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GARANŢIE
SAU 100 000 km



Succesul comercial de care s-a bucurat 

Dacia Logan MCV a transformat 

acest model în referinţa segmentului 

de vehicule break accesibile. 

Permiţând transportul a până la 7 

pasageri, Noua Dacia Logan MCV este 

un vehicul cu un spaţiu extrem de 

generos şi cu un design seducător. 

Partea din faţă a vehiculului se 

remarcă prin trăsături moderne, care 

se regăsesc şi la nivelul planşei de 

bord şi al armoniilor interioare*. Astfel, 

vacanţele în familie şi deplasările 

în interes profesional dobândesc o 

nouă dimensiune. Noua Dacia Logan 

MCV – disponibilă în variantele cu 5 

şi 7 locuri -  este combinaţia ideală 

între confort, funcţionalitate şi volum 

mare de încărcare. Pornim la drum?

* În funcţie de versiune

Portbagajul este uşor accesibil şi oferă 

un volum de încărcare generos.

Noul calandru, bara de protecţie şi blocurile optice 

moderne, noile proiectoare de ceaţă – refl ectă 

dinamismul şi robusteţea părtii frontale a maşinii.

Banchetele de pe rândurile doi şi trei 

oferă un spaţiu generos şi un foarte bun 

nivel de confort pentru 5 adulţi.

Noua Dacia Logan MCV

Spaţiu extrem 
de generos 
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Modularitate

Cu Dacia Logan MCV, puteţi adapta spaţiul interior în funcţie de necesităţi: pentru a permite transportul mai multor persoane sau a unor obiecte voluminoase, puteţi opta pentru 

confi guraţia cu 7 şi, respectiv, 2 locuri. În plus, benefi ciaţi de un volum de încărcare extrem de generos: 198 litri în confi guraţia cu 7 locuri, 700 litri (5 locuri) şi până la 2 350 

litri fără bancheta de pe rândul trei şi cu bancheta de pe rândul doi în poziţie rabatată.
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Dacia Logan MCV este un vehicul polivalent, care 

poate fi  uşor adaptat nevoilor dumneavoastră, fi e 

că este vorba de spaţiu pentru pasageri, fi e că doriţi 

să transportaţi diverse obiecte. Graţie banchetelor 

rabatabile şi extractibile*, Noua Dacia Logan 

MCV este sufi cient de spaţioasă pentru familie, 

pentru prieteni…şi pentru toate bagajele lor.

*Bancheta de pe rândul trei în confi guraţia cu 7 locuri

Un interior 
multifuncţional  

pentru mai multă 

libertate de 
mişcare
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Scaunul şoferului* şi volanul* sunt 

reglabile pe înălţime, optimizând 

astfel poziţia la volan. Toţi pasagerii 

din maşină vor călători în cele mai 

bune condiţii de spaţiu şi confort 

graţie spaţiului interior generos. 

Sistemul de climatizare şi sistemul 

audio CD MP3* vin în completarea 

confortului la bord al tuturor 

pasagerilor din maşină. Dacia Logan 

MCV ştie să îşi primească pasagerii.

* În funcţie de versiune.

Noul design al planşei de bord şi al 

consolei centrale reprezintă o îmbinare 

perfectă între ergonomie şi confort.

Spaţii numeroase de depozitare (spaţiu pentru depozitarea ochelarilor *, spaţiu de depozitare sub pavilion*, etc.)

Confort
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7
Dacia Logan MCV 
ştie să-şi primească pasagerii:

locuri confortabile! 
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Dacia Logan MCV vă oferă garanţia 

unor condiţii de siguranţă ireproşabile. 

Efi cienţa frânării este garantată de 

sistemul ABS cuplat cu Asistenţă la 

Frânarea de Urgenţă. Toţi pasagerii 

benefi ciază de un echipament complet 

de siguranţă: centuri de siguranţă 

cu prindere în trei puncte, airbag-uri 

frontale pentru locurile din faţă şi 

airbag-uri laterale torace* 

şi sistem Isofi x de fi xare a scaunului 

pentru copil pentru scaunele laterale ale 

banchetei de pe rândul doi. 

În plus, graţie fi abilităţii excelente de 

care dă dovadă, Dacia Logan MCV are 

o garanţie de 3 ani sau 100 000 km 

pentru toate categoriile de clienţi.

*În funcţie de versiune.

