
Mąstykite plačiai, mokėkite mažai

Dacia Logan MCV



DACIA LOGAN MCV – idealus kombi 

automobilis aktyviai gyvenančioms 

šeimoms ir visiems, ieškantiems 

universalios transporto priemonės. 

Penkiavietis arba septynvietis, 

išskirtinai talpus, funkcionalus ir nuo 

šiol atrodantis ypač šiuolaikiškai. 

Šio automobilio viduje Jums 

niekada nepritrūks erdvės. LOGAN 

MCV šeimos keliones ir darbinę 

veiklą pakels į naują lygmenį. 

LOGAN MCV gali vežti net 7 keleivius*, 

ir kiekvienas jų – tiek suaugusieji, 

tiek vaikai – jausis patogiai netgi 

ilgiausią kelionę. DACIA LOGAN 

MCV – idealus partneris Jūsų idėjoms 

įkūnyti. Tad... sėskitės ir važiuokite!

Lengvai pasiekiama bagažinė – stulbinančiai talpi. Dėl 

asimetriškų dviejų galinių durų (1/3 ir 2/3) ypač patogu 

susikrauti bagažą.

Nauji grotelių apvadai, naujas buferis, nauji žibintai. 

LOGAN MCV gundo mus puikiu šiuolaikišku dizainu.

Antros ir trečios eilės sėdynės* leidžia patogiai keliauti 

net 5 suaugusiems asmenims.

*Priklauso nuo varianto

Naujasis kombi DACIA Logan MCV

Išskirtinis talpumas,

poreikius
atitinkantis Jūsų 
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Funkcionalumas

Kad būtų patogu vežti keletą keleivių ir bagažą, galima lengvai ir greitai pakeisti LOGAN MCV vidaus išdėstymą – nuo 7 iki 2 vietų*. LOGAN MCV taip pat stulbina didžiule 

bagažinės talpa: 198 litrų – 7 vietų, 700 litrų – 5 vietų ir 2350 litrų – 2 vietų varianto, kai trečios eilės sėdynė pastumta, o antros eilės – sulankstyta.*

*Priklauso nuo varianto
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LOGAN MCV – tai automobilis, geriausiai tinkantis 

įvairiems kasdienio gyvenimo poreikiams tenkinti. Lengvai 

keičiamas jo vidaus išdėstymas – galimybė naudotis 

7, 5 ar 2 vietomis* – pagal Jūsų poreikį leidžia daugiau 

erdvės skirti keleiviams arba padidinti kraunamąją dalį.

DACIA LOGAN MCV ypač praktiškas ir gali būti įvairiai 

naudojamas dėl kilnojamų* sėdynių. Jame lengvai 

sutalpinsite visą šeimą, draugus... ir jų bagažą.

*Priklauso nuo varianto

Jūsų poreikius 
atitinkantis ir 

laisvės
pojūtį teikiantis  
salonas
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DACIA LOGAN MCV išsiskiria 

nepaprastai erdviu, funkcionaliu ir 

patogiu vidumi. Reguliuojamo aukščio 

sėdynė ir vairaratis* leidžia vairuotojui 

pasirinkti idealią sėdėjimo padėtį. Visi 

keleiviai – tiek suaugusieji, tiek vaikai – 

dėl itin erdvaus salono visą kelionę 

jausis patogiai, nesvarbu, kurioje 

eilėje sėdėtų – antroje ar trečioje.*

Taip pat būtina paminėti gausią įrangą, 

į kurią įeina oro kondicionierius*, 

radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 

formato įrašus**, ir patogios dėtuvės*. 

DACIA LOGAN MCV kūrėjai tikrai 

žinojo, ko reikia tiems, kurie juo 

naudosis, todėl pasirūpino, kad 

jie jaustųsi puikiai ir patogiai.

Naujo dizaino prietaisų skydas ir valdymo pultas* – tai 

puikus patogumo ir ergonomiškumo derinys.

