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noua Dacia Logan

spaţiul generos la interior, liniile 

dinamice ale caroseriei şi confortul 

pasagerilor sunt atributele funda

mentale afişate de noua Dacia 

Logan. Raportul calitate / preţ 

remarcabil rămâne unul din avantajele 

care au consacrat marca.

spaţiul disponibil la interiorul maşinii 

oferă loc suficient pentru 5 adulţi, 

iar portbagajul este foarte încăpător. 

Pasagerii de pe bancheta din spate a 

maşinii se pot bucura fără probleme 

de confortul creat de dimensiunile 

excepţionale ale habitaclului, atât în 

lungime, cât şi în lăţime. La rândul 

său, portbagajul afişează cel mai 

mare volum din segment – 510 litri ! 

noua Dacia Logan se comportă 

exemplar pe drumuri dificile sau în 

condiţii climatice extreme, graţie 

robusteţii recunoscute a modelului. 

În acest sens, garanţia de 3 ani 

confirmă fiabilitatea şi siguranţa de 

care dă dovadă noua Dacia Logan.

noul calandru, bara de protecţie şi blocurile optice 

moderne, noile proiectoare de ceață – reflectă 

dinamismul şi robusteţea părţii frontale a maşinii.

Partea din spate, redesenată, integrează perfect  

noua bară de protecţie şi noile stopuri. 

noile oglinzi retrovizoare laterale permit o mai bună 

vizibilitate, oferind un plus de confort şi siguranţă  

la volan.

O maşină 

generoasă
foarte 
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* în funcție de versiune
2 

Dacia Logan este prin excelenţă  

un vehicul generos cu spaţiul interior, 

iar cele 5 locuri sunt o confirmare a 

acestei viziuni. Cele trei locuri  

de pe bancheta din spate sunt extrem 

de confortabile graţie dimensiunilor 

remarcabile ale habitaclului  

în această zonă. 

Portbagajul de 510 litri permite 

depozitarea mai multor valize 

voluminoase. indiferent că mergeţi  

la cumpărături, la serviciu sau 

în vacanţă, noua Dacia Logan 

va răspunde tuturor nevoilor 

dumneavoastră.

Datorită formei specifice a tetierei centrale*, şoferul 

beneficiază de o mai bună vizibilitate în zona din spate 

a maşinii.

ușor accesibile, locurile de pe bancheta din spate, 

sunt extrem de confortabile, oferind spațiul necesar 

călătoriilor pe distanțe lungi.

În vacanțele în familie sau cu prietenii, veți aprecia 

generozitatea portbagajului care oferă un spațiu de 

încărcare de 510 l.

un vehicul  
spaţios
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Tot spațiul 
de care aveți nevoie



Cu Dacia Logan, orice călătorie devine 

o plăcere. nivelul de echipare al maşinii 

completează ergonomia comenzilor şi 

generozitatea interiorului. astfel, şoferul 

beneficiază de o poziţie ideală la volan, 

datorită reglării pe înălţime a scaunului  

şi a volanului*.

Modul în care sunt dispuse spaţiile de 

depozitare conferă un plus de confort 

la interior, la care se adaugă sistemul 

performant de climatizare.

de mişcare
Libertate 

spaţiu şi Confort
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Vizibilitatea la volan este remarcabilă, iar comenzile 

sunt amplasate ergonomic. scaunul şoferului poate fi 

reglat atât pe înălţime, cât şi în zona lombară*.

Finisările cromate de pe mânerele ergonomice  

ale portierelor subliniază stilul dinamic afişat de  

noua Dacia Logan.

Torpedoul, foarte încăpător, permite depozitarea la 

îndemână a mai multor obiecte dintre cele mai diverse.

* în funcție de versiune
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nimic nu este lăsat la întâmplare  

în ceea ce priveşte elementele de siguranţă 

prezente pe noua Dacia Logan.  

Construită în spiritul robusteţii, noua Dacia 

Logan afişează o ţinută de drum exemplară. 

Motorizările benzină şi diesel prezintă 

avantajul costurilor reduse de utilizare şi 

de întreţinere. sistemul aBs şi sistemul de 

asistenţă la frânarea de urgenţă (în funcţie 

de versiune) oferă  o bună stabilitate a  

vehiculului şi distanţe reduse la frânare. 