Robusteţe şi siguranţă

Dincolo de fi abilitate 
călătoreşti 

în deplină siguranţă.
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Sobre, dinamice şi silenţioase, motoarele 

dCi  realizează o combinaţie perfectă între 

plăcerea de a conduce şi un nivel foarte scăzut al 

consumului de carburant şi al emisiilor de CO2 .

Siguranţa pasagerilor este garantată de un ansamblu 

complet de airbag-uri (airbag-uri frontale, laterale 

torace *), de centuri de siguranţă (centuri faţă şi 

spate cu prindere în 3 puncte şi sistem de blocare)

Dacia Logan MCV este echipată în serie cu ABS şi 

Asistenţă la Frânarea de Urgenţă, sisteme care 

garantează o stabilitate optimizată a vehiculului 

şi distanţe reduse de oprire la frânare.
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Motoare disponibile: 
1.4 MPI (varianta 5 locuri), 
1.6 MPI, 1.5 dCi 70 CP

•    Bare de protecţie în culoarea 
caroseriei

•   Calandru negru cu bandou superior 
cromat

•   Baghete laterale de protecţie a 
portierelor

•   Jante de oţel 15¨
•   Capace de roţi complete (Somes) 
•   Tapiţerie Oska
•   Consola centrală cu nuanţă metal 

închis
•   ABS cu EBV şi asistenţă la frânarea 

de urgenţă
•   Airbag frontal şofer
•   Centuri de siguranţă faţă cu prindere 

în 3 puncte reglabile pe înălţime

•   Centuri de siguranţă spate cu 
prindere în 3 puncte

•   Tetiere spate reglabile pe înălţime 
(tetiera centrală rând 2 tip “virgulă”)

•   Direcţie asistată
•   Geamuri cu tentă de culoare
•   Retrovizoare exterioare cu reglaj 

manual din interior
•   Suport pahare/doze la baza consolei 

centrale 
•   Banchetă spate rând 2 rabatabilă 

fracţionat 1/3 – 2/3
•   Banchetă spate rând 3 rabatabilă 

fracţionat 1/2 – 1/2
•   Închidere centralizată cu cheie

Preference 

Ambiance

ÎN PLUS FAŢĂ DE AMBIANCE

 
Motoare disponibile: 
1.4 MPI (varianta 5 locuri), 
1.6 MPI, 1.5 dCi 70 CP, 
1.5 dCi 85 CP

•   Bare de pavilion longitudinale 
•   Tabletă portbagaj (tip înfăşurător) - 

varianta cu 5 locuri
•   Airbag frontal pasager 
•  Închidere centralizată cu 

telecomandă
•  Geamuri electrice faţă
•  Radio CD 2X15 W, cu panou 

detaşabil

OPŢIONAL:

•  Aer condiţionat
•  Airbaguri laterale torace
•  Proiectoare ceaţă
•  Tabletă portbagaj (tip înfăşurător) - 

varianta 7 locuri

•   Iluminare portbagaj (în varianta cu 
5 locuri)

•   Pre-echipare radio
•   Posibilitate de instalare universală a 

scaunelor pentru copii

OPŢIONAL:

•   Radio CD 2X15 W, cu panou 
detaşabil

•   Tabletă portbagaj (tip înfăşurător)
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Laureate

ÎN PLUS FAŢĂ DE PREFERENCE

Motoare disponibile: 1.6 MPI, 
1.6 16V 105 CP, 1.5 dCi 70 CP, 
1.5 dCi 85 CP

•  Mânere deschidere uşi din exterior 
în culoarea caroseriei

•  Oglinzi retrovizoare în culoarea 
caroseriei, reglabile electric şi 
degivrante

•  Proiectoare ceaţă
•  Protecţie prag uşi faţă
•  Capace de roţi complete (Tisa) 
•  Consolă centrală cu aspect crom 

satinat
•  Panouri de uşi cu mânere 

ergonomice, baghetă decor şi 
inserţie material textil

•  Tapiţerie “Pliss”
•  Tetiere spate rândul 3 tip “virgulă”

•  Semnal optic portiere deschise
•  Scaun şofer reglabil pe înălţime
•  Aer condiţionat
•  Radio CD 4X15W
•  Computer de bord
•  Volan reglabil pe înălţime
•  Plafonieră centrală cu stingere 

progresivă
•  Spot de lectură
•  Iluminare torpedou
•  Buzunare pe spătare scaune faţă
•  Suport de ochelari
•  Spaţiu de depozitare la baza 

consolei

OPŢIONAL
•  Airbaguri laterale torace
•  Jante de aluminiu 15``
•  Geamuri electrice spate
•  Radio CD MP3 4X15 W

