombineret Energiklasse Grøn ejerafgift Pris inkl. moms, Pris ekskl. moms,  

kørsel g/km) kørsel (km/l) pr. halvår ekskl. levering ekskl. levering 

Base

0.9 TCe 90 hk S&S Base Benzin Manuel – 5 gear 109 20,4 310 kr 77.646 kr 63.099 kr

Ambiance

0.9 TCe 90 hk S&S Ambiance Benzin Manuel – 5 gear 109 20,4 310 kr 87.793 kr 71.893 kr

0.9 TCe 90 hk S&S 'Easy-R' Ambiance Benzin Manuel – 5 gear 110 20,4 310 kr 95.108 kr 78.233 kr

1.5 dCi 75 hk S&S Ambiance Diesel Manuel – 5 gear 90 28,6 590 kr 97.449 kr 77.959 kr

1.5 dCi 90 hk S&S Ambiance Diesel Manuel – 5 gear 90 28,6 590 kr 99.408 kr 79.526 kr

Stepway

0.9 TCe 90 hk S&S Stepway Benzin Manuel – 5 gear 109 19,6 600 kr 107.403 kr 89.315 kr

0.9 TCe 90 hk S&S 'Easy-R' Stepway Benzin Automatiseret manuel 110 19,6 600 kr 114.372 kr 95.355 kr

1.5 dCi 90 hk S&S Stepway Diesel Manuel – 5 gear 90 25,6 1.060 kr 109.522 kr 89.018 kr

Alle priser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger på 3.880 kr. inkl. moms / 3.340 kr. ekskl. moms. S&S = Start & Stop teknologi.

For varebiler, der anvendes privat, betales tillæg til de angivne satser. Tillægget udgør 2.960 kr. pr. halvår for varebiler indtil 3.000 kg.

For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte.

STANDARDUDSTYR BASE

• 15" stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsel "Groomy" • Forlygter med LED-kørelys

• 12V-stik for • Hill Start Assist

• 2 sæder • Indfarvede kofangere for og bag

• ABS-bremser + nødbremseforstærker (AFU) • Kopholdere i midterkonsol

• Airbag i førersiden • Langsgående tagrails i sort

• Airbag i passagersiden med mulighed for deaktivering • Loftlys for

• Bagagerumslys • Motorvejsblink

• Baglygter med halogen-lys • Selealarm for (2 stk)

• Beskyttelsesplade under motor • Servostyring

• Dækreparationssæt • Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg

• Dæktryksmåler • Sidespejle i sort, manuelt justerbare

• Dørhåndtag i sort, indvendig og udvendig • Stofindtræk 'Base'

• El-opvarmet bagrude og bagrudevisker • Tagrails i sort

• Elektronisk transponderstyret startspærre • Trepunktsseler på forsæder

• ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR (antispin) • Ventilationsanlæg med 4 hastigheder

STANDARDUDSTYR AMBIANCE, UDOVER BASE

• Automatisk låsning af døre under kørsel • Sidebeskyttelse på døre udvendigt i sort

• Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening) • Stofindtræk 'Ambiance'

• El-ruder for med antiklem-funktion i førerside • Tågeforlygter

• Fjernbetjent centrallås • Varme i forsæder

• Let-tonede ruder • Ventilationsanlæg med 4 hastigheder og recirkulation

STANDARDUDSTYR STEPWAY, UDOVER AMBIANCE

• 16" Flex stålfælge (205/55 R16) i mørkegrå metallak med hjulkapsler 'Bayadere' • Manuel aircondition

• B/C-stolpe i sort • Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien, 

• Dørhåndtag i mat krom, indvendig    7" touchscreen, radio m. DAB+, håndfri Bluetooth® telefoni, USB, MP3, AUX og 

• Dørhåndtag i sort, udvendig    Jack-stik

• Frihøjde forøget med 50 mm • Opbevaringslomme i net i siden på midterkonsol ved passagersædet 

• Hastighedsbegrænser og cruise control • Parkeringssensor bag

• Højdejusterbare sikkerhedsseler for • Rat i 'Soft-feel' kunstlæder med Stepway-emblem og gearknop i læder

• Højdejusterbart førersæde • Skærmforøgere i sort

• Højdejusterbart rat • Stepway-emblemer udvendig

• El-sidespejle i mørkegrå metallak og med varme • Stofindtræk 'Stepway' med Stepway-emblem

• Kølergitterribber i mat krom finish • Tofarvede kofangere for og bag

• Kørecomputer med 7 funktioner • Tågeforlygter i kromindfatninger

• Langsgående tagrails i sort og mørkegrå metallak • Udendørs temperaturmåler

EKSTRAUDSTYR Base Ambiance Stepway

- 534 / 463 kr 534 / 463 kr

- 1.074 / 931 kr Std.

- 594 / 515 kr Std.

- - 3.294 / 2.855 kr

- 3.295 / 2.855 kr Std.

- 3.594 / 3.115 kr 3.594 / 3.115 kr

- - 834 / 723 kr

- 2.994 / 2.595 kr Std.

- - 1.074 / 931 kr

594 / 515 kr 594 / 515 kr 594 / 515 kr

- = Ej muligt

• 3 års fabriksgaranti / 100 000 km*

• 6 års rustgaranti.

• 2 års lakgaranti

• 3 års Dacia Assistance / 100 000 km*

Dacia Assistance, opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis), opkald uden for Danmark +46 8-4113251.

