
Sandero,
Logan és Logan MCV





Dacia Sandero  
és Sandero Stepway
Korszerű, dinamikus és 
kényelmes. Az út ilyen 
egyszerű is lehet!

Dacia Sandero és 
Sandero Stepway





Merjen crossovert  
választani!

 
 

Dacia Sandero és 
Sandero Stepway





Dacia Logan MCV és
Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV
Kombi, amelyben  
az összes vágya elfér!





Dacia Logan MCV és
Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV 
Mindent belead,  
hogy elégedett 
legyen!





Dacia Logan

Dacia Logan
Családi szedán 
szenzációs áron!





Dacia Logan

Korszerű és 
dinamikus 
vonalvezetés
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Technológiák, amelyek 
megkönnyítik az életét.
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Tágas és kényelmes 
belső tér
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HÁTSÓ PARKOLÓRADAR* ESC MENETSTABILIZÁTOR

* Felszereltségi szinttől függően széria- vagy opciós felszereltség.

Teljes biztonság minden 
körülmények között
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VÉDELEM
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Access felszereltségi szint Ambiance felszereltségi szint

AMBIANCE = ACCESS +

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Opciók
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opciók
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Arctic felszereltségi szint
 

ARCTIC = AMBIANCE +

 
 
 
 
 
 
 

Opciók
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Dacia Sandero és  
Logan MCV

  
STEPWAY =  ARCTIC +

 
 
 

 

 

Opciók
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stepway felszereltségi szint
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JÉGFEHÉR (369) TENGERÉSZKÉK (D42)*

GROOMY 15” DÍSZTÁRCSA
(ACCESS, AMBIANCE)

POPSTER 15” DÍSZTÁRCSA
(ARCTIC)

CHAMADE 15” ALUFELNI***
(ARCTIC OPCIÓ)

BAYADERE 16” SÖTÉT METÁL 
DÍSZTÁRCSA**
(STEPWAY)

KOZMOSZ KÉK (RPR)

FEKETE GYÉMÁNT (676) HIGHLAND SZÜRKE (KQA)

METEOR SZÜRKE (KNA) AZÚR KÉK (RPL)** NYÉRC BARNA (CNM)

    * Stepway felszereltségen nem elérhető.

  ** Kizárólag Stepway felszereltségen elérhető.

*** Kizárólag Arctic felszereltségen elérhető.

Metál színek 

Kerék- és dísztárcsák

Nem metál színek 



Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV
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1. RUNWAY ALUMÍNIUM 
KERÉKTÁRCSÁK
Hagyja, hogy valódi személyisége 
felszínre kerülhessen és válassza a 
sportos Runway alufelniket, amelyek 
még dinamikusabb és modernebb külsőt 
kölcsönöznek autójának!

2. OLDALSÓ AJTÓVÉDŐ
Az autó határozott stílusát erősíti, 
miközben megvédi a mindennapok  apró 
sérüléseitől.

3. ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK
Tökéletesen igazodnak a jármű 
vonalához és  megvédik a karosszériát a 
felverődő sártól és kavicsoktól.

4. ELSŐ LÉGTERELŐK
Még komfortosabb az utazás, ha a 
leeresztett ablakok mellett sincs  
huzat vagy szélzaj.

5. ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAR 
A rendszer érzékeli, majd egyre gyorsuló 
csipogással jelzi, ha az autót körülvevő 
akadályok közelebb kerülnek.
 
6. RIASZTÓ
A fedélzeti elektronikával kompatibilis 
riasztó rendszer véd a lopás ellen és 
minden mozgást érzékel az utastérben.

7. GUMISZŐNYEG
A méretpontos gumiszőnyeg vízhatlan 
és könnyű karbantartani, az autó belseje 
pedig sokáig olyan maradhat, mint új 
korában.

8. TEXTIL SZŐNYEG
A textil szőnyeg ideálisan passzol 
autójához, miközben védi az autó 
padlóját a szennyeződésektől. 

9. KÖNYÖKTÁMASZ
Az utazás még kényelmesebb, ha 
a kisebb tárgyakat az első, állítható 
magasságú könyöktámaszban található 
tárolórekeszbe helyezi el.
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10. EASYFLEX MODULÁRIS 
CSOMAGTÉR VÉDELEM 
Nélkülözhetetlen a csomagtér 
védelméhez, ha piszkos tárgyakat 
szállítana. Könnyen hozzáigazítható a 
lehajtott hátsó ülésekhez és lefedi a 
csomagtér egész felületét. 

11. VÍZSZINTES CSOMAGTÉRHÁLÓ
A poggyászt a padlóhoz rögzíti, így utazás 
közben megelőzi annak elmozdulását.

12. CSOMAGTÉR TÁLCA ÉS 
CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ
A csomagtér tálca hatékonyan védi a 
csomagtér gyári burkolatát és pontosan 
illeszkedik annak alakjához, a csomagtér 
küszöbvédő pedig megóvja az autó hátsó 
részét. 

13. KIVEHETŐ CSOMAGTÉR RENDEZŐ
Kivehető és rugalmasan méretezhető 
csomagtér rendező, amit könnyű  
a helyére illeszteni és az utastérben 
is használható a padlóra helyezett 
csomagok biztosítására.  

14. SZERSZÁM NÉLKÜL 
LESZERELHETŐ VONÓHOROG 
Nélkülözhetetlen az utánfutók, 
lakókocsik vontatásához, kerékpártartók 
rögzítéséhez. Segít megtartani az autó 
esztétikus küllemét, mert a vonóhorog 
néhány másodperc alatt szerszám 
használata nélkül leszerelhető. 

15. TETŐCSOMAGTARTÓ 
KERESZTRUDAK ÉS SÍLÉCTARTÓ
A kifejezetten a modellcsalád stílusához 
tervezett keresztrudak lehetővé teszik a 
síléc- vagy kerékpártartó felszerelését.

16. TETŐRUDAK
Könnyen fel- és leszerelhető tetőrudak, 
kifejezetten a Sandero, Logan, Logan 
MCV termékcsaládhoz tervezve. 

17. VONÓHOROGRA RÖGZÍTHETŐ 
KERÉKPÁRTARTÓ
Gyorsan és biztonságosan rögzítheti 
a kerékpártartót a vonóhoroghoz, így 
egyszerűen szállíthat egyszerre akár  
3 kerékpárt is.
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SANDERO STEPWAY MÉRETEK

SANDERO MÉRETEK
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Menj, utazz,  
élvezd az autózást  
– erről szól a Dacia!
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Logan és Logan MCV



Dacia Logan MCV 
Stepway

Dacia Logan  
MCV Stepway
Robusztus és 
megbízható kombi!





Fot.: 2018.11.

3ÉVvagy

GARANCIA
100 000 km

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus Dacia előszériák és prototípusok alapján készült. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek 

felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában 

és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a WLTP eljárás alapján történik, amely egy új eljárás a tüzelőanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért tüzelőanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb a korábban használt ún. új európai menetciklusban (NEDC) mért 

értékeknél. Az összehasonlíthatóság érdekében és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a WLTP eljárás szerint mért értékek az NEDC rendszerbe lettek visszaszámítva (NEDC-BT). Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet 

ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A garancia 3 év azonban legfeljebb 100 000 km elérésig érvényes. A garancia pontos feltételeit a Dacia Általános Szerződési Feltételek között található Dacia Jótállási Feltételek tartalmazzák.

 

Dacia
Kényelem az egész családnak!