•  Spaţiu depozitare plafon (rândul 2)
•  Plasă (fi leu) reţinere bagaje
•  Tabletă portbagaj (tip înfăşurător) - 

varianta 7 locuri
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CARACTERISTICI TEHNICE

Motorizare Benzină  Diesel
Motorizare 1.4 MPI 75CP 1.6 MPI 90CP 1.6 16V 105CP 1.5 dCi 70CP 1.5 dCi 85CP
Tip cutie de viteze manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Număr de locuri 5 5 7 5 7 5 7 5 7
Caracteristici motor
Tip motor K7J 710 K7M 710 K4M 690 K9K 792 K9K 796
Cilindree (cm3) 1,390 1,598 1,598 1,461 1,461
Alezaj x cursă (mm) 79,5 x 70 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4 4 4
Raport volumetric 9,5+0,3 / 1 9,5+0,3 / 1 9,8+0,7 / 1 17,9+1,2 / 1 17,6+1,6 / 1
Număr total de supape 8 8 16 8 8
Putere maximă (Kw/CP) 55 / 75 64 / 90 77 / 105 50 / 70 63 / 85
Regim putere maximă (tr/min) 5,500 5,500 5,750 4,000 3,750
Cuplu maxim CEE (nm) 112 128 148 160 200
Regim cuplu maxim (tr/min) 3,000 3,000 3,750 1,700 1,900
Tip injecţie Electronică multipunct Directă Common Rail cu turbocompresor şi schimbător aer-aer
Carburant Benzină fără plumb Diesel
Transmisie
Tip JH3 JH3 JR5 JR5 JR5 JR5
Număr de rapoarte 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 
Direcție
Cu cremalieră cu asistare hidraulică
Diametru de bracaj între trotuare (m) 11.25
Numărul de rotatii de volan: direcţie asistată 1,6 stânga; 1,6 dreapta
Sistem de frânare
Tip sistem de frânare hidraulic, dublu circuit faţă/spate în X
ABS Bosch 8.1 serie / standard
Repartitor electronic de frânare (EBV) serie / standard
Asistenţă la frânarea de urgenţă (AFU) serie / standard
Faţă: discuri ventilate (Ø mm) 259
Spate: tamburi (Ø toli) 9"
Punți
Puntea faţă Pseudo McPherson cu braţ inferior triunghiular şi bară stabilizatoare
Diametru bară antiruliu faţă (mm) 24.5
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil şi epura programată, cu resorturi elicoidale
Roți și pneuri
Jante de referinţă (") 6.0 J15 
Pneuri de referinţă faţă/spate 185 / 65 R15 
Capacități
Volum portbagaj (în funcţie de configuraţie) 198 / 700 / 2350 (7 / 5 / 2 locuri)
Rezervor carburant 50
Volum spaţii de depozitare (în funcţie de versiune) până la 54
Performanţe
Viteză maximă (km/h) 155 167 174 150 163
0 la 100 km/h (s) 15" 60 13" 40 13" 70 11" 80 12" 10 17" 70 18" 00 14" 30 14" 60
0-1000 m cu start de pe loc (s) 36" 90 35" 00 35" 20 33" 60 33" 80 38" 80 39" 00 36" 00 36" 20
CONSUM (Norma CEE nr. 99/100)
Ciclu complet (l/100km) 7.6 7.6 7.8 7.5 5.3 5.2
Ciclu urban (l/100km) 10 10.2 10.3 9.8 6.2 5.9
Ciclu extra-urban (l/100km) 6.2 6.1 6.3 6.3 4.8 4.8
Emisii CO2 (g/km) 179 180 189 178 140 137
Mase (kg) (valori medii în funcţie de gradul de echipare)
Gol în ordine de mers                              1,270 1,270 1,300 1,300 1,330 1,318 1,350 1,323 1,360
Gol în ordine de mers pe puntea faţă 730 730 748 748 765 758 776 761 782
Gol în ordine de mers pe puntea spate 540 540 552 552 565 560 574 562 578
Total maxim autorizat (MMAC) 1,740 1,740 1,810 1,770 1,840 1,796 1,860 1,806 1,870
Masă totală rulantă (MTR) 2,650 2,650 2,650 2,650 2,700 2,700 2,700 2,700 2,750
Sarcina utilă (SU) 470 470 510 470 510 478 510 483 510
Masa maximă remorcabilă cu frânare 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Masa maximă remorcabilă fără frânare 620 620 635 635 650 640 660 640 665
Dimensiuni (mm)
Lungime 4,473
Lăţime totală (cu / fără retrovizoare) 1993 / 1740
Ampatament 2,905
Ecartament faţă 1,469
Ecartament spate 1,466
Înălţime (cu / fără bare de pavilion) 1674 / 1640
Gardă la sol 160
Înălţime prag de incărcare spate (la gol) 564