Patogios dėtuvės leidžia naudoti itin daug salono erdvės ir po ranka turėti visus reikiamus daiktus (centrinio 

valdymo pulto dėtuvė, akinių dėtuvė*, virš antros eilės sėdynių palubėje įtaisyta dėtuvė** ir kt.).

*Priklauso nuo varianto
**Pasirenkama įranga

Patogumas
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patogios vietos
– praktiškas

vidus.
7
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Dėl įdiegtų veiksmingų saugos priemonių 

keliauti DACIA LOGAN MCV ramu ir saugu. 

Patobulinta ABS sistema, veikdama su 

elektroniniu stabdymo jėgos koregavimo 

įtaisu, leidžia naudoti visą stabdžių galią. 

Reguliuojamo aukščio* 3-jų tvirtinimo 

taškų saugos diržai, priekinės ir šoninės oro 

pagalvės**,  sistema Isofix vaikų saugos kėdutei 

tvirtinti prie šoninių antros eilės sėdynių ir kita 

įranga užtikrina Jūsų ir visų keleivių saugumą.

Galite rinktis iš kelių didelės kompresijos 

variklių – 3 benzininių* (1,4, 75 AG; 1,6, 

87 AG; 1,6, 105 AG) ir dyzelinio (1,5, dCi*, 

68 arba 85 AG). Šie varikliai pasižymi 

mažomis eksploatacijos išlaidomis, tvirtumu 

ir paprasta priežiūra. Dėl ypač didelio 

patikimumo automobiliams DACIA LOGAN 

MCV teikiama 3 metų arba 100 000 km 

(kas baigsis greičiau) garantinė priežiūra.

 
*Priklauso nuo varianto

**Pasirenkama įranga

Tvirtumas ir saugumas

Patikimas
ir saugus kombi teikia Jums

pasitikėjimą
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Didelės kompresijos dyzelinis variklis (1,5, dCi) pasižymi 

techninėmis RENAULT variklių savybėmis – nors yra 

galingas, naudoja mažai degalų ir išskiria į aplinką 

nedaug anglies dvideginio.

Priklausomai nuo varianto DACIA LOGAN MCV gali 

turėti 4 oro pagalves. Kad būtų užtikrintas didžiausias 

saugumas, visos sėdynės turi galvos atramas ir 3-juose 

taškuose pritvirtintus saugos diržus. 

DACIA LOGAN MCV stabdymo sistema buvo patobulin-

ta. Automobilyje įdiegta naujausia stabdžių antibloka-

vimo sistema Bosch 8.1, elektroninis stabdymo jėgos 

koregavimo įtaisas (EBD) ir staigaus stabdymo pagal-

bos sistema (AFU) užtikrina optimalų stabilumą ir trum-

pą stabdymo kelią.
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Variantas

Access

VARIANTAS

Ambiance

Varikliai
1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG;  
1,5, dCi, 68 AG

STANDARTINĖ VARIANTO
AMBIANCE ĮRANGA = ACCESS + :

Chromo spalvos radiatoriaus grotelių •	
apdaila
Anglies spalvos šoninės kėbulo •	
apsaugos juostos
Kėbulo spalvos buferiai•	
Plieniniai 15 colių ratlankiai su •	
gaubtais
Tamsinti langų stiklai•	
Platesniųjų užpakalinių durų lango •	
valytuvas
Vairo stiprintuvas•	
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis •	
užraktas
Reguliuojamo aukščio 3-jų tvirtinimo •	
taškų priekiniai saugos diržai 
Į atlošą įstumiama vidurinės antros •	
eilės sėdynės galvos atrama 
Trečios eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo •	
taškų saugos diržai (7 vietų varianto)