Pasagerii sunt protejaţi graţie centurilor de 

siguranţă cu prindere în trei puncte. Tetierele 

oferă un plus de siguranţă şi confort celor 

cinci locuri ale maşinii*.  

În funcţie de versiune, noua Dacia Logan 

este echipată cu airbaguri faţă şi laterale. 

Dincolo de spaţiu, 
cu noul Logan 

călătoreşti în
deplină siguranţă

Robusteţe
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Dacia Logan este echipată cu sistem aBs şi cu asistență 

la Frânarea de urgenţă (aFu)*, ceea ce garantează o 

stabilitate optimă şi distanţe reduse de frânare.

indicatoarele de bord au un design modern şi dinamic 

şi sunt uşor lizibile. În plus, graţie celor 5 funcţii 

ale computerului de bord* aveţi posibilitatea să vă 

urmăriţi consumul de combustibil. 

Motorul dCi îşi dovedeşte încă o dată eficienţa pe noua 

variantă Dacia Logan, sporind confortul la volan.

* în funcție de versiune
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Ambiance

Preference

În PLus Față DE aMBianCE

Motoare disponibile: 1.4 MPi,  
1.6 MPi, 1.5 dCi 70 CP, 1.5 dCi 85 CP

• Direcție asistată
• Airbag pasager
• Geamuri electrice față
• Închidere centralizată cu telecomandă 

pe cheie
• 2 tetiere spate, reglabile pe înălțime
• Radio CD 2x15w, cu panou detașabil

OPțiOnaL:

• Proiectoare ceață
• Airbaguri laterale față*
• ABS+AFU 

Motoare disponibile: 1.4 MPi

• Airbag șofer
• Antidemaraj electronic
• Bare de protecție vopsite integral în 

culoarea caroseriei
• Calandru negru cu bandou superior 

cromat
• Baghete laterale de protecție gri 

închis
• Mânere ergonomice interior cu aspect 

cromat pentru ușile din față
• Jante de oțel 15” cu capace complete
• Tapițerie Geneva
• Planșă de bord neagră cu inserție gri
• Consolă centrală cu aspect aluminiu 

“Gri Pierre”
• Închidere centralizată cu cheie
• Iluminare portbagaj

• Comandă reciclare aer
• Tetiere față reglabile pe înălțime
• Centuri de siguranță față reglabile pe 

înălțime
• 3 centuri de siguranță spate cu 

prindere în trei puncte
• Plafonieră centrală față
• Scrumieră mobilă și brichetă
• Contur indicatoare bord tip crom 

satinat
• Pre-echipare radio (antenă radio și 

precablaj)
• Geamuri cu tentă de culoare

OPțiOnaL:

• Direcție asistată
• Pack siguranță  

(airbag pasager + ABS+AFU)
• Radio CD 2x15w

* alegerea opțiunii Airbaguri laterale față implică alegerea opțiunii ABS+AFU
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Laureate

Prestige

În PLus Față DE PREFEREnCE

Motoare disponibile:  
1.4 MPi, 1.6 MPi, 1.6 16v 105 CP,  
1.5 dCi 70 CP, 1.5 dCi 85 CP

• Aer condiționat
• Volan reglabil pe înălțime
• Scaun șofer reglabil pe înălțime și 

lombar
• Baghete laterale de protecție în 

culoarea caroseriei
• Mânere deschidere uși din interior/

exterior cu aspect crom satinat
• Panouri uși cu inserție material textil și 

baghetă decor
• Consolă centrală cu aspect crom 

satinat
• Spațiu de depozitare la baza consolei
• Tapițerie Pliss
• Planșă de bord neagră cu inserție gri 

închis
• Computer de bord

• Martor portiere deschise
• Proiectoare de ceață
• Iluminare cutie de documente
• Spot de lectură în plafonieră centrală 

față
• Stingere progresivă a iluminării 

interioare
• Computer de bord cu 5 funcții 

(kilometraj general, kilometraj parțial, 
consum mediu, autonomie previzibilă, 
viteză medie)

• Oglinzi retrovizoare în culoarea 
caroseriei, reglabile electric și 
degivrante 