Consumuri şi emisii conform Directivei Europene 80/1268, ultimul amendament
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ECHIPAMENTE

Motorizare / Nivel de echipare Ambiance Preference Laureate

1.4 MPI (5 locuri) • • -
1.6 MPI (5 / 7 locuri) •/• •/• •/• 
1.6 16V 105 (5 / 7 locuri) - - •/• 
1.5 dCi / 70 (5 / 7 locuri) •/• •/• •/• 
1.5 dCi / 85 (5 / 7 locuri) - •/• •/• 
1.6 MPI / GPL (5 locuri) - • •
Prezentare exterioară 
Jante de oţel 15" • • •
Jante de aluminiu 15" – – o
Baghete laterale de protecţie a portierelor • • •
Bare de pavilion longitudinale – • •
Bare de protecţie faţă/spate în culoarea caroseriei • • •
Capace de roţi complete 15" (Somes) • • –
Capace de roţi complete 15" (Tisa) – – •
Calandru negru cu bandou superior cromat • • •
Mânere deschidere uşi din exterior în culoarea caroseriei – – •
Vopsea metalizată o o o
Siguranță activă și pasivă
ABS cu EBV şi asistenţă la frânarea de urgenţă • • •
Airbag frontal şofer • • •
Airbag frontal pasager – • •
Airbaguri laterale torace – o o
Deconectare manuală airbag pasager – • •
Centuri de siguranţă faţă cu prindere în 3 puncte, reglabile pe înălţime • • •
Centuri de siguranţă spate cu prindere în 3 puncte • • •
Tetiere spate reglabile pe înălţime (tetiera centrală rândul 2 tip "virgulă") • • •
Tetiere spate rândul 3 tip "virgulă" ** – – •
Protecția vehiculului
Antidemaraj electronic • • •
Conducere
Direcţie asistată hidraulic • • •
Indicatoare digitale: carburant, temperatură lichid răcire, kilometraj • • •
Computer de bord – – •
Semnal optic portiere deschise – – •
Vizibilitate - iluminare
Reglaj faruri din interior • • •
Proiectoare de ceaţă – o •
Ştergător parbriz cu 2 viteze şi temporizare fixă • • •
Ştergător lunetă • • •
Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei, reglabile electric şi degivrante – – •
Reglaj manual retrovizoare exterioare • • –
Retrovizor interior cu reglaj noapte/zi • • •
Încălzire - Ventilare
Încălzire - ventilare cu 4 viteze • • •
Distribuţie căldură pentru locurile spate *** • • •
Aer condiţionat – o •
Comandă reciclare aer • • •
Confort
Închidere centralizată cu cheie • – –
Închidere centralizată cu telecomandă – • •
Volan reglabil pe înălţime – – •
Planşă de bord neagră cu inserţie gri închis – – •
Consola centrală cu aspect crom satinat – – •
Panouri de uşi cu mânere ergonomice, baghetă decor şi inserţie material textil – – •
Tabletă portbagaj tip înfăşurător (varianta 5 locuri) o • •
Tabletă portbagaj tip înfăşurător (varianta 7 locuri) o o o
Fileu/plasă reţinere bagaje – – o
Geamuri custode pivotante ** • • •
Stingere progresivă a iluminării interioare – – •
Geamuri electrice faţă – • •
Geamuri electrice spate – – o
Geamuri cu tentă de culoare • • •
Parasolar pasager cu oglindă de curtoazie • • •
Scrumieră mobilă şi brichetă • • •
3 mânere de viraj • • •
Iluminare portbagaj * • • •
Iluminare torpedou – – •
Plafonieră centrală • • •
Spot de lectură integrat în plafoniera centrală – – •
Scaune
Scaune faţă cu reglaj longitudinal şi reglaj al spătarului • • •
Scaun şofer cu reglare pe înălţime – – •
Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă fracţionat 1/3-2/3 cu posibilitate de pliere în poziţie "portofel" • • •
Banchetă 2 locuri (rândul 3) cu spătar rabatabil fracţionat 1/2-1/2, 
cu posibilitate de pliere în poziţie "portofel" şi usor extractibilă ** • • •