Trečios eilės sėdynių reguliuojamo •	
aukščio galvos atramos (7 vietų 
varianto)
Sulankstomos keičiamos antros eilės •	
sėdynės (1/3 ir 2/3)
Neskaidomos trečios eilės sėdynės •	
lankstomu atlošu
Grafito spalvos salono apdaila/•	
Apmušalai Oska
Tamsaus metalo spalvos valdymo •	
pultas
Priekyje sėdinčio keleivio skydelis nuo •	
saulės su veidrodėliu
Kilnojama peleninė ir cigarečių •	
degtuvas
Dešiniųjų durų bagažo tinklelis•	
Bagažinės uždangalas (5 vietų varianto)•	
Bagažinės apšvietimas (5 vietų •	
varianto)

PASIRENKAMA ĮRANGA
 Priekinė keleivio oro pagalvė•	
Saugos įrangos komplektas: priekinė •	
keleivio oro pagalvė ir šoninės oro 
pagalvės

Elektros įrangos komplektas: •	
nuotoliniu būdu valdomas centrinis 
užraktas ir elektra valdomi priekinių 
durų langai
Išilginiai stogo laikikliai•	
Palubėje įtaisyta antroje eilėje •	
sėdinčiųjų dėtuvė

Variklis  
1,4, 75 AG 

STANDARTINĖ ĮRANGA 
Grafito spalvos radiatoriaus grotelių •	
apdaila
Grafito spalvos buferis•	
Grafito spalvos šoninių veidrodėlių •	
(valdomų salone įtaisytu rankiniu 
reguliatoriumi) apdaila 
Grafito spalvos durų rankenos•	
Plieniniai 15 colių ratlankiai su •	
centrinės dalies gaubtais
Priekinė vairuotojo oro pagalvė•	
ABS su staigaus stabdymo pagalbos •	
sistema
Priekinių ir antros eilės sėdynių 3-jų •	
tvirtinimo taškų saugos diržai
Priekinių ir antros eilės sėdynių •	
reguliuojamo aukščio galvos atramos

Matavimo prietaisai: spidometras ir •	
tachometras
Elektroninis mobilizatorius•	
Reguliuojamas vėdinimas ir šildymas •	
(4-ių padėčių greičio reguliatorius)
Šildomas užpakalinis langas•	
Slankiosios priekinės sėdynės•	
Sistema •	 Isofix vaikų saugos kėdutei 
tvirtinti prie šoninių antros eilės 
sėdynių
Grafito spalvos salono apdaila/•	
Apmušalai Durance 
Grafito spalvos valdymo pultas•	
Priekinių durų dėtuvės•	
Centrinio valdymo pulto dėtuvė•	
Priekyje įtaisyti gėrimų skardinių •	
laikikliai

Kilnojama peleninė ir cigarečių •	
degtuvas

PASIRENKAMA ĮRANGA
Metalizuojamieji dažai•	

Priekinė keleivio oro pagalvė ir CD grotuvas galimi kaip pasirenkama įranga.
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Apsauginis bagažo tinklelis•	
Rūko žibintai•	
Radijas su CD grotuvu•	
Bagažinės uždangalas (7 vietų •	
varianto)
Metalizuojamieji dažai•	



Variantas

Lauréate

Ribota serija

Arctica

Varikliai
1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG; 1,6, 105 
AG; 1,5, dCi, 68 AG, 1,5, dCi, 85 AG

STANDARTINĖ VARIANTO 
LAURÉATE ĮRANGA = AMBIANCE + :

Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai •	
kėbulo spalvos apdaila
Kėbulo spalvos durų rankenos•	
Rūko žibintai•	
Išilginiai stogo laikikliai•	
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis •	
užraktas
Priekinė keleivio oro pagalvė•	
Kelionės kompiuteris•	
Elektra valdomi priekinių durų langai•	
Reguliuojamo aukščio varuotojo •	
sėdynė
Reguliuojamo aukščio vairaratis•	
Į atlošą įstumiama vidurinės antros •	
eilės sėdynės galvos atrama (7 
vietų varianto)
Keičiamos trečios eilės sėdynės •	
(1/2 ir 1/2)

