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Dacia Logan MCV on suuri menestys... Sen tilat eivät lopu koskaan kesken! 

Jopa seitsemälle hengelle suunniteltu Dacia Logan MCV on miellyttävästi 

muotoiltu tilaihme. Dacia Logan MCV:n mukavuus, toimivuus ja reilusti mitoitetut 

tilat tuovat aivan uusia ulottuvuuksia työmatkoille ja koko perheen käyttöön. 

Dacia Logan MCV on saatavissa viiden ja seitsemän hengen versiona. Lähde matkaan 

Dacia Logan MCV:llä, jonka tilat riittävät koko perheen kaikkiin vapaa-ajan projekteihin.

Poikkeuksellisen avarat tilat
ihmisten ehdoilla
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Dacia Logan MCV:n mukavuus on moitteetonta! Ajoasento on optimaalinen, 

ja kuljettajan istuinta* ja ohjauspyörää* voi säätää korkeussuunnassa. 

Matkustajille on ruhtinaalliset tilat, jotka miellyttävät sekä aikuisia että lapsia. 

Loppusilauksen teet varustamalla auton esimerkiksi ilmastointilaitteella 

sekä CD-radiolla. Dacia Logan MCV on todella houkutteleva auto.

* Mallista riippuen joko vakio- tai lisävarusteita.

houkuttelevuutta!
mukavaa istuinta, 
lisäävät Dacia Logan MCV:n7

02-03_MB_Logan_R90.indd   A 13/10/10   18:21:48



02-03_MB_Logan_R90.indd   B 13/10/10   18:21:55



04-05_MB_Logan_R90.indd   A 15/10/10   12:48:10



Dacia Logan MCV on monikäyttöinen sanan koko merkityksessä. 

Auton voi helposti muuntaa 2-paikkaisesta 5- tai 7-paikkaiseksi. 

Se sopeutuu kaikkiin tarpeisiisi, tarvitsitpa sitten lisätilaa matkustajille 

tai mahdollisimman suuren tavaratilan. Dacia Logan MCV on erinomaisen 

toimiva, sillä voit kääntää sen istuimet eteen ja irrottaa takarivin istuimet*. 

Mukaan mahtuvat vaivatta perhe, ystävät ja kaikki heidän tavaransa. 

7-paikkaisen version tavaratilan koko on 200 litraa, 5-paikkaisen 

version 700 litraa, ja kun 3. istuinrivin* istuimet irrotetaan ja 2. 

istuinrivi käännetään eteen, tilaa on huimat 2 350 litraa. 

Logan MCV täyttää kaikki tarpeesi.

* 7-paikkaisen version 3. istuinrivi

Joustavat 
ja monikäyttöiset 
tilat
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100 000 km

VUODEN 
TAKUU

Dacia Logan MCV on tinkimättömän turvallinen yhtä hyvin yksin 

ajettaessa kuin isompia ryhmiä kuljetettaessa. Lukkiutumattomat

ABS-jarrut ja hätäjarrutustehostin takaavat tehokkaan pysähtymisen. Kaikkien 

matkustajien suojana on monipuolinen turvavarustus: kolmipisteturvavyöt, 

niskatuet ja kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt sekä sivuturvatyynyt.* 

Järjestelmään kuuluvat myös toisen istuinrivin sivupaikoille sijoitetut 

ISOFIX-kiinnikkeet lastenistuimia varten. Taloudellinen ja ympäristön huomioon 

ottava 1.6 Hifl ex -moottori on erittäin suorituskykyinen sekä käytössä yhtä 

miellyttävä ja sopeutuvainen kuin bensiinimoottori. Koska Dacia Logan MCV 

on erinomaisen luotettava, sen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.

* Versiosta riippuen.

** Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja Dacia-jälleenmyyjältäsi).

Luotettava 
farmariauto joka
suhteessa

Dacia Logan MCV:ssä on lukkiutumattomat 

ABS-jarrut ja hätäjarrutustehostin, jotka 

optimoivat vakauden ja lyhentävät jarrutusmatkaa.

Matkustajien turvallisuuden takeena on 

turvatyynyjärjestelmä: kuljettajan ja 

etumatkustajan turvatyynyt ja sivuturvatyynyt* 

sekä kolmipisteturvavyöt etu- ja takaistuimilla. 

