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Zmieniaj do woli wygląd swojej Dacii Logan, 
aby zyskać na oryginalności! Twój samochód 

ujawni Twoją prawdziwą osobowość. Niech 
Twój Logan będzie pojazdem wyjątkowym 

i w Twoim stylu.

Tętniący  
życiem 
design

Wyraź swoją osobowość 
dzięki ekskluzywnym 
obręczom kół. Nowoczesny 
wygląd i bezpieczeństwo bez 
kompromisów.

Wygld wnętrza Felgi aluminiowe

3 4

5

3. FELGA KOŁA RUNWAY 16”
Kolor: czarny diamentowy
Opona : 195/55 R 16 91 H
82 01 684 229 (felga koła) 
40 31 543 28R (kołpaczek)

4. FELGA KOŁA ALTICA 16”
Kolor: czarny diamentowy
Opona : 195/55 R 16 91 H
40 30 075 50R (Felga koła) 
40 31 543 28R (Kołpaczek)

5. FELGA KOŁA CHAMADE 15”
Kolor: szary 
Opona : 185/65 R 15 88 T 
40 30 046 77R

1. NAKŁADKI PROGOWE DACIA
Stylowa personalizacja i ochrona wejścia 
do pojazdu dzięki progom z logo Dacia.
82 01 351 844 (przód)  
82 01 391 425 (tył)

2. PODŚWIETLANE NAKŁADKI 
PROGOWE DACIA

Elegancja i nowoczesność przy 
każdym otwarciu drzwi. Czasowe białe 
podświetlenie progów przyciąga wzrok 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Aluminiowe 
wykończenie z logo Dacia dodaje im 
odrobinę ekskluzywności. Zestaw 2 
nakładek progowych  
(prawa i lewa).
82 01 468 752
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Dywaniki
Dodatkowa ochrona Twojego pojazdu. 
Dopasowane i spersonalizowane 
dywaniki poddawane są rygorystycznym 
testom i gwarantują najwyższą jakość, 
bezpieczeństwo i trwałość. Dywanik 
kierowcy łatwo przymocować specjalnymi 
zaciskami bezpieczeństwa.

1. DYWANIKI GUMOWE
Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu. 
Chronią blask wnętrza i przedłużają jego 
trwałość.
82 01 621 053 

2.  DYWANIKI TEKSTYLNE 
STANDARD
Łatwe w utrzymaniu. Chronią pojazd 
dokładnie tam, gdzie jest to bardzo 
wskazane.
82 01 337 453

3. DYWANIKI TEKSTYLNE COMFORT
Spraw sobie przyjemność wysokiej klasy. 
Wykończenie z szarym splotem i haftem  
z nazwą Twojego pojazdu..
82 01 522 662
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Zapewnij sobie ochronę dopasowaną do 
potrzeb i wysokiej jakości. Akcesoria Dacia są 
równie estetyczne co funkcjonalne – idealnie 

pasują do Twojego modelu Logan. Prowadzenie 
samochodu jeszcze nigdy nie było tak 

komfortowe i spokojne, jak w przypadku Dacia.

Ochrona 
na co dzień

Dacia Logan, Logan MCV



Wyposażenie bagażnika

1. WKŁAD DO BAGAŻNIKA
Idealny do łatwego transportu 
różnych produktów,  w szczególności 
brudzących przedmiotów. Skutecznie 
chroni oryginalną wykładzinę i idealnie 
dopasowuje się do kształtu bagażnika 
Twojego pojazdu. Jest praktyczny, 
a za sprawą półsztywnego materiału,   
z którego został skonstruowany, 
i podwyższonych brzegów  – też łatwy do 
zamontowania i czyszczenia.
82 01 605 708 (Logan)  
82 01 600 378 (Logan MCV)

2.  SKŁADANY WKLAD DO 
BAGAŻNIKA EASYFLEX
Niezbędne do ochrony bagażnika 
Twojego pojazdu i przewozu 
wielkogabarytowych i brudnych 
przedmiotów! Niezwykle łatwe 
składanie i rozkładanie dzięki 
dopasowaniu do położenia tylnych 
siedzeń. Po całkowitym rozłożeniu 
zabezpieczenie przykrywa całą 
przestrzeń ładunkową. Uniwersalne 
i praktyczne – zarówno na co dzień, 
jak i podczas dłuższych wyjazdów. 
Wyłącznie do modelu Logan MCV.
82 01 681 718