Varikliai
1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG;  
1,5, dCi, 68 AG

STANDARTINĖ VARIANTO ARCTICA 
ĮRANGA = AMBIANCE + :

Rankiniu būdu valdomas •	
kondicionierius

 
PASIRENKAMA ĮRANGA

 Priekinė keleivio oro pagalvė•	
Saugos įrangos komplektas: priekinė •	
keleivio oro pagalvė ir šoninės oro 
pagalvės
Elektros įrangos komplektas: •	
nuotoliniu būdu valdomas centrinis 
užraktas ir elektra valdomi priekinių 
durų langai

Chromuoti prietaisų apvadai•	
Anglies spalvos salono apdaila/•	
Apmušalai Pliss
Matinio chromo spalvos valdymo •	
pultas
Priekinių ir galinių durų apdaila iš •	
audinio
Matinio chromo spalvos vidinės •	
durų rankenos
Apšviečiama centrinio valdymo •	
pulto dėtuvė
Priekinių sėdynių atlošų dėtuvės•	
Saulės akinių dėtuvė•	
Dešiniųjų durų bagažo tinklelis•	

PASIRENKAMA ĮRANGA
Šoninės oro pagalvės•	
Įrangos komplektas •	 Comfort: 
rankiniu būdu valdomas oro 
kondicionierius, radijas su CD 
grotuvu ir MP3 formato atkūrimo 
funkcija ir oda trauktas vairaratis
Elektra valdomi galinių šoninių durų •	
langai

Lengvojo lydinio 15 colių ratlankiai •	
Palubėje įtaisyta antroje eilėje •	
sėdinčiųjų dėtuvė
Apsauginis bagažo tinklelis•	

Bagažinės uždangalas (7 vietų •	
varianto)
Metalizuojamieji dažai•	

Išilginiai stogo laikikliai•	
Palubėje įtaisyta antroje eilėje •	
sėdinčiųjų dėtuvė
Apsauginis bagažo tinklelis•	
Rūko žibintai•	
Radijas su CD grotuvu•	
Bagažinės uždangalas (7 vietų •	
varianto)
Metalizuojamieji dažai•	

Radijas ir CD grotuvas su MP3 formato atkūrimo funkcija galimi kaip pasirenkama įranga.

Priekinė keleivio oro pagalvė ir CD grotuvas galimi kaip pasirenkama įranga.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Ženklu Eco2 pažymėti kombi LOGAN MCV atitinka 3 aplinkosaugos kriterijus: į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio; gaminami aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ISO 14001 turinčioje gamykloje, todėl daromas mažesnis poveikis aplinkai; ne mažiau nei 5 proc. juose esančio plastiko 
yra perdirbtas. DACIA ženklas Eco2 rodo kompanijos pastangas saugoti gamtą kiekvienu šių automobilių egzistavimo etapu.

*Degalų sąnaudos ir CO2 emisija atitinka direktyvos 80/1268 nurodymus
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VARIKLIAI 1,4, 75 AG 1,6, 87 AG 1,6, 16 V, 105 AG 1,5, dCi, 68 AG 1,5, dCi, 85 AG

Išmetamųjų dujų norma Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4

Vietų skaičius 5 5/7 5/7 5/7 5/7

Variklis
Rūšis K7J 710 K7M 710 K4M 690 K9K 792 K9K 796

Darbinis tūris (cm3) 1390 1598 1598 1461 1461

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) 79,5 x 70 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5

Cilindrų skaičius 4 4 4 4 4

Suspaudimo laipsnis 9,5 9,5 9,8 17,9 17,9

Vožtuvų skaičius 8 8 16 8 8

Didžiausia galia kW CEE (AG) esant sūk./min. 55 (75) esant 5500 64 (87) esant 5500 77 (105) esant 5750 50 (68) esant 4000 63 (85) esant 3750

Didžiausias sukimo momentas CEE (Nm) esant sūk./min. 112 esant 3000 128 esant 3000 148 esant 3750 160 esant 1700 200 esant 1900