Dynaaminen ja hiljainen 1,6-litrainen moottori 

varmistaa hyvän ajettavuuden ja pienen 

polttoaineenkulutuksen, joka puolestaan

vähentää CO
2
-päästöjä. 

* Riippuu mallista.
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Logan

Ambiance

VAKIOVARUSTEET:

12 V:n virranulosotto• 

 15’’:n teräsvanteet ja pyöränpultit • 

peittävät koristekapselit

 3 kpl kolmipisteturvavöitä • 

toisella istuinrivillä

"Durance"-tekstiiliverhoilu• 

 Elektroninen käynnistyksenesto• 

 Etumatkustajan turvatyyny • 

(pois kytkettävissä)

 ISOFIX-kiinnikkeet toisen • 

istuinrivin sivupaikoilla 

 Kattokahvat matkustajille • 

edessä ja takana

Kattovalo edessä• 

Kierroslukumittari• 

 Kolminopeuksiset • 

tuulilasinpyyhkimet

Korkealle asennettu jarruvalo• 

Korkeussäädettävät ajovalot• 

Kuljettajan turvatyyny• 

 Kuormankiinnityssilmukat • 

tavaratilassa

Kyynärnoja ovessa• 

Lapsilukot takaovissa• 

Lukittava polttoainesäiliön luukku• 

 Lukkiutumattomat ABS-jarrut • 

ja elektroninen jarruvoiman 

jako (EBD)

Musta etusäleikön yläosa• 

Mustat etu- ja takapuskurit• 

Nelinopeuksinen lämmityslaite• 

Niskatuet kaikilla istuimilla• 

Ohjaustehostin• 

 Osittainen radiovalmius (ei sis. • 

kaiuttimia eikä kaapelointia oviin)

Ovien ulkokahvojen väri: musta• 

 Sisältä käsin säädettävät • 

ulkopeilit (mustat) 

 Sivuilta saranoidut tavaratilan • 

ovet (1/3 ja 2/3)

Sivutörmäyssuojat ovissa• 

Suoja moottorin alla• 

Säilytyslokero etuovessa• 

Taitettava takaistuin• 

Takalasinlämmitin• 

Tavaratilan valo• 

LISÄVARUSTEET:

Metalliväri• 

AMBIANCE LOGAN-

VAKIOVARUSTUKSEN LISÄKSI: 

 15’’:n teräsvanteet ja • 

täysikokoiset koristekapselit

 2 kpl kolmipisteturvavöitä • 

kolmannella istuinrivillä (2)

Etusumuvalot• 

Irrotettava kolmas istuinrivi • (2)

Keskuslukitus• 

Korinväriset etu- ja takapuskurit• 

 Korkeussäädettävät turvavyöt • 

etuistuimilla

Lämmitettävät etuistuimet• 

 Osittainen radiovalmius • 

(ei sis. kaiuttimia)

"• Oska"-tekstiiliverhoilu

 Sisäilmankierrolla varustettu • 

lämmityslaite

Sivutörmäystyynyt edessä• 

Sävylasit• 

 Takaistuinten selkänoja voidaan • 

taittaa ja jakaa suhteessa 

1/3-2/3/

Takalasin pyyhin• 

Tavaratilan näkösuoja • (1)

Tavaratilan suojaverkko• 

Tavaratilan valo • (3)

Tuhkakuppi• 

LISÄVARUSTEET: 

Ilmastointi• 

Kattokaaret• 

Metalliväri• 

 Paketti: ilmastointi sekä • 

Radio CD 2x15 W

 Paketti: sähkötoimiset • 

etulasinnostimet ja kauko-

ohjattava keskuslukitus

Radio CD 2x15 W• 

 Säilytyshylly katossa • 

takamatkustajille

(1) Lisävaruste 7-paikkaisessa versiossa

(2) 7-paikkaisessa versiossa

(3) Ei saatavissa 7-paikkaiseen versioon
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Lauréate

LAUREATE AMBIANCE-
VAKIOVARUSTUKSEN LISÄKSI: 