Dacia Kundeservice Danmark: 80 25 14 72. E-mail: kundeservice.danmark@renault.com

*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).

• Læder-/kunstlæderindtræk: Indtræk i læder (på sædernes og ryglænenes midterstykke) og kunstlæder på øvrige sædeflader

Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information.

• Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien, 7" touchscreen, 

  radio m. DAB+, håndfri Bluetooth® telefoni, USB, MP3, AUX og Jack-stik.

Dacia sælges af Renault Nordic AB  -  www.dacia.dk

RENAULT DANMARK - en filial af RENAULT NORDIC AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup.

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.

(Inkl. moms / ekskl. moms)

• Hastighedsbegrænser og cruise control

• Europakort til MEDIANAV EVOLUTION (indeholder ikke kort over Frankrig, Monaco, Spanien, Portugal, 

  Andorra og Gibraltar. Kan tilkøbes særskilt - Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information)

• Parkeringssensor bag og bakkamera

• Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)

• Midterarmlæn

• Metallak

• Manuel aircondition

• Komfort-pakke: Højdeindstillelige sikkerhedsseler for, højdeindstilleligt rat, højdejusterbart førersæde
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TILBEHØR Base Ambiance Stepway Pris inkl. moms Pris ekskl. moms

• Anhængertræk, fast (hertil tilkøb af 7 polet eller 13 polet ledningsnet) m m m 3.151 kr 2.521 kr

• Bagagerumsbakke m m m 576 kr 461 kr

• Beskyttelselister på siden m m m 1.270 kr 1.016 kr

• Cykelholder til anhængertræk (transport af op til 3 cykler) m m m 3.085 kr 2.468 kr

• Gummimåtter m m m 535 kr 428 kr

• Ledningsnet 7-polet (til anhængertræk) m m m 2.636 kr 2.109 kr

• Ledningsnet 13-polet (til anhængertræk) m m m 2.791 kr 2.232 kr

m m m 2.939 kr 2.351 kr

m m m 238 kr 190 kr

m m m 1.113 kr 890 kr

• Sædeovertræk (kun forsæder) m m m 1.884 kr 1.507 kr

m m m 3.131 kr 2.505 kr

m m m 419 kr 336 kr

m m m 926 kr 741 kr

• Tågelygter med pynteindfatninger m m m 580 kr 464 kr

m m m 977 kr 782 kr

VÆGTE (KG) 0.9 TCe 90

Base / Ambiance

0.9 TCe 90 

Stepway

0.9 TCe 90 'Easy-

R'

Ambiance

0.9 TCe 90 'Easy-

R' Stepway

1.5 dCi 75

Ambiance

1.5 dCi 90

Ambiance

1.5 dCi 90 

Stepway

1.146 kg 1.165 kg 1.150 kg 1.165 kg 1.165 kg 1.165 kg 1.253 kg

1.620 kg 1.605 kg 1.590 kg 1.610 kg 1.670 kg 1.670 kg 1.680 kg

2.430 kg 2.415 kg 2.400 kg 2.410 kg 2.480 kg 2.480 kg 2.490 kg

604 kg 570 kg 570 kg 575 kg 635 kg 635 kg 557 kg

1.110 kg 1.110 kg 1.110 kg 1.110 kg 1.110 kg 1.110 kg 1.110 kg

570 kg 580 kg 575 kg 580 kg 580 kg 580 kg 625 kg

Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

DACIA SECURITY (FORLÆNGET GARANTI)

(Inkl. Dacia Assistance) Forlænget Base Ambiance Stepway Pris Pris

Total periode for Dacia periode inkl. moms ekskl. moms

4 år / 60 000km* 1 år m m m 1.990 kr 1.592 kr

4 år / 100 000km* 1 år m m m 2.490 kr 1.992 kr

5 år / 100 000km* 2 år m m m 3.990 kr 3.192 kr

5 år / 150 000km* 2 år m m m 6.990 kr 5.592 kr

6 år / 100 000km* 3 år m m m 5.990 kr 4.792 kr

6 år / 150 000km* 3 år m m m 8.990 kr 7.192 kr

*Se dækning og betingelser hos din Dacia-forhandler.

Logan MCV Van har et stort regulært varerum, 5 døre og generøse adgangsforhold. Her vist i standardlakfarven Sort Nacré. 

• 3 års fabriksgaranti / 100 000 km*

• 6 års rustgaranti.

• 2 års lakgaranti

• 3 års Dacia Assistance / 100 000 km*

Dacia Assistance for opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis). For opkald uden for Danmark +46 8-4113251

Dacia Kundeservice Danmark: 80 25 14 72. E-mail: kundeservice.danmark@renault.com

*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).

Maksimal anhængervægt u. bremser

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Dacia forhandler.

• Stænklapper for eller bag

• Parkeringssensor bag

Køreklar vægt

Totalvægt

Maksimal vogntogsvægt

Maksimal lasteevne

• Tekstilmåtter (premium)

• Smartphoneholder

Dacia sælges af Renault Nordic AB  -  www.dacia.dk

• Tagboks på tværgående tagbøjler (400L)

• Tværgående tagbøjler

• Vindafvisere for

Ovenstående vægte er minimumsvægte uden ekstraudstyr. Lasteevne er beregnet ud fra køreklar vægt uden ekstraudstyr.

RENAULT DANMARK - en filial af RENAULT NORDIC AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup.

Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information.

Logan MCV Van

Maksimal anhængervægt m. bremser

Logan MCV vist i Stepway udgaven i metalfarven Blå Azurit.


