
Vēlies vairāk, maksā mazāk!

Dacia Logan 



* 3 gadu garantija vai 100 000 km 
nobraukums (kas pienāk pirmais).

Dacia Logan

Vairāk vietas, mūsdienīgs dizains, 

ērta iekāpšana, kā arī labs naudas 

ieguldījums – tā ir jaunā Dacia Logan.

Automašīnai ir neparasti plašs 

salons ar piecām ļoti komfortablām 

sēdvietām un ietilpīgs bagāžnieks.

Pasažieru salons ir neparasti augsts 

un plats, tādēļ aizmugures sēdeklī 

var ērti justies trīs pieaugušie.

Dacia Logan piedāvā visietilpīgāko 

bagāžnieku savā kategorijā – 510 litri. 

Tajā iespējams pārvadāt visas ģimenes 

bagāžu. Automašīna ir uzticama 

un paredzēta visekstremālākajiem 

klimatiskajiem apstākļiem.  Logan 

ir ļoti izturīga un droša, tādēļ tai 

ir 3 gadu garantijas periods*.

Jauns radiatora režģis, jauns buferis, jauni lukturi – 

Dacia Logan priekšpusē apvienots spēks un 

mūsdienīgums.

Pilnīgi pārveidotajā Dacia Logan aizmugurē 

nevainojami iekļaujas jaunie lukturi un buferis.

Jaunais sānu atpakaļskata spoguļu veidols garantē 

uzlabotu atpakaļskata redzamību, maksimālu komfortu 

un drošību.

Tik
pārsteidzošu īpašību!

daudz
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Vietas nekad nav par maz.

Dacia Logan salons ir plašs, ar piecām 

patiešām ērtām sēdvietām. Salona 

neparastais platums un augstums 

nodrošina komfortablu braucienu 

visiem pasažieriem. Neaizmirstiet par 

bagāžu! 510 litru tilpuma bagāžniekā 

var ievietot visu pasažieru bagāžu.

Dacia Logan ir ideāla automašīna, lai 

iepirktos, dotos darba braucienos un 

brīvdienās kopā ar ģimeni...

Dacia Logan ir īsta daudzfunkciju automašīna. 

Aizmugurējā sēdekļa centrālo galvas balstu var 

iebīdīt sēdekļa atzveltnē, tādējādi uzlabojot vadītāja 

atpakaļskata redzamību.

Viegli pieejamajā aizmugurējā sēdeklī var sēdēt 

trīs pasažieri. Ievērojamais griestu augstums ir ļoti 

nozīmīgs garos braucienos.

Dodoties atvaļinājumā kopā ar ģimeni vai pavadot 

nedēļas nogali kopā ar draugiem, jūs augstu 

novērtēsiet bagāžnieka 510 litru ietilpību.

Ietilpīga
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Plašums un
brīvība
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Brauciens ar Dacia Logan ir īsta bauda. Labi 

aprīkotais un ergonomiskais salons ļauj 

apvienot auto vadīšanas un ceļošanas prieku. 

Regulējot sēdekļa un stūres augstumu*, 

vadītājs var izvēlēties ideālo braukšanas 

pozīciju. Salona brīvās vietas izmantošana 

ir uzlabota ar daudziem mantu glabāšanas 

nodalījumiem, bet gaisa kondicionēšanas 

sistēma* nodrošina maksimālu komfortu.

Plašums un 
izraušanās 

no ikdienas.

Izdevīga
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Priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē iestrādātās 

kabatas* ir noderīga glabāšanas vieta.

Dacia Logan hromētie durvju rokturi izceļ moderno 

apdari.

Vadītāja vieta ir ergonomiska un nodrošina teicamu 

redzamību. Visas sviras atrodas pa rokai, un vadītāja 

sēdeklim ir regulējams augstums. 

* Atkarībā no versijas.
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Braukšanas īpašības, drošība, uzticamība...

Modernā un pārliecinošā Dacia Logan 

piedāvā komfortu un vienkāršu ekspluatāciju. 

Benzīna un dīzeļdzinēju galvenās īpašības ir 

zemas ekspluatācijas izmaksas, liela izturība 

un vienkārša apkope.

ABS un elektroniskā bremzēšanas spēka 

sadale nodrošina auto optimālu stabilitāti 

un saīsina bremzēšanas ceļu. Trīs punktu 

drošības jostas, galvas balsti un priekšējie 

un sānu gaisa spilveni* aizsargā pasažierus. 