Ajotietokone, kuusi toimintoa• 

 Edessä kattovalo ja • 

etumatkustajan lukuvalo

 Etuistuinten selkänojien • 

takaosassa taskut

Hansikaslokeron valaistus• 

 Hopeanväriset koristelistat • 

keskikonsolissa ja ovipaneeleissa

Kattokaaret• 

Kauko-ohjattava keskuslukitus• 

Korinväriset ulkopeilit• 

Kromattu etusäleikön yläosa• 

Kuljettajan istuimen korkeussäätö• 

Kynnyslistat• 

Mittaristossa harmaa pohja• 

Ohjauspyörän korkeuden säätö• 

 Ovien ulkokahvojen väri: • 

hopeanvärinen

"Pliss"-tekstiiliverhoilu• 

Sandero-tyylinen kojelauta• 

 Sähköllä säädettävät ja • 

lämmitettävät ulkopeilit

Sähkötoimiset etulasinnostimet• 

Tekstiiliverhoiltu ovi • 

LISÄVARUSTEET:

15" Kevytmetallivanteet "Alium"• 

Ilmastointi• 

Metalliväri• 

 Paketti: ilmastointi sekä • 

Radio CD 2x15 W

Radio CD 2x15 W• 

Radio CD MP3 4x15 W • 

Sähkötoimiset takalasinnostimet• 

 Säilytyshylly katossa • 

takamatkustajille
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HIFLEX

Tekniset tiedot
MOOTTORIVERSIO

1,6 16V

Istuinpaikat 5/7

MOOTTORI 
Moottorityyppi K4M 696
Iskutilavuus, cm3 1598
Sylinterin halkaisija/iskun pituus, mm 79.5x80.5
Sylintereiden lukumäärä 4
Puristussuhde 9,8
Venttiilien lukumäärä 16
Suurin teho, kW (hv DIN) 77 (105)
Kierrosnopeudella (1/min) 5750
Suurin vääntömomentti, Nm 148
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä Multipoint
Polttoaine Bensiini/E85
Katalysaattori Vakio

VAIHTEISTO
Tyyppi JR5
Vaihdelaatikko 5-portainen käsivalintainen
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 1:llä 7,23
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 2:llä 13,17
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 3:llä 20,41
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 4:llä 27,76
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 5:llä 35,66

OHJAUS
Kääntösäde, m 11,25
Ohjauspyörän kierrokset 4,5/3,2

RUNKO
Pyöränripustus, edessä MacPherson
Pyöränripustus, takana H-muotoinen joustava geometrinen, kierrejouset

PYÖRÄT
Vanteet 6.0 J15
Renkaat 185/65 R15

JARRUT
ABS-jarrut Bosch 8.1 Vakio
Hätäjarrutusjärjestelmä Vakio
Elektroninen jarruvoiman jako (EBD) Vakio
Levyjarrut, edessä 259 mm
Rumpujarrut, takana 203 mm

SUORITUSKYKY
Huippunopeus, km/h 171
Kiihtyvyys 0-100 km/h, sek 12,8/12,0

ILMANVASTUS
Cx 0.36

POLTTOAINEEN KULUTUS (EU-DIREKTIIVIN MUKAAN, l/100km)
CO2 (g/km) 164
Kaupungissa 9,7
Maantiellä 5,8
Yhdistetty 7,1

POLTTOAINESÄILIÖ
Tilavuus, l 50

PAINOT, kg 5/7 PAIKKAA
Omamassa* 1185/1205
Kokonaismassa 1770/1840
Suurin bruttomassa (yhdistelmämassa) 2650/2700
Suurin perävaunumassa (jarrullinen) 1300/1300
Suurin perävaunumassa (jarruton) 640/640

MITAT
Pituus (mm) 4 443
Leveys ulkopeilit kiinni-/aukitaitettuina (mm) 1740/1993
Korkeus (kuormaamattomana) / kattokiskojen kanssa (mm) 1640/1674
Akseliväli (mm) 2 905
Leveys lantionkorkeudella, edessä (mm) 1 407
Leveys lantionkorkeudella, takana (mm) 1 432
Hartiatilaa, edessä 1 388
Hartiatilaa, takana 1 421
Maavara (mm) 160
Katon korkeus takana, penkin ja katon välissä 14º 934
Tavaratilan tilavuus kun kolmas istuinrivi on käytössä (l) 200
Tavaratilan tilavuus kun kolmas istuinrivi on nostettu ylös (l) 700
Tavaratilan tilavuus kun takaistuimet taitettu alas (l) 2 350
* Ilman lisävarusteita

HiFlex-moottorit toimivat sekä bioetanoli E85:llä että bensiinillä. 