3.  PRZENOŚNY ORGANIZER DO 
BAGAŻNIKA
Podziel bagażnik swojego pojazdu, 
aby ułatwić organizację przestrzeni 
ładunkowej i utrzymać przedmioty 
w miejscu podczas podróży. 
Zdejmowany i łatwy w montażu, 
dostosowuje się do przedmiotu 
różnych rozmiarów. Można go 
zamontować w kabinie w celu 
przytrzymania toreb położonych na 
podłodze. 
82 01 653 542

4.  SIATKA PORZĄDKUJĄCA  
– POZIOMA  I PIONOWA
Idealna do organizacji wnętrza 
Twojego bagażnika. Dostosowana 
do rozmiarów Twojego samochodu, 
zapewnia idealne ułożenie 
przedmiotów podczas jazdy. Dostępna 
w wersji poziomej i pionowej..
82 01 314 518 (pionowa) 
82 01 438 545 (pozioma - Logan) 
82 01 438 552 (pozioma - Logan MCV) 

5. KRATKA DZIAŁOWA 
Zapewnia prawdziwe oddzielenie 
przestrzeni bagażowej od przestrzeni 
pasażerskiej. Praktyczne rozwiązanie 
w przypadku transportu zwierząt czy 
rozmaitych przedmiotów w bagażniku. 
Wyłącznie do modelu Logan MCV.
82 01 662 4111
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1. PODŁOKIETNIK PRZEDNI
Zwiększ swój komfort podróży i ciesz się 
dodatkowym schowkiem, do którego 
możesz włożyć drobne przedmioty osobiste. 
Regulowana wysokość dla jeszcze większego 
komfortu.  
Kolor: czarny  
Pojemność: 1 litr
82 01 679 842

2. ZESTAW PALACZA
Niezbędny do zachowania czystości  
w pojeździe. Zawiera popielniczkę i zapalniczkę.
82 01 375 535 

3.  POKROWCE NA SIEDZENIA 
PRZEDNIE
Doskonała ochrona oryginalnej tapicerki 
Twojego pojazdu. Dopasowane i łatwe 
w montażu i czyszczeniu.
82 01 496 809
Kompletny wykaz pokrowców na siedzenia
na stronie 30.

Wyposażenie wnętrza Pokrowce
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1. OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
Przyciemniane osłony zwiększają 
komfort kabiny na co dzień oraz 
zapewniają optymalną ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym. Łatwe 
w montażu i demontażu. Dostępne do 
szyb bocznych i szyby tylnej.
82 01 658 607 (Logan)
82 01 658 604 (Logan MCV)

2. OWIEWKI PRZEDNIE
Umożliwiają wygodną jazdę z otwartymi 
szybami, eliminują zawirowania 
powietrza i przeciągi. Dyskretne 
i dopasowanego do samochodu owiewki, 
odporne na mycie w myjni automatycznej 
i złe warunki atmosferyczne. Zestaw 
zawiera 2 owiewki przednie.
82 01 314 422

1.  LISTWA OCHRONNA NA PRÓG 
BAGAŻNIKA –  
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Osłoń i ochroń tylny zderzak, korzystając  
z praktycznego i dopasowanego 
akcesorium. Czarne tworzywo sztuczne 
z wytłoczeniami wzmacnia tył Twojego 
pojazdu.
82 01 665 791 (Logan)
82 01 634 489 (Logan MCV) 

2. CHLAPACZE PRZEDNIE LUB 
TYLNE

Chroń skutecznie dolną część karoserii 
swojego samochodu przed wodą, błotem  
i żwirem. Zestaw 2 chlapaczy (prawy 
i lewy).
82 01 235 609

3. DOLNE ZABEZPIECZENIE DRZWI
Podkreśl solidność Twojego pojazdu, 
jednocześnie chroniąc dolną część drzwi!
82 01 401 421

Szyby Ochrona karoserii

1
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Dacia Duster

 Multimedia

Odkryj świetne rozwiązania multimedialne 
swojego modelu Logan i spraw, aby podróże 

były jeszcze przyjemniejsze, zarówno dla Ciebie, 
jak i Twoich pasażerów.