• Radio CD 4x15w, cu panou detașabil
• Buzunare pe spatarele scaunelor față

• 3 tetiere spate reglabile pe înălțime 
(tetieră centrală tip virgulă)

• Indicatoare de bord pe fond argintiu și 
contur tip crom

• Contur aeratoare tip crom satinat

OPțiOnaL:

• Geamuri electrice spate
• Airbaguri laterale față*
• ABS+AFU
• Radio CD cu MP3
• Jante de aluminiu 15”

* alegerea opțiunii Airbaguri laterale față implică alegerea opțiunii ABS+AFU

În PLus Față DE LauREaTE

Motoare disponibile:  
1.6 MPi, 1.6 16v 105 CP

• Jante de aluminiu 15”
• Geamuri electrice spate
• Volan îmbrăcat în piele
• Mâner schimbător de viteze îmbrăcat 

în piele
• Radio CD cu MP3, 4x15w
• Tapițerie Sable (negru cu bej)
• Planșă de bord neagră cu inserție bej

OPțiOnaL:

• Airbaguri laterale față
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CaRaCTERisTiCi TEHniCE

Motorizare Benzină Diesel 
Tip motor K7J (1.4 MPI) K7M  (1.6 MPI) K4M (1.6 16V) K9K (1.5 dCi 70CP) K9K (1.5 dCi 85CP)
Tip cutie viteze manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
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 : 1 9,5 : 1 9,8 : 1 17,6 : 1 17,6 : 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 3.000 3.000 3.750 1.700 1.900

Tip injecţie electronic multipunct electronic multipunct electronic multipunct
direct common rail 

cu turbocompresor și 
schimbător aer - aer

direct common rail 
cu turbocompresor și 
schimbător aer - aer

Carburant benzină fără plumb benzină fără plumb benzină fără plumb motorină motorină
Transmisie
Tip JH1 JH3 JH3 JH3 JR5
Număr de rapoarte 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1
Direcție
Cu cremalieră asistată hidraulic, în serie sau opțional pe anumite versiuni
Diametru de bracaj între trotuare (m) 10.5
Numărul de rotații de volan: direcție manuală / direcție asistată 4,5 / 3,2
sistem de frânare
Tip sistem de frânare hidraulic, dublu circuit față/spate în X

Limitator de presiune sensibil la sarcină "compensator de frânare pentru vehiculele fără ABS
regulator electronic de frânare pentru vehiculele cu ABS"

Față: discuri (Ø mm) 259
Spate: tamburi (Ø ") 8"
Punți
Puntea față McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare
Diametru bară antiruliu faţă (mm) 24.5
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil și epură programată, cu resorturi elicoidale
Roți și pneuri
Roţi (") 6,0 J 15 
Pneuri 185/65 R 15
Capacități
Volum portbagaj (l) 510
Rezervor carburant (l) 50
Rezervor spălare geamuri (l) 3.5
Performanţe
Viteză maximă (km/h) 162 175 183 158 167
Accelerare 0 la 100 km/h (s) 13"00 11"50 10"20 15"00 13"00
Accelerare 0-1000 m cu start de pe loc (s) 34"90 33"50 31"90 36"50 35"
Consum conform normelor CEE nr. 99/100*
Ciclu complet (l/100km) 7.0 7.2 7.1 4.5 4.6
Ciclu urban (l/100km) 9.6 10 9.2 5.0 5.3
Ciclu extra-urban (l/100km) 5.4 5.6 5.9 4.3 4.2
Emisie CO2 165 170 170 120 120
Mase (kg)
La gol în ordine de mers (fără opţionale) 975 980 1.060 1.065 1.075
La gol în ordine de mers pe puntea faţă 580 585 640 655 665
La gol în ordine de mers pe puntea spate 395 395 420 410 410
Total maxim autorizat (MMAC) 1.535 1.540 1.600 1.600 1.610
Sarcină utilă 560 560 540 535 535
Greutate totală rulantă 2.300 2.300 2.350 2.350 2.350
Masă maximă remorcabilă cu frânare 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Masă maximă remorcabilă fără frânare 525 525 565 570 575
Dimensiuni (mm)
Lungime 4.290
Lăţime (totală / cu retrovizoare) 1.740 / 1.989
Ampatament 2.630
Înălţime 1.525
Ecartament faţă 1.483
Ecartament spate 1.470