Spații de depozitare
Cutie de documente (8 litri) • • •
Buzunare pe spătare scaune faţă – – •
Suport pahare/doze la baza consolei centrale • • •
Spaţiu de depozitare la baza consolei centrale – – •
Spaţiu de depozitare plafon (rândul 2) – – o
Spaţiu documente pe planşa bord în partea dreaptă • – –
Audio
Pre-echipare radio (antenă radio şi precablaj) • • •
Radio CD cu panou frontal detaşabil (2x15 W) o • –
Radio CD cu panou frontal detaşabil (4x15 W) – – •
Radio CD cu player MP3 şi panou frontal detaşabil (4x15 W) – – o

Precizări:
*  nedisponibil în varianta 7 locuri
**  specifi c variantei 7 locuri
***  în funcţie de varianta de echipare

Legendă:
• echipament standard/serie
– nedisponibil
o echipament opțional



Volum portbagaj (dm3 normă ISO)
În versiunea cu 5 locuri 700
În versiunea cu 7 locuri 198

Dimensiuni (mm)
 A Ampatament 2 905
 B Lungime totală 4 473
 C Consolă faţă 797
 D Consolă spate 771
 E Ecartament faţă 1 469
 F Ecartament spate 1 466
 G Lăţime totală fără/ cu retrovizoare 1 740/1 993
 H Înălţime la gol/cu bare de acoperiş 1 640/1 674
 J Înălţimea planşeului fără încărcătură 564
 K Garda la sol 160
 L Lungime habitaclu (pedalier/ spătar spate rândul 2/ rândul 3) 1 678/2 573
 M Lăţime la coate faţă 1 407
 M1 Lăţime la coate spate (rândul 2) 1 432
 M2 Lăţime la coate spate (rândul 3) 1 192
 N Lăţime la bandouri faţă 1 388
 N1 Lăţime la bandouri spate (rândul 2) 1 421
 N2 Lăţime la bandouri spate (rândul 3) 1 287
 P1 Distanţa de la şezut până la pavilion pentru scaunele faţă 954
 P2 Distanţa de la şezut până la pavilion pentru scaunele spate (randul 2) 934
 P3 Distanţa de la şezut până la pavilion pentru scaunele spate (randul 3) 871
 Y Deschidere superioară portbagaj 1 047
 Y3 Lăţime interioară între locaşul roţilor 1 009
 Z1 Lungimea maximă de încărcare 1 500
 Z2 Înălţime portbagaj 906
 Z3 Lungime minimă de încărcare 450

GRIS PLATINE D69BLANC GLACIER 369 

BLEU EXTRÊME RNA ROUGE DE FEU B76

BLEU MARINE 61H GRIS BASALTE KNM

BLEU MINÉRAL RNF 

GRIS COMÈTE KNABEIGE SABLE HNL

ROUGE PASSION 21D BLEU ELECTRIQUE RNZ

Gama de culori
Culori opace  Culori metalizate

Dimensiuni

14 14
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1. BARE DE ACOPERIŞ TRANSVERSALE
Barele de acoperiş transversale din oţel permit 
transportarea de bagaje sau accesorii suplimentare  
(suport pentru bicicletă, portbagaj) de până la 80 kg.

2. DISPOZITIV DE REMORCARE
Dispozitivul de remorcare este conceput 
pentru o utilizare frecventă, fi ind foarte 
uşor de montat. Designul elegant se 
integrează în ansamblul caroseriei.

3. SENZORI DE PARCARE
Semnalele sonore indică apropierea maşinii de 
obstacole, facilitând, astfel, manevrele de parcare. 

4. COTIERĂ CENTRALĂ FAŢĂ
Cotiera se poate regla în funcţie de poziţia la volan, 
având şi un rol practic de spaţiu de depozitare.

5. SUPORT SIMPLU DE BAGAJE PENTRU 
PORTBAGAJ
Se adaptează perfect dimensiunilor 
portbagajului. Solid şi rezistent, acesta 
protejează portbagajul şi permite transportarea 
oricărui tip de obiecte şi, în special, a celor care 
murdăresc. Se închide etanş şi se îndepărtează 
uşor pentru a fi  spălat sub jet de apă.