Degalų įpurškimo būdas daugiataškis daugiataškis daugiataškis tiesioginis Common Rail tiesioginis Common Rail

Degalai benzinas benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas

Katalizatorius standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga

Pavarų dežė
Rūšis JH3 JH3/JR5 JR5 JR5 JR5

Pavarų skaičius 5 5 5 5 5

Greitis (km/val.) esant 1000 sūk./min. važiuojant pirma pavara 6,78 7,23/6,77 7,23 7,89 7,89

važiuojant antra pavara 12,33 13,17/12,33 13,17 14,35 14,35

važiuojant trečia pavara 19,11 19,36/19,11 19,36 22,24 22,24

važiuojant ketvirta pavara 26,12 26,19/25,99 24,59 30,25 30,25

važiuojant penkta pavara 31,77 32,86/31,77 30,23 39,82 39,82

Vairo mechanizmas
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo nuo šaligatvio iki šaligatvio (m) 11,25

Kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį (be stiprintuvo/su stiprintuvu) 4,5/3,2

Pakaba
Priekinė MacPherson tipo su trikampiu balansyru

Galinė lanksti H tipo svirtis, programuojamas nuokrypio stabilizatorius su spyruoklėmis

Ratlankiai ir padangos
Standartiniai ratlankiai 15”

Standartinės padangos: priekinės/galinės 185/65 R15

Stabdžių sistema
Rūšis X

ABS Bosch 8.1 standartinė įranga

EBD standartinė įranga

Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas standartinė įranga

Priekiniai – diskiniai (mm) 259

Galiniai – būgniniai (¨) 8

Greitis
Didžiausias greitis (km/val.) 155 167 174 150 163

Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 15,6 13,4/13,7 11,8/12,1 17,7/18,0 14,3/14,6

Įveikia 1000 m pajudėjęs iš vietos (s) 36,9 35,0/35,2 33,6/33,8 38,8/39,0 36,0/36,2

Aerodinamika
Cx koeficientas 0,36

Degalų sąnaudos atitinka EEC standartą 2004/3 (l/100 km)*
CO2 emisija (g/km) 179 180/185 178/178 140/140 137/137

Mieste (l/100 km) 10,0 10,2/10,3 9,8/9,8 6,2/6,2 5,9/5,9

Užmiestyje (l/100 km) 6,2 6,1/6,3 6,3/6,3 4,8/4,8 4,8/4,8

Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 7,6 7,6/7,8 7,5/7,5 5,3/5,3 5,2/5,2

Degalų bakas
Talpa (l) 50

Svoris (kg) priklausomai nuo įrangos varianto
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris 1165 1165/1195 1195/1225 1205/1245 1205/1255

Leistina nepakrauto automobilio priekinės ašies apkrova 650 650/660 680/690 700/715 700/725

Leistina nepakrauto automobilio galinės ašies apkrova 515 515/535 515/535 505/530 505/530

Didžiausias leistinas bendrasis svoris 1740 1740/1810 1770/1840 1796/1860 1806/1870

Didžiausias leistinas svoris su priekaba 2650 2650/2650 2650/2700 2700/2700 2700/2750

Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris 1300 1300/1300 1300/1300 1300/1300 1300/1300

Didžiausias leistinas priekabos be stabdžių svoris 620 620/635 635/650 640/660 640/665



STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA
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Access Ambiance Arctica Lauréate

Išorės apdaila
Kėbulo spalvos apatinė buferių dalis - l l l

Grafito/chromo spalvos radiatoriaus grotelių apdaila l/- -/l -/l -/l

Grafito/chromo spalvos durų rankenos ir šoninių veidrodėlių apdaila l/- l/- l/- -/l

Apsauginės kėbulo šonų juostos - l l l

Išilginiai stogo laikikliai -   l

15” plieniniai ratlankiai su centrinės dalies/normalaus dydžio gaubtu l/- -/l -/l -/l