Näissä moottoreissa on hyödynnetty Renaultin asiantuntemusta, 

ja ne ovat vankkoja ja luotettavia moottoreita, joiden mukavuus 

ja suorituskyky ovat samat kuin 1,6 litran bensiinimoottorissa 

(myös alhaisilla kierrosluvuilla). Ympäristön huomioon ottava 

bioetanoli on uusiutuva ja monipuolinen energianlähde, jonka 

avulla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. 

Sen hiilidioksidipäästöt ovat 70 % alhaisemmat polttoaineen koko 

elinkaaren aikana verrattuna yksinomaan bensiinin käyttöön. 

Lisäksi Dacia HiFlex-moottori on erittäin taloudellinen sekä 

hankkia että käyttää.

Dacia Logan MCV:n -moottori täyttää seuraavat kriteerit: voidaan 

käyttää E85 polttoainetta, auto valmistetaan ISO 14001-sertioidussa 

tehtaassa, 95 % valmistusmateriaaleista on kierrätettäviä ja yli 5 % 

muoviosista on valmistettu kierrätetystä muovista.

Dacian ympäristövastuu on auton koko elinkaaren mittainen.
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Logan MCV Ambiance Laureate

ULKOPUOLI
Ovenkahvat, mustat ● ● -

Ovenkahvat, hopean väriset - - ●

Musta etusäleikön yläosa ● - -

Korinvärinen etusäleikön yläosa - ● -

Krominvärinen etusäleikön yläosa - - ●

Mustat etu- ja takapuskurit ● - -

Korinväriset etu- ja takapuskurit - ● ●

Korinväriset ulkopeilit - - ●

Kylkilistat, mustat - ● ●

Suoja moottorin alla ● ● ●

Kattokaaret - o ●

Sivuilta saranoidut tavaratilan ovet (1/3 ja 2/3) ● ● ●

15’’ teräsvanteet ja pyöränpultit peittävät koristekapselit ● -

15’’ teräsvanteet ja täysikokoiset koristekapselit - ● ●

15” Kevytmetallivanteet “Alium” - - o
Metalliväri o o o

SISÄTILAT
Kuljettajan istuimen korkeussäätö - - ●

Tavaratilan näkösuoja -      ● /o (1)
     ● /o (1)

Taitettava takaistuin ● - -

Takaistuinten selkänoja voidaan taittaa ja jakaa suhteessa 1/3-2/3 - ● ●

Irrotettava kolmas istuinrivi -      ● (2)
     ● (2)

Säilytyslokerot etuovissa ● ● ●

Säilytyshylly katossa takamatkustajille - o o
Etuistuinten selkänojien taka-osassa taskut - - ●

Kyynärnoja ovessa ● ● ●

Hopeanväriset koristelistat keskikonsolissa ja ovipaneeleissa - - ●

Mittaristot harmaalla pohjalla - - ●

Sandero-tyylinen kojelauta - - ●

Tekstiiliverhoiltu ovi - - ●

Kynnyslistat - - ●

Tekstiiliverhoilu Durance ● - -

Tekstiiliverhoilu Oska - ● -

Tekstiiliverhoilu Pliss - - ●

TURVALLISUUS AKTIIVINEN/PASSIIVINEN
ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoiman jako (EBD) ● ● ●

Kuljettajan turvatyyny ● ● ●

Matkustajan turvatyyny, pois kytkettävänä ● ● ●

Sivuturvatyynyt edessä - ● ●

Sivutörmäyssuojat ovissa ● ● ●

Lapsilukot takaovissa ● ● ●

Etuistuimilla korkeussuunnassa säädettävät turvavyöt - ● ●

Ajovalojen korkeudensäätö ● ● ●

Kuormankiinnityssilmukat tavaratilassa ● ● ●

Tavaratilan suojaverkko - ● ●

Niskatuet kaikilla istuimilla ● ● ●

3 kolmipisteturvavyötä toisella istuinrivillä ● ● ●

2 kolmipisteturvavyötä kolmannella istuinrivillä -      ● (2)
     ● (2)