Dacia Logan ir drošības garants!

* Atkarībā no versijas.

Daudz 
vietas 
salonā

drošības līmenis.
un optimāls 

Pārliecinoša
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un optimāls 
Dacia Logan standarta aprīkojumā ietilpst ABS un 

elektroniskā bremzēšanas spēka sadales sistēma, 

kas nodrošina optimālu automašīnas stabilitāti, kā arī 

saīsina bremzēšanas ceļu.

Moderns instrumentu panelis ar funkcionālo apdari 

nodrošina vieglu informācijas nolasīšanu.

1.5l dCi ar jaunākās spēka pārvades un otrās paaudzes 

“Common Rail” tiešās iesmidzināšanas tehnoloģiju 

nodrošina lielu veiktspēju un mazu degvielas patēriņu.
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Versija

Access

Versija

Ambiance

Dzinēji: 1,4 l 75 ZS, 1,5 l dCi 68 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS
AMBIANCE = ACCESS +

Hromēta radiatora dekoratīvā režģa •	
līste
Sānu durvju aizsargmoldingi melnā •	
krāsā
Buferi virsbūves krāsā•	
15 collu tērauda diski ar •	
dekoratīvajām uzlikām
Stūres pastiprinātājs•	
Centrālā atslēga•	
Trīs punktu drošības jostas ar •	
regulējamu augstumu priekšējiem 
sēdekļiem
Cigarešu piesmēķētājs un izņemams •	
pelnu trauks
Bagāžnieka apgaismojums•	
Viegli tonēti stikli•	
“Geneva” •	 auduma apdare

PAPILDU APRĪKOJUMS
Priekšējā pasažiera gaisa spilvens•	
Pakete „Drošība”•	

Priekšējā pasažiera gaisa spilvens -
Sānu gaisa spilveni priekšā  -
sēdošiem

Pakete „Elektro”•	
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti -
Elektriski verami priekšējie sānu logi -

Miglas lukturi•	
Radiouztvērējs ar CD atskaņotāju•	
Metāliska virsbūves krāsa•	

Dzinējs 1,4 l 75 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS ACCESS 
VERSIJAI

Melna radiatora dekoratīvā režģa •	
apdare
Manuāli no salona regulējami sānu •	
spoguļi ar melnu apdari
Melni durvju rokturi•	
15 collu tērauda diski ar •	
dekoratīvajām uzlikām
Vadītāja gaisa spilvens•	
ABS ar avārijas bremžu palīgsistēmu •	
Trīs punktu drošības jostas •	
aizmugurējam sēdeklim 
Galvas balsti ar regulējamu •	
augstumu priekšējiem sēdekļiem

Trīs galvas balsti aizmugurējam •	
sēdeklim (centrālais iebīdāms 
atzveltnē) 
Tahometrs•	
Elektroniskais imobilaizers•	
Priekšējo sānu durvju kabatas•	
Radiouztvērēja uzstādīšanai •	
sagatavota vieta
Apsildāms aizmugurējais stikls•	
Pastāvīgās dienas gaismas•	
“Ducas”•	  auduma apdare

PAPILDU APRĪKOJUMS
Metāliska virsbūves krāsa•	
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Maztirāžas 
versija  

Arctica
Dzinēji: 1,4 l 75 ZS, 1,5 l dCi 68 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS
LS ARCTICA = AMBIANCE +

Manuālais gaisa kondicionētājs•	

PAPILDU APRĪKOJUMS
Priekšējā pasažiera gaisa spilvens•	
Pakete „Drošība”•	

Priekšējā pasažiera gaisa spilvens -
Sānu gaisa spilveni priekšā  -
sēdošiem

Pakete „Elektro”•	
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti -
Elektriski verami priekšējie sānu  -
logi

Miglas lukturi•	
Radiouztvērējs ar CD atskaņotāju•	
Metāliska virsbūves krāsa•	

* CD atskaņotājs ir pieejams papildu aprīkojumā.

