
Wersja Silnik KOD

Cena
katalogowa 
netto w PLN

Base 1.6 84 Euro5 BS16S 26 748

1.6 84 Euro5 CF16S 29 187

1.5 dCi 68 Euro4 klasa2 CN15 33 496

1.5 dCi 85 Euro4 klasa2 CN15G 35 366

Cennik obowi ązuje od dnia 1.01.2011 r. i dotyczy samochodów wypr odukowanych w 2011 roku.

Finansowanie:

       Kredyt Relaks
       Kredyt 70/30
       Leasing 1 rata gratis.

Dla poszczególnych silnków modelu Logan Van zuŜycie paliwa w cyklu mieszanym oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio:

Poza wielkością zuŜycia paliwa przez samochód, równieŜ zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zuŜycia paliwa i emisji CO2 przez samochód.

CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Samochody Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska.

DemontaŜu samochodów i ich zuŜytych części dokonuje się zgodnie ze  stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska

na www.dacia.pl i w autoryzowanych punktach Dacia.

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Cennik promocyjny 

Confort

Oferta gwarancji w kredycie Relax: 5 lat gwarancji w tym gwarancja producenta na okres 3 lat lub do osiągnięcia przebiegu 100 tys. km  i w promocyjnej cenie dodatkowa gwarancja 2-letnia 

lub do osiągnięcia całkowitego przebiegu 100 tys. km w ramach programu Formuła Non Stop.

1.5 dCi 85 Euro4 klasa2: zuŜycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 5,4 l/100 km, emisja CO2 wynosi 141 g/km

Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje.

1.6 84 Euro5: zuŜycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 7,7 l/100 km, emisja CO2 wynosi 179 g/km

1.5 dCi 68 Euro4 klasa2: zuŜycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 5,5 l/100 km, emisja CO2 wynosi 146 g/km

ZAPYTAJ SPRZEDAWC Ę O 
OFERTĘ RABATOWĄ

Ubezpieczenie za 1% 
i 5 lat gwarancji  

w Kredycie Relaks