Audio

3.  ZESTAW GŁOŚNIKÓW  
FOCAL MUSIC PREMIUM 6.1
Wbudowane głośniki o wysokiej wierności odtwarzania 
hi-fi Premium! Ten pakiet to numer 1 wśród 
wbudowanych systemów dźwiękowych. Subtelny, 
mocny, czysty dźwięk będzie towarzyszył Ci w podróży, 
dając maksymalną przyjemność ze słuchania! Pakiet 
zawiera 6 głośników (2 głośniki wysokotonowe, 2 
głośniki z przodu,  
2 głośniki z tyłu), subwoofer i pilota.
77 11 579 536 

2.  NEXTBASE UNO CINEMA PRO WIFI
NEXTBASE UNO CINEMA PRO WIFI
Dzięki dużym 10,1-calowym ekranom 16: 9, Uno Cinema Pro 
pozwala cieszyć się filmami DVD i treściami multimedialnymi 
ze smartfona.
77  11  575  977

1. UCHWYT NA TABLET NEXTBASE
Przyjemność i rozrywka w trakcie długich 
podróży! Łatwy montaż na zagłówku. 
Umożliwia pasażerom siedzącym z tyłu 
wygodne oglądanie treści na tablecie 
dotykowym.
77 11 783 364

Wideo

2
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Telefonia

1.   PRZENOŚNY UCHWYT NA SMARTFON   
MONTOWANY NA KRATCE NAWIEWU POWIETRZA  
MAGNETYCZNY
Mały i dyskretny uchwyt łatwo montuje się na kratkach 
nawiewu powietrza Twojego pojazdu. Zdejmowany, dzięki 
czemu łatwo można przenosić go z jednego pojazdu do 
drugiego.
77 11 784 774

2. ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY PARROT NÉO
Niezbędny, aby móc w pełni bezpiecznie korzystać z telefonu 
komórkowego w czasie jazdy! Wykonuj i odbieraj połączenia 
bez dotykania przycisków. Słuchaj ulubionej muzyki, ciesząc 
się doskonałą jakością dźwięku. Łączenie przez Bluetooth 
i automatyczna synchronizacja ze smartfonem. Funkcja 
rozpoznawania mowy. System mocowania na zintegrowanej 
osłonie przeciwsłonecznej.
77 11 575 613
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Haki holownicze Transport

1.  JEDNOCZĘŚCIOWY HAK HOLOWNICZY 
MONTOWANY NA STAŁE
Niezbędny do bezpiecznego ciągnięcia lub 
podtrzymywania sprzętu, takiego jak bagażnik na 
rowery, przyczepa, łódź, przyczepa kempingowa, 
sprzęt profesjonalny itd. Hak wykonany 
przez producenta pojazdu gwarantuje pełną 
kompatybilność z samochodem.
82 01 555 829 + 82 01 555 830 (Logan) 
82 01 661 004 + 82 01 661 006 (Logan MCV)

2.  BAGAŻNIK NA ROWERY COACH – 
MONTOWANY NA HAKU
Niezależnie od tego, w ile osób podróżujecie 
samochodem, zabierzcie wszędzie rowery ze 
sobą dzięki szybkiemu, prostemu i bezpiecznemu 
mocowaniu na bagażniku! Szybki montaż na 
haku holowniczym, bez żadnej regulacji. To 
najpraktyczniejszy i najpewniejszy sposób przewozu 
nawet 3 rowerów. Idealny do przewozu ciężkich 
rowerów i wielkogabarytowych, trudnych do 
uniesienia ładunków. Składany i odchylany, zapewnia 
stały dostęp do bagażnika, nawet z przymocowanymi 
rowerami.
77 11 780 884 (2 rowery) 
77 11 780 885 (3 rowery) 
77 11 780 886 (przedłużenie do 3+1 rower)

3. STALOWE POPRZECZKI 
DACHOWE

Idealne do łatwego transportu 
bagażnika na rowery, 
bagażnika na narty lub kufra 
dachowego w celu zwiększenia 
możliwości transportowych 
pojazdu.
82 01 356 700 (Logan) 
82 01 356 705 (Logan MCV)

4. KUFER DACHOWY DACIA
Zwiększ ładowność swojego 
samochodu i podróżuj bez 
kompromisów! Praktyczny, 
solidny i estetyczny — Łączy 
wiele zalet, stworzony 
dla Twojego komfortu. 
Zabezpieczany na klucz, aby 
chronić przedmioty wewnątrz.  
Kolor: czarny z tłoczeniami.
77 11 574 056 (400 l) 
77 11 574 057 (480 l)
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Dacia Duster

Ciesz się do woli swoimi podróżami! Akcesoria Logan, 
coraz szybsze w montażu i łatwiejsze w obsłudze  są 

równie proste, co pomysłowe. Dzięki Dacii możesz 
swobodnie podróżować i zabrać ze sobą wszystko, co 

chcesz, wszędzie, gdzie chcesz.