15” lengvojo lydinio ratlankiai - - - 

Metalizuojamieji dažai    

Vidaus apdaila
Slankiosios priekinės sėdynės l l l l

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė - - - l

Sulankstomos keičiamos antros eilės sėdynės (1/3 ir 2/3) - l l l

Neskaidomos trečios eilės sėdynės lankstomu atlošu (7 vietų varianto) - l l -

Keičiamos trečios eilės sėdynės (1/2 ir 1/2; 7 vietų varianto) - - - l

Grafito spalvos salono apdaila (apmušalai Durance) l - - -

Grafito spalvos salono apdaila (apmušalai Oska) - l l -

Grafito spalvos salono apdaila (apmušalai Pliss) - - - l

Grafito spalvos valdymo pultas l - - -

Tamsaus metalo spalvos valdymo pultas - l l -

Chromo spalvos valdymo pultas - - - l

Chromo spalvos vidinės durų rankenos - - - l

Priekinių ir galinių durų apdaila iš audinio - - - l

Chromuoti prietaisų apvadai - - - l

Aktyviosios ir pasyviosios saugos priemonės
ABS, staigaus stabdymo pagalbos sistema (AFU) ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD) l l l l

Priekinė vairuotojo oro pagalvė l l l l

Priekinė keleivio oro pagalvė - /* /* l

Šoninės oro pagalvės - * * 

3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai/reguliuojamo aukščio saugos diržai l/- l/l l/l l/l

Antros eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai l l l l

Trečios eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai (7 vietų varianto) - l l l

Priekinių ir antros eilės sėdynių reguliuojamo aukščio galvos atramos l l l l

Į atlošą įstumiama vidurinės antros eilės sėdynės galvos atrama - l l l

Trečios eilės sėdynių reguliuojamo aukščio galvos atramos/įstumiamos į atlošą (7 vietų varianto) -/- l/- l/- l/l

Sistema Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių antros eilės sėdynių l l l l

Automobilio apsauga
Elektroninis mobilizatorius l l l l

Vairavimas ir valdymas
Matavimo prietaisai: spidometras ir tachometras l l l l

Vairo stiprintuvas - l l l

Kelionės kompiuteris - - - l

Matomumas ir apšvietimas
Rūko žibintai -   l

Šildomas užpakalinio lango stiklas/platesniųjų užpakalinių durų valytuvas l/- l/l l/l l/l

Rankiniu būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai l l l -

Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai - - - l

Patogumas
Centrinis durų užraktas/valdomas nuotoliniu būdu -/- l/* l/* l/l

Reguliuojamo aukščio vairaratis - - - l

Elektra valdomi priekinių durų langai - * * l

Elektra valdomi galinių durų langai - - - 

Tamsinti langų stiklai - l l l

Priekyje sėdinčio keleivio skydelis nuo saulės su veidrodėliu - l l l

Cigarečių degtuvas/kilnojama peleninė l/- l/l l/l l/l

Oda trauktas vairaratis - - - *

Priekinių durų dėtuvės l l l l

Priekinių sėdynių atlošuose įtaisytos dėtuvės - - - l

Centrinio valdymo pulto dėtuvė l l l l

Centrinio valdymo pulto dėtuvės apšvietimas - - - l

Saulės akinių dėtuvė - - - l

Priekyje įtaisyti gėrimų skardinių laikikliai l l l l

Kairiųjų bagažinės durų kišenė/dešiniųjų durų bagažo tinklelis -/- l/- l/- l/l

Palubėje įtaisyta antroje eilėje sėdinčiųjų dėtuvė -   

Apsauginis bagažo tinklelis -   

Bagažinės apšvietimas (5 vietų varianto) - l l l

Bagažinės uždangalas (5/7 vietų varianto) -/- l/ l/ l/

Šildymas ir vėdinimas
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ių pakopų reguliatoriumi l l l l

Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius - - l -

Garso įranga
Radijas su CD grotuvu -   -

Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus - - - *

l standartinė        pasirenkama      - nėra      * eina į komplektą



MATMENYS

Bagažinės talpa (dm3, atitinka ISO standartą)
Penkių vietų varianto 700
Septynių vietų varianto 198

MATMENYS (mm)
 A Atstumas tarp ašių 2905
 B Bendras ilgis 4473
 C Priekinė iškyša 797
 D Galinė iškyša 771
 E Atstumas tarp priekinių ratų 1469
 F Atstumas tarp galinių ratų 1466
 G Plotis be šoninių veidrodėlių/su jais 1740/1993
 H Nepakrauto automobilio aukštis be stogo laikiklių/su jais 1640/1674
 J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 564
 K Pakrauto automobilio prošvaisa 160
 L Salono ilgis nuo pedalų iki sėdynių atlošų: antros/trečios eilės 1678/2573
 M Plotis priekinių porankių aukštyje 1407
 M1 Plotis galinių porankių aukštyje (2-os eilės sėdynių) 1432
 M2 Plotis galinių porankių aukštyje (3-ios eilės sėdynių) 1192
 N Plotis priekinių durų panelių aukštyje 1388
 N1 Plotis galinių porankių aukštyje (2-os eilės sėdynių) 1421
 N2 Plotis galinių porankių aukštyje (3-ios eilės sėdynių) 1287
 P1 Atstumas nuo sėdynių iki stogo matuojant 14º kampu 954
 P2 Atstumas nuo sėdynių iki stogo matuojant 14º kampu (nuo 2-os eilės sėdynių) 934
 P3 Atstumas nuo sėdynių iki stogo matuojant 14º kampu (nuo 3-os eilės sėdynių) 871
 Y Bagažinės angos plotis 1047
 Y3 Salono plotis tarp ratų arkų 1009
 Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis 1500
 Z2 Bagažinės aukštis 906
 Z3 Mažiausias kraunamosios dalies ilgis 450

D69 PLATINOS PILKA (TE)369 ALPIų BALTA (OV)

RNA RYŠKIAI MėLYNA (TE) B76 LIEPSNOJANTI RAUDONA 
(TE)

61H JūROS MėLYNA (OV) KNM BAZALTO PILKA (TE)

RNF MINERALų MėLYNA (TE)

KNA KOMETOS PILKA (TE)676 JUODASIS PERLAS (TE)

21D AISTRINGA RAUDONA (OV) RNZ ŽALSVAI MELSVA (TE)

KĖBULO SPALVOS  

Metalizuojamieji dažai (TE)*Nemetalizuojamieji dažai (OV)

*Tik pasirenkama
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Papildoma įranga
1. STOGO LAIKIKLIAI 
Plieniniai išilginiai stogo laikikliai leidžia gabenti 
iki 80 kg svorio krovinį arba pritvirtinti dviračių 
laikiklius, stogo bagažinę ir kt.

2. VELKAMASIS KABLYS  
Šis velkamasis kablys sukonstruotas taip, kad jį 
būtų galima intensyviai naudoti. Dėl elegantiško 
dizaino ir nuimamo antgalio automobilis atrodo 
daug estetiškiau.  

3. ATSTUMO JUTIKLIAI 
Pypsėjimu įspėja apie artėjančias už automobilio 
esančias kliūtis. Palengvina manevravimą statant 
automobilį į vietą.

4. PORANKIS 
Priekinį centrinį porankį galima pakelti arba 
nuleisti tokiu kampu, kad važiuojant Jums būtų 
patogu. Taip pat jame galima patogiai susidėti 
smulkius daiktus.

5. BAGAžINĖS ĮDĖKLAS 
Idealiai atitinka LOGAN MCV bagažinės dydį. 
Tvirtas ir atsparus, saugo bagažinę ir leidžia 
gabenti bet kokius daiktus, ypač nešvarius. 
Tvirtas, lengva išimti ir nuplauti vandens srove.