Versija

Lauréate

Dzinēji 1,4 l 75 ZS, 1,6 l 87 ZS,  
1,5 l dCi 68 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS
LAURÉATE = AMBIANCE +

Sānu durvju aizsargmoldingi •	
virsbūves krāsā
Durvju rokturi virsbūves krāsā•	
Elektriski regulējami sānu spoguļi •	
virsbūves krāsā
Hromēta bagāžnieka vāka •	
dekoratīvā josla
Miglas lukturi•	
15 collu tērauda diski ar •	
dekoratīvajām uzlikām
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti•	
Priekšējā pasažiera gaisa spilvens•	
Stūres iekārta ar regulējamu •	
augstumu
Borta dators•	
Elektriski verami priekšējie sānu logi•	
Vadītāja sēdeklis ar regulējamu •	

augstumu
Priekšējo sānu durvju kabatas•	
“Pliss” •	 auduma apdare

PAPILDU APRĪKOJUMS
Sānu gaisa spilveni•	
Pakete „Komforts”•	

Manuāls gaisa kondicionētājs -
Radiouztvērējs ar CD un MP3 failu  -
atskaņotāju
Ar ādu apvilkta stūre -

Elektriski verami aizmugurējie sānu •	
logi
15 collu vieglmetāla diski•	
Metāliska virsbūves krāsa•	
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TEHNISKIE DATI
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Dacia Eco2 logo atbilst trim galvenajiem kritērijiem: automašīnas CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 140 g/km, tā tiek ražota ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, 
maksimāli ierobežojot vides piesārņošanu, un vismaz 5% no tajā izmantotās plastikāta masas sastāv no atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Dacia Eco2 logo 
norāda uz vides aizsardzību visos auto dzīves ciklos.

* Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums atbilst 80/1268 direktīvai.

DZINĒJI 1,4 75 ZS 1,6 87 ZS 1,5 dCi 68 ZS

Izmešu norma Euro 4 Euro 4 Euro 4

Sēdvietu skaits 5 5 5

Dzinējs
Dzinēja tips K7J 710 K7M 710 K9K 792

Tilpums (cm3) 1390 1598 1461

Cilindra diametrs  virzuļa gājiens (mm) 79,5  70 79,5  80,5 76  80,5

Cilindru skaits 4 4 4

Kompresijas pakāpe 9,5 9,5 17,9

Vārstu skaits 8 8 8

Maksimālā jauda (kW/ZS) pie (apgr./min) 55 (75) pie 5500 64 (87) pie 5500 50 (68) pie 4000

Maksimālais griezes moments (Nm) pie (apgr./min) 112 pie 3000 128 pie 3000 160 pie 1 700

Degvielas iesmidzināšanas veids daudzpunktu daudzpunktu tiešā “Common Rail”

Degviela benzīns benzīns dīzeļdegviela

Katalītiskais pārveidotājs  standarta aprīkojumā  standarta aprīkojumā standarta aprīkojumā

Pārnesumkārba
Tips JH1 JH3 JH3*160

Pārnesumu skaits uz priekšu 5 5 5

Ātrums (km/h) pie 1 000 apgr./min 1. pārnesumā 7,24 7,24 8,74

2. pārnesumā 13,18 13,18 15,78

3. pārnesumā 19,37 19,37 22,25

4. pārnesumā 26,21 26,21 30,42

5. pārnesumā 33,94 33,94 39,84

Stūres iekārta 
Apgriešanās aplis riteņiem (m) 10,5

Stūres rata apgriezienu skaits no aizslēga līdz aizslēgam (bez pastiprinātāja/ar pastiprinātāju) 4,5/3,2

Piekare
Priekšējā ass Makfērsona tipa ar šķērsstabilizatoru

Aizmugurējā ass H tipa elastīgā ass ar programmējamu vadību un spirālatsperēm

Riteņi un riepas
Standarta diski 6,0 J 15

Standarta riepas priekšā un aizmugurē 185/65 R 15

Bremzes
Bremžu sistēmas veids X

Bosch 8.1 ABS standarta aprīkojumā

EBD standarta aprīkojumā

Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale standarta aprīkojumā

Priekšējo bremžu disku diametrs (mm) 259

Aizmugurējo trumuļu bremžu diametrs (collas) 8

Veiktspēja
Maksimālais ātrums (km/h) 162 175 158

No 0 līdz 100 km/h (s) 13 11,5 15

No uzsākšanas līdz 1 000 m (s) 34,9 33,5 36,5

Aerodinamika
Cx koeficients 0,36

Degvielas patēriņš atbilstoši ES standartam 2004/3 (l uz 100 km)*
CO2 izmeši (g/km) 165 170 120