6. SCAUN PENTRU COPIL ISOFIX
Modelul Duoplus Isofi x destinat copiilor cu vârste 
cuprinse între 9 luni şi 4 ani se fi xează numai cu 
faţa în sensul de mers. Sistemul de prindere în 
5 puncte este foarte sigur, fi ind uşor de instalat 
datorită sistemului de cârlige de fi xare Isofi x.

7. MOCHETĂ DIN MATERIAL TEXTIL MONITOR
Setul de 4 mochete, de culoare gri închis,  
protejează maşina de uzură şi de umiditate. 

8. MOCHETĂ DIN MATERIAL TEXTIL MADRIGAL
Setul de 4 mochete, de culoare gri închis, este 
pus în valoare de aspectul reiat al materialului 
folosit. Protejează solul de uzură şi umiditate.  

9. HUSĂ SPORT
Dacă doriţi să protejaţi interiorul maşinii, puteţi 
opta pentru husele de scaune Sport, fabricate 
dintr-un material textil adaptat. Designul exclusiv 
este adaptat armoniei interioare a maşinii.

10. CARMINAT NOMADE
Datorită acestui sistem de navigare nu veţi 
mai avea nevoie de cabluri sau de ventuze 
aplicate pe parbriz. Sistemul integrează în mod 
efi cient o hartă a Europei, informaţii despre 
trafi c TMC standard şi o bază de date integrată 
a radarelor fi xe (cu actualizare gratuită).

11. KIT MÂINI LIBERE BLUETOOTH PARROT 
3200
Acest kit fără cablu şi cu ecran LCD în culori poate fi  
personalizat, făcând posibilă vizualizarea apelurilor 
şi a navigării prin meniul telefonului mobil.

12. AUTORADIO SONY CDX – GT 225C
Acest autoradio tunel cu lector MP3 se distinge 
printr-un design original şi este echipat cu o priză 
jack care vă permite să ascultaţi muzică de pe iPod.
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www.dacia-logan.com

 Dacia
Aşteptările dumneavoastră 
ne dau idei inteligente

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi lui. Acest document a fost realizat pe baza unor preserii sau a unor prototipuri. În cadrul politicii de ameliorare permanentă a produselor sale, DACIA îşi rezervă dreptul 
de a aduce, în orice moment, modifi cări la specifi caţiile, la vehiculele şi la accesoriile descrise şi reprezentate. Aceste modifi cări sunt aduse la cunoştinţa concesionarilor DACIA în cel mai scurt timp. Versiunile pot fi  diferite, în funcţie 
de ţara de comercializare, iar anumite echipamente pot să nu fi e disponibile (în serie, opţional sau ca accesorii). Puteţi obţine informaţii actualizate de la reprezentatul mărcii DACIA. Ca urmare a constrângerilor de natură tehnică 
legate de tipărirea acestei broşuri, culorile reproduse pot fi  uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau ale materialelor folosite la interior. Toate drepturile rezervate. Reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin 
orice mijloace, a prezentei publicaţii este interzisă fără obţinerea în prealabil a acordului scris DACIA.

Relaţia dintre Dacia şi dumneavoastră este bazată pe inteligenţă. Vă plac lucrurile ingenioase şi doriţi să plătiţi preţul corect. 

Aceleaşi valori le împărtăşim şi noi.

Produsele noastre se disting prin generozitate, la fel ca şi utilitarele pe care le producem. Această generozitate se traduce în 

spaţiul disponibil atât pentru pasagerii din maşină, cât şi pentru lucrurile acestora. Generozitatea înseamnă şi raportul preţ/prestaţii 

calculat astfel încât să vă pună la dispoziţie toate echipamentele de care aveţi nevoie, fără concesii şi fără excese. În materie 

de confort şi siguranţă, ne propunem să vă oferim întreaga experienţă acumulată de  Renault.

În calitate de marcă a grupului Renault, Dacia foloseşte soluţiile tehnice ale constructorului francez care şi-au dovedit efi cienţa 

şi fi abilitatea în domeniul construcţiei de autovehicule. Acest lucru ne permite să vă oferim o garanţie de 3 ani şi costuri de 

utilizare extrem de avantajoase. 

În plus, puteţi alege contractul de prelungire a garanţiei cu 1 sau 2 ani sau 120.000 km, alegând unul din produsele Dacia 

Extenso. 

Cu Dacia, optaţi pentru încredere.
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