ISOFIX-kiinnikkeet toisen istuinrivin sivupaikoilla ● ● ●

Logan MCV Ambiance Laureate

AUTOTURVALLISUUS
Elektroninen käynnistyksenesto ● ● ●

OHJAUSPANEELI
Kierroslukumittari ● ● ●

Ohjaustehostin ● ● ●

Ajotietokone, 6 toimintoa - - ●

NÄKYVYYS
Etusumuvalot spoilerissa - ● ●

Etulasinpyyhin, 3 nopeutta ● ● ●

Takalasinpyyhin - ● ●

Takalasinlämmitin ● ● ●

Käsin sisältä säädettävät sivupeilit, mustat ● ● -

Sähkötoimiset sivupeilit, korinväriset - - ●

MUKAVUUS
Keskuslukitus - ● -

Kauko-ohjattu keskuslukitus - - ●

Sähkötoimiset lasinnostimet edessä - - ●

Sähkötoimiset lasinnostimet takana - - o
Sävylasit - ● ●

Korkealle asennettu jarruvalo ● ● ●

Kattovalo edessä ● ● -

Kattovalo edessä, lukuvalo matkustajille - - ●

12v-virranulosotto ● ● ●

Tuhkakuppi - ● ●

Valaistu hansikaslokero - - ●

Tavaratilan valo ●      ● 
(3)

     ● 
(3)

Kattokahvat matkustajille edessä ja takana ● ● ●

Lukittava polttoainesäiliön luukku ● ● ●

Korkeussäädettävä ohjauspyörä - - ●

LÄMPÖ/TUULETUS
Lämmitettävät etuistuimet - ● ●

Lämmityslaite, 4 voimakkuutta ● ● ●

Lämmityslaite sisäilman kierrätyksellä - ● ●

Ilmastointi - o o

RADIO
Osittainen radiovalmius (ei sis kaiuttimia eikä kaapelointia oviin) ● - -

Osittainen radiovalmius (ei sis kaiuttimia) - ● ●

Radio CD 2x15W - o o
Radio CD MP3 4x15W - - o

PAKETTI
Paketti: Ilmastointi + Radio/CD 2x15W - o o
Paketti: Sähkötoimiset etulasinnostimet + kauko-ohjattu keskuslukitus - o ●

(1) lisävaruste 7-paikkaisessa versiossa

(2) 7-paikkaisessa versiossa

(3) ei saatavissa 7-paikkaiseen versioon

Vakio- ja lisävarusteet
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GLACIER VALKOINEN 369

HELMIÄISMUSTA 676*

RUBIININPUNAINEN 21D BASALTE HARMAA KNM*

EXTRÊME SININEN RNA* TULENPUNAINEN B76*

COMÈTE HARMAA KNA*

MINÉRAL SININEN RNF*

PLATINE HARMAA D69*

ELECTRIQUE SININEN RNZ*

Korivärit

*Metalliväri lisähintaan

NAVY SININEN D42

Mitat

TAVARATILAN TILAVUUS (dm3 ISO-standardin mukaan)
Viisipaikkainen malli 700
Seitsemänpaikkainen malli 198

MITAT (mm)
A Akseliväli 2 905
B Kokonaispituus 4 473
C Etuylitys 797
D Takaylitys 771
E Raideväli edessä 1 469
F Raideväli takana 1 466
G Leveys ulkopeilit kiinni-/aukitaitettuina 1 740/1 993
H Korkeus (kuormaamattomana) / taakkatelineiden kanssa 1 640/1 674
J Kuormauskorkeus (kuormaamattomana) 564
K Maavara (kuormattuna) 160
L Matkustamon pituus (polkimet / selkänoja toisella istuinrivillä / kolmannella istuinrivillä) 1 678/2 573
M Kyynärtila edessä 1 407
M1 Kyynärtila takana (toinen istuinrivi) 1 432
M2 Kyynärtila takana (kolmas istuinrivi) 1 192
N Jalkatila edessä 1 388
N1 Jalkatila takana (toinen istuinrivi) 1 421
N2 Jalkatila takana (kolmas istuinrivi) 1 287
P1 Pääntila edessä (14°) 954
P2 Pääntila takana (14°) toisella istuinrivillä 934
P3 Pääntila takana (14°) kolmannella istuinrivillä 871
Y Tila tavaratilan päällä 1 047
Y3 Sisäleveys toisen ja kolmannen istuinrivin välissä 1 009
Z1 Tavaratilan pituus enintään 1 500
Z2 Tavaratilan korkeus 906
Z3 Tavaratilan pituus vähintään 450
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Jälkiasenteiset lisävarusteet
 TAAKKATELINEET1. 