Przewieź  
więcej 
i lepiej 1

2

3

4
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Bezpieczeństwo dziecka

1. FOTELIK DZIECIĘCY TRIFIX I-SIZE
Niezbędna ochrona i optymalne bezpieczeństwo dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 4 lat towarzyszących Ci 
w samochodzie. Bardzo wygodny, dzięki regulowanym 
pozycjom nachylenia, w 3 położeniach, w tym do snu. 
Mocowanie Isofix zapewnia łatwy i szybki montaż oraz 
maksimum bezpieczeństwa Twoich dzieci.  
Fotelik z logo Renault
7711940744

2. LUSTERKO KONTROLNE
Idealnie zapewni Ci spokojną jazdę. Umożliwia nadzór nad 
dziećmi siedzącymi na tylnej kanapie lub nad przedmiotami 
przewożonymi w kabinie.
82 01 661 695

Dacia Logan i Logan MCV
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Podróżuj spokojnie.  
Wytrzymałe i praktyczne akcesoria  

do modelu Logan zapewniają spokój  
w każdych okolicznościach.

Spokój 
ducha

1

2
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Wspomaganie jazdy Łańcuchy śniegoweZabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring

1. ALARM
Niezbędny dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju 
ducha, skutecznie ogranicza próby kradzieży pojazdu 
oraz przedmiotów wewnątrz kabiny. Dzięki ochronie 
perymetrycznej i wolumetrycznej wykrywa każdą próbę 
otwarcia, włamania lub ruchu w kabinie.
82 01 683 331 (do samochodów z zamkiem centralnym z 
układem kierowniczym po lewej stronie)
82 01 683 096 (do samochodów z zakiem centralnym z układem 
kierowniczym po prawej stronie)

2. WIDEOREJESTRATOR JAZDY
Niezbędny dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju na drodze. Wyposażony 
w system rejestracji, automatyczny i autonomiczny, przechowuje historię 
przejazdów w czasie i w przestrzeni. W razie zdarzeń drogowych pozwala 
na obiektywny ogląd sytuacji oraz znalezienie korzystnego rozwiązania 
konfliktu. Idealnie zintegrowana w strefie środkowego lusterka 
wstecznego. Umożliwia rejestrację wielu godzin filmu na kacie SD 8 GB. 
Łatwa łączność Wi-Fi ze smartfonem to możliwość szybkiego wyświetlenia 
wideo oraz, w razie potrzeby, przesłania obrazów.
82 01 679 620

3  ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE 
PREMIUM GRIP
Zimą zabierz łańcuchy, aby łatwo 
pokonać ośnieżone trasy! Zapewniają 
maksimum bezpieczeństwa 
i optymalną przyczepność 
w najtrudniejszych zimowych 
warunkach (śnieg i gołoledź). 
Szybkie i łatwe w montażu dzięki 
intuicyjnemu, zautomatyzowanemu 
montażowi oraz kompaktowemu 
rozmiarowi.  Pozwalają znacząco 
zwiększyć komfort jazdy! Zestaw 
2 łańcuchów.
77 11 780 253 (rozmiar 50)

1. KAMERA COFANIA
Ciesz się komfortem manewrów! Po włączeniu 
tylnego biegu wyświetl strefę za samochodem 
bezpośrednio na ekranie nawigacji. Linie 
nałożone na obraz pomogą Ci ocenić 
odległość od przeszkód.
8201675483 (logan)
8201675482 (logan MCV)

2. WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Niezbędne do pewnego, spokojnego 
manewrowania. Dzięki czujnikom system 
wykrywa przeszkody znajdujące się przed i/
lub za samochodem. O ryzyku kolizji ostrzega 
Cię sygnał dźwiękowy. Dostępny zestaw do 
przedniej i do tylnej części pojazdu.
82 01 457 602 (przód) 
82 01 322 684 (tył)
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