6. BAGAžINĖS TINKLELIS 
Tvirtinamas prie bagažinėje įtaisytų tvirtinimo 
taškų, leidžia saugiai gabenti vidutinio dydžio 
daiktus.

7. KILIMĖLIAI MONITOR ARBA MADRIGAL 
Specialiai pritaikytų 4 kilimėlių rinkinys saugo 
automobilio vidaus grindų dangą nuo dėvėjimosi 
ir drėgmės. Visiškai atitinka originalią išdėstymo 
schemą. Šviesiai arba tamsiai pilki.

8. VAIKų KĖDUTĖ DUO PLUS 
Šio modelio kėdutė skirta vaikams nuo 9 mėnesių 
iki 4 metų amžiaus. Naudojama pritvirtinta tik 
važiavimo kryptimi. 5 taškuose pritvirtinti diržai 
puikiai išlaiko vaiką kėdutėje. Dėl Isofix sistemos 
kėdutę lengva pritvirtinti prie sėdynės.

9. DANGA SPORT 
Sėdynių danga Sport, pagaminta iš specialaus 
audinio, saugo automobilio saloną. Dėl išskirtinio 
dizaino idealiai tinka prie LOGAN MCV salono 
apdailos.

10. KILNOJAMAS NAVIGATORIUS  
Navigacijos sistema Tom Tom aprūpinta 
Centrinės ir Vakarų Europos žemėlapiais.

11. MOBILIOJO TELEFONO ĮRANGA 
BLUETOOTH ® 
Laisvų rankų belaidę įrangą sudaro spalvotas LCD 
ekranas ir du įmontuoti mikrofonai. Rodo Jūsų 
skambučių sąrašą ir skambinančiųjų telefonų 
numerius.

12. RADIJO GROTUVAS IR GARSIAKALBIAI 
Daugiau informacijos apie Pioneer, Alpine, 
Kenwood ir Sony gaminius Jums suteiks įgaliotieji 
kompanijos DACIA partneriai.

Su galimos papildomos įrangos sąrašu kviečiame susipažinti 

įgaliotųjų kompanijos DACIA partnerių tinklalapyje.

4.

5. 6.

10.9.

7.

11. 12.

8.

3.

2.1.



Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.dacia.lt

Dėta daug pastangų, kad šioje brošiūroje pateikta informacija būtų kuo tikslesnė ir naujesnė. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA 
automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti techninius aprašomų automobilių duomenis. DACIA atstovams apie 
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar 
pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Jei norite gauti naujausios informacijos, prašom susisiekti su artimiausiais 
įgaliotaisiais DACIA atstovais. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. 
Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu.

DACIA ir Jūs – tai protingas kompromisas. Jūs renkatės gerai apgalvotus puikius sprendimus, tačiau už ypač gerą ir prieinamą 

kainą. Mes taip pat pritariame tokiai nuostatai.

Mūsų automobilis bus ypač naudingas tiems, kurie mėgsta praktiškumą. Erdvus vidus, didelė bagažinė, tvirtas kėbulas ir 

konkurencingos eksploatacijos išlaidos – tai pagrindiniai automobilių DACIA pranašumai. Viskas padaryta, kad naudotis šiais 

automobiliais būtų patogu ir malonu.

Prekių ženklas DACIA priklauso koncernui RENAULT, todėl šiuos automobilius kuriame pasitelkdami tinkamiausius techninius 

sprendimus, kurių veiksmingumas ir patikimumas jau pasitvirtino. Tai leidžia mums suteikti savo automobiliams 3 metų 

garantiją ir užtikrinti nepaprastai mažas jų eksploatacijos išlaidas.

Prekių ženklo DACIA pasirinkimas – patikimas sprendimas.

 Dacia
Jūsų lūkesčiai –  
gerai apgalvotų sprendimų šaltinis