Poikittaiset teräksiset taakkatelineet. Niiden avulla voi 
kuljettaa jopa 80kg kuormaa tai kookkaita esineitä, kuten 
polkupyöränkuljetustelinettä tai kattokuljetuslaatikkoa. 
Kattokaariin kiinnitettävät taakkatelineet 6001998210
Taakkatelineet 6001998209
Kattokaaret 6001998213

 VETOKOUKKU2. 
Vetokoukku on erityisesti suunniteltu usein 
toistuvaan käyttöön. Tyylikäs muotoilu.
Vetokoukku 6601998140
7-nastainen sähkösarja 7711425747

 PYSÄKÖINTITUNNISTIMET TAAKSE3. 
Äänimerkki varoittaa peruutettaessa auton takana 
uhkaavasta esteestä ja helpottaa auton pysäköintiä.
Ilman näyttöä 6001998142
Näytön kanssa 6001998143

 KESKIKYYNÄRNOJA ETEEN4. 
Keskikyynärnojan voi säätää ajoasentoon sopivaksi,
ja se toimii myös käytännöllisenä säilytystilana.
Vaaleanharmaa 6001998148
Musta 6001998264

 TAVARATILAN MATTO5. 
Sopii täydellisesti Logan MCV:n tavaratilaan. Kestävä ja 
helppohoitoinen matto suojaa tavaratilaa ja estää sitä likaantumasta. 
Matto on vesitiivis, ja sen voi poistaa helposti huuhtelua ja pesua varten.
6001998199

 LASTENISTUIMET6. 
Isofi x-lastenistuimet on helppo asentaa Isofi x-lukitusjärjestelmänsä 
ansiosta. Lapsi matkustaa turvallisesti viisipistevöillä 
varustetussa istuimessa. Useita tuotenumeroita.

 KUMIMATTOSARJA7. 
4-osainen kumimattosarja suojaa auton lattiaa erittäin 
hyvin mm. savelta, hiekalta, lumelta ja kosteudelta.
6001998220

 MADRIGAL-TEKSTIILIMATTO8. 
4 räätälöityä veluurimattoa suojaavat auton lattiaa kulumiselta ja 
kosteudelta. Sopivat täydellisesti alkuperäiseen sisustukseen.
Tummanharmaa 6001998219

 ISTUINSUOJAT9. 
Suojaa istuinverhoilu Dacia Logan MCV:n istuimiin räätälöidyillä 
istuinsuojilla! Tyylikäs kuosi täsmää täydellisesti sisustukseen.
Useita erilaisia malleja.

 SONY GT29-AUTORADIO10. 
Dacialla on laaja valikoima autoradiolaitteita, kuten tämä 
MP3-yhteensopiva malli, jossa on AUX-tulo etupaneelissa.
7711428329
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*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja DACIA-jälleenmyyjältäsi).

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti 
kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit saattavat painoteknisistä 
syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.

Kunnon auto tällä hinnalla. 
Eihän tämä ole jotain pilaa?
EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että edullinen auto voi olla tyylikäs, turvallinen ja laadukas. 

Ja olemme olleet oikeassa, sillä malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin hyväksi 

koettu ja tunnustettu. Dacia-malliston uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota tyylikkäällä 

ja persoonallisella muotoilullaan. Lisäksi ne ovat aina tilavia, ja niihin mahtuvat helposti sekä 

matkustajat että matkatavarat. Tämä menestys perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen, 

että autoon voi ihastua ja se voi täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse kuitenkaan 

upottaa kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja luotettavaksi 

todettuja teknisiä ratkaisuja. Dacialla on kolmen vuoden / 100 000 km:n takuu, ja sen 

käyttökustannukset ovat alhaiset. Olemme sitoutuneet ympäristöstä huolehtimiseen, josta on 

esimerkkinä Dacia eco2 -ympäristömerkinnän kehittäminen. Dacia-malliston autot valmistetaan 

ISO 14 001 -standardien mukaisissa tehtaissa ja niiden dCi-moottoreiden CO
2
-päästöt ovat 

alle 140 g/km (ja alle 150 g/km nelivetomalleissa). Ympäristöstä huolehtiminen ei saa 

mielestämme olla hinnasta kiinni!

100 000 km

VUODEN 
TAKUU *
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