Pilsētas režīmā 9,6 10,0 5,0

Pilsētas režīmā 5,4 5,6 4,3

Kombinētajā režīmā 7,0 7,2 4,5

Tilpums
Degvielas tvertne (l) 50

Masa (kg) atkarīga no auto aprīkojuma līmeņa
Pašmasa 975 980 1065

Pašmasa uz priekšējo asi 580 585 655

Pašmasa uz aizmugurējo asi 395 395 410

Kravas masa (MGVW) 1535 1540 1600

Kravas masa (GTW) 2300 2300 2350

Maksimālā masa piekabei ar darba bremzēm 1100 1100 1100

Maksimālā masa piekabei bez bremzēm 525 525 570



STANDARTA UN PAPILDU APRĪKOJUMA SARAKSTS
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l standarta aprīkojums       papildu aprīkojums      - nav pieejams      * komplekta sastāvdaļa

Access Ambiance Arctica Lauréate

Ārējā apdare
Buferi virsbūves krāsā (apakšdaļa) - l l l

Hromēts radiatora dekoratīvais režģis - l l l

Ārējie durvju rokturi un spoguļu apdare melnā/virsbūves krāsā l/- l/- l/- -/l

Sānu durvju aizsargmoldingi melnā/virsbūves krāsā -/- l/- l/- -/l

Hromēta bagāžnieka vāka dekoratīvā josla - - - l

15 collu tērauda diski ar mazajām/lielajām dekoratīvajām uzlikām l/- -/l -/l -/l

15 collu vieglmetāla diski - - - 

Metāliska virsbūves krāsa    

Iekšējā apdare
Garenvirzienā regulējami priekšējie sēdekļi l l l l

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu - - - l

Hromētas gaisa sprauslas/instrumentu panelis -/- -/l -/l l/l

Melns/gaiši pelēks instrumentu paneļa pamats l/- l/- l/- -/l

Hromēti durvju rokturi iekšpusē - - - l

Ar audumu apvilkti priekšējie un aizmugurējie durvju paneļi - - - l

Bagāžas nodalījuma sānu apdare - - - l

Kokogles krāsas apdare (“Ducas” auduma apdare) l - - -

Kokogles krāsas apdare (“Geneva” auduma apdare) - l l -

Kokogles krāsas apdare (“Pliss” auduma apdare) - - - l

Aktīvā un pasīvā drošības sistēma
ABS + avārijas bremžu palīgsistēma (AFU) l l l l

Vadītāja/priekšējā pasažiera gaisa spilvens l/- l/ vai * l/ vai * l/l

Sānu gaisa spilveni priekšā sēdošiem - * * 

Trīs punktu drošības jostas/ar regulējamu augstumu l/- l/l l/l l/l

Trīs punktu drošības jostas aizmugurējam sēdeklim l l l l

Trīs galvas balsti ar regulējamu augstumu aizmugurējam sēdeklim (centrālais balsts iebīdāms atzveltnē) l l l l

Galvas balsti ar regulējamu augstumu priekšējiem sēdekļiem l l l l

Automašīnas drošība
Elektroniskais imobilaizers l l l l

Vadāmība un kontroles sistēmas
Tahometrs l l l l

Stūres pastiprinātājs - l l l

Borta dators - - - l

Redzamība 
Miglas lukturi -   l

Logu tīrītāja slotiņas ar trim ātruma režīmiem l l l l

Apsildāms aizmugurējais stikls l l l l

Sānu atpakaļskata spoguļi, kas manuāli regulējami no salona l l l l

Elektriski regulējami atpakaļskata sānu spoguļi ar apsildi - - - l

Ērtības
Centrālā atslēga/ar tālvadības pulti -/- l/* l/* l/l

Elektriski verami priekšējie sānu logi - * * l

Elektriski verami aizmugurējie sānu logi - - - 

Stūres iekārta ar regulējamu augstumu - - - l

Viegli tonēti stikli - l l l

Saulsargs ar spoguli pasažiera pusē - l l l

Izņemams pelnu trauks/ar piesmēķētāju -/l l/l l/l l/l

Priekšējo sānu durvju kabatas l l l l

Priekšējo sēdekļu atzveltņu kabatas - - - l

Bagāžnieka apgaismojums - l l l

Apsildes un ventilācijas sistēma
Četru ātrumu regulējama gaisa apsildes un ventilācijas sistēma l l l l

Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs - - l *

Audiosistēmas
Radiouztvērēja pievienošanai sagatavota vieta l l l l

Radiouztvērējs ar CD atskaņotāju -   -

Radiouztvērējs ar CD un MP3 failu atskaņotāju - - - *

Aprīkojuma komplekti
Komplekts „Drošība” -   -

Komplekts „Komforts” - - - 

Komplekts „Elektro” -   l



BAGĀŽNIEKA TILPUMS (dm3 ISO norma)
Bagāžnieka tilpums 510

IZMĒRI (mm)
A Garenbāze 2 630
B Kopējais garums 4 290
C Priekšējā pārkare 800
D Aizmugurējā pārkare 858
E Priekšējā ass 1 483
F Aizmugurējā ass 1 470
G Platums bez/ar sānu spoguļiem (Width excluding/including exterior mirrors) 1 740 / 1 989
H Augstums bez kravas 1 525
J Bagāžnieka sliekšņa augstums (bez kravas) 690
K Klīrenss (ar kravu) 155
L Salona garums (no pedāļiem līdz aizmugurējo sēdekļu atzveltnei) 1 685
M Salona platums priekšējo sēdekļu pasažiera elkoņu augstumā 1 418

M1 Salona platums aizmugurējā sēdekļa pasažiera elkoņu augstumā 1 428
N Salona platums priekšējo sēdekļu pasažiera plecu augstumā 1 390

N1 Salona platums aizmugurējā sēdekļa pasažiera plecu augstumā 1 420
P1 Gabarītaugstums, ja priekšējo sēdekļu atzveltnes leņķis ir 14 grādu 906
P2 Gabarītaugstums, ja aizmugurējā sēdekļa atzveltnes leņķis ir 14 grādu 873
Y Bagāžnieka platums 1 072

Y1 Bagāžnieka sliekšņa platums 941
Y2 Maksimālais bagāžnieka platums 1 127
Y3 Attālums starp riteņu arkām bagāžniekā 1 030
Z1 Maksimālais kravas garums 1 005
Z2 Bagāžnieka augstums 520

KALNU BALTS 369 (OV) JūRAS ZILS 61H (OV)

KOšI SARKANS 21D (OV)

PLATīNA PELĒKS D69 (TE)

KOšI ZILS RNA (TE) UGUNSSARKANS B76 (TE)

BAZALTA PELĒKS KNM (TE)

MINERĀLU ZILS RNF (TE)

KOMĒTAS PELĒKS KNA (TE)MELNĀ PĒRLE 676 (TE)

ELEKTROZILS RNZ (TE)

VIRSBŪVES KRĀSAS
Metāliskie toņi (TE)Nemetāliskie toņi (OV)

GABARĪTI
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1. ĀķIS 
Ar āķi iespējams vilkt piekabi, kuras masa 
nepārsniedz 1 100 kg. Āķi var noņemt ar 
instrumentiem.

2. SIGNALIZĀCIJA 
Kopā ar centrālo atslēgu un tālvadības pulti 
Dacia piedāvā pretielaušanās signalizāciju, 
lai aizsargātu jūsu automašīnu un salonā 
atstātās mantas no zagļiem.

3. AIZMUGURĒJIE PARKOšANĀS 
SENSORI 
Ar skaņas signāliem norādot šķēršļu tuvumu 
automašīnas aizmugurei, šī sistēma padara 
auto manevrēšanu stāvvietā vienkāršāku 
un ērtāku.

4. LUKSUSA JUMTA BAGĀžNIEKS SEšIEM 
SLĒPJU PĀRIEM 
Pie jumta stieņiem nostiprināto bagāžnieku 
viegli lietojamu padara lielā atvēršanas un 
aizslēgšanas poga. Labākai aizsardzībai pret 
zādzībām bagāžnieks aprīkots ar slēdzenēm 
pie jumta stieņiem un slēpju stiprinājumiem.

5. DUBļUSARGI 
Aizsargā automašīnas virsbūvi no traipiem.

6. SĒDEKļU PĀRVALKI “ELEGANCE” 
Lieliski pasargā automašīnas oriģinālos 
sēdekļu pārvalkus. To forma ir pielāgota 
Logan iekšējai apdarei. 

7. PRIEKšĒJAIS CENTRĀLAIS ROKAS 
BALSTS 
Priekšējais centrālais rokas balsts ir 
pielāgojams jūsu braukšanas pozai un 
leņķim. Tas kalpo arī par praktisku mantu 
glabātavu.

8. SLIEKšņA LĪSTE 
Eleganta durvju sliekšņu aizsardzība.

9. PAKLĀJI “MADRIGAL” 
Pieskaņots četru paklāju komplekts aizsargā 
salona grīdas klājumu no mitruma un 
nolietošanās. 100% saderīgs ar oriģinālo 
salona iekārtojumu. Tumši pelēkā krāsā.

10. GUMIJAS PAKLĀJIņI 
šie paklājiņi ir piemēroti īpaši sliktiem 
apstākļiem. Piemēram, lai aizsargātu no 
sniega un netīrumiem.

11. BĒRNU SĒDEKLĪTIS “DUO PLUS” 
“Isofix” stiprinājuma sistēmai piemērotais 
modelis “Duo Plus” ir paredzēts bērniem 
no 9 mēnešu līdz 4 gadu vecumam un ir 
lietojams tikai nostiprināts braukšanas 
virzienā. Aprīkots ar piecu punktu drošības 
jostu, tas nodrošina ļoti augstu aizsardzību 
jūsu sēdošajam mazulim. Sēdeklīti var viegli 
uzstādīt, jo tas tikai jānostiprina “Isofix” 
saslēdzamo āķu sistēmā.

12. NAVIGĀCIJAS SISTĒMA 
“Tom Tom” navigācijas sistēma ir apgādāta 
ar Centrāleiropas un Rietumeiropas kartēm.

13. MOBILĀ TĀLRUņA BLUETOOTH 
KOMPLEKTS** 
“Parrot” brīvroku bezvadu komplekts sastāv 
no krāsu šķidro kristālu ekrāna un diviem 
iebūvētiem mikrofoniem. Pielāgots, lai 
parādītu zvanu sarakstu un ienākošo zvanu 
tālruņa numuru.

14. RADIOUZTVĒRĒJI UN SKAļRUņI 
Sīkāka informācija par “Pioneer”, “Alpine”, 
“Kenwood” un “Sony” izstrādājumiem 
ir pieejama no Dacia pilnvarotajiem 
pārstāvjiem.

Laipni lūdzam iepazīties ar pieejamo piederumu sarakstu 
Dacia pilnvaroto pārstāvju salonos.

Piederumi
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11.10.9.

12. 13. 14.
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 Dacia
Jūsu vēlmes ir 
mūsu risinājumu avots.

Vairāk informācijas www.dacia.lv.

Esam darījuši visu, lai bukletā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Mēs saglabājam tiesības jebkurā 
brīdī precizēt automašīnas tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti turpina uzlabot savu ražojumu kvalitāti. Visi DACIA pilnvarotie pārstāvji tiek nekavējoties informēti par 
visiem iespējamajiem uzlabojumiem. Automašīnu varianti var nedaudz atšķirties atkarībā no reģiona, piemēram, kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā 
vietā (standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas tirgum izgatavotās automašīnas. Lūdzam sazināties ar tuvāko DACIA 
pilnvaroto pārstāvi, lai iegūtu visjaunāko informāciju.  Iespiestais attēls var atšķirties no oriģinālajām automašīnas salona vai virsbūves krāsām. Visas tiesības aizsargātas. 
šā izdevuma vai kādas tā daļas informāciju nedrīkst kopēt bez DACIA rakstiskas atļaujas. šis izdevums nav uzskatāms par konkrētu pārdošanas piedāvājumu.

Dacia un Jūs – tā ir ideāla saderība. Jūs dodat priekšroku pārdomātiem un drošiem risinājumiem par īpaši saprātīgu cenu. Arī 

mēs vēlamies to pašu.

Mūsu ražotie transporta līdzekļi ir izdevīgi tiem, kas dod priekšroku praktiskumam. Ietilpīgs salons, plašs bagāžas nodalījums, 

stabila un izturīga virsbūves konstrukcija, konkurētspējīgas ekspluatācijas izmaksas – šīs ir labākās Dacia automašīnu 

pamatvērtības.

Mums vissvarīgākās ir lietotāju ērtības un labsajūta  automobiļa ekspluatācijas gaitā.

Tā kā Dacia ir viens no “Renault” koncerna zīmoliem, tā ražošanā izmanto izdevīgus tehniskus risinājumus, kuru efektivitāte 

jau ir pierādīta darbībā. Tas mums ļauj piedāvāt 3 gadu garantiju un īpaši zemus auto ekspluatācijas izdevumus.

Dacia – Jūsu izvēle ir uzticības vērta.