*Consumuri și emisii conform Directivei Europene 80/1268 cu ultimul amendament
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ECHiPaMEnTE

Nivel de echipare AMBIANCE PREFERENCE LAUREATE PRESTIGE
1.4 MPI • • • -
1.4 MPI GPL - • • -
1.6 MPI - • • -
1.6 MPI GPL - • • -
1.6 16V - - • •
1.5 dCi 70 CP • • • -
1.5 dCi 85 CP - • • •
Prezentare exterioară 
Bare de protecție vopsite integral în culoarea caroseriei • • • •
Calandru negru cu bandou superior cromat • • • •
Portbagaj cu eleron încorporat • • • •
Baghetă decorativă cu aspect aluminiu pentru ușa portbagaj - - • •
Buton deschidere portbagaj • • • •
Baghete laterale de protecție gri • • - -
Baghete laterale de protecție în culoarea caroseriei - - • •
Jante de oțel 15" cu capace complete • • • -
Jante de aluminiu 15" - - o •
Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei - - • •
Protecție praguri uși - - • •
Stripping stâlp central - - • •
Vopsea metalizată o o o o
siguranță activă și pasivă
ABS Bosch 8.1 și repartitor electronic de frânare + AFU - o o •
Airbag frontal șofer • • • •
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) - • • •
Pack siguranță (airbag pasager + ABS + AFU) o - - -
Airbaguri laterale față - o o o
Centuri de siguranță față: în 3 puncte, reglabile pe înălțime • • • •
3 Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte • • • •
Tetiere față cu reglare pe înălțime • • • •
Tetiere spate reglabile pe înălțime (tetieră centrală de tip virgulă) - 2 3 3
Protecția vehiculului
Antidemaraj electronic • • • •
Conducere
Direcție asistată hidraulic o • • •
Indicatoare digitale: carburant, temperatură lichid răcire, kilometraj • • • •
Computer de bord cu 5 funcții (kilometraj general, kilometraj parțial, consum mediu, autonomie previzibilă, 
viteză medie) - - • •

Martor portiere deschise - - • •
Vizibilitate  iluminare
Reglaj faruri din interior • • • •
Proiectoare ceață - o • •
Ștergător parbriz cu 3 viteze și temporizare fixă • • • •
Retrovizoare exterioare cu reglaj manual din interior • • - -
Retrovizoare exterioare în ton cu caroseria, cu reglaj electric și degivrante - - • •
Retrovizor interior cu reglaj noapte/zi • • • •
Încălzire  Ventilare
Încălzire - ventilare cu 4 viteze • • • •
Aer condiționat - - • •
Comandă reciclare aer • • • •
Confort
Închidere centralizată cu cheie • - - -
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie - • • •
Stingere progresivă a iluminării interioare - - • •
Geamuri electrice față - • • •
Geamuri electrice spate - - o •
Geamuri colorate (cu tentă de culoare) • • • •
Plafonieră centrală • • • •
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele și cu ornament cromat - - - •
Volan îmbrăcat în piele - - - •
Volan reglabil pe înălțime - - • •
Parasolar pasager cu oglindă de curtoazie • • • •
Scrumieră mobilă și brichetă • • • •
3 mânere de viraj • • • •
Iluminare portbagaj • • • •
Iluminare cutie de documente - - • •
Spot de lectură - - • •
scaune
Scaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului • • • •
Scaun șofer cu reglaj lombar și pe înălțime - - • •
Prezentare interioară
Tapițerie "Geneva" + ambianță "Carbone" • • - -
Tapițerie "Pliss" + ambianță "Carbone" - - • -
Tapițerie "Sable" + ambianță "Carbone" cu Bej - - - •
Consolă centrală cu aspect metal • • - -
Consolă centrală cu aspect crom satinat - - • •
Contur indicatoare bord tip aluminiu • • • •
Contur aeratoare tip aluminiu - - • •
Indicatoare bord pe fond argintiu - - • •
Mânere deschidere uși din interior tip aluminiu satinat - - • •
Mocheta "Dilour" • • • •
Panouri uși cu inserție material textil și baghetă decor - - • •
spații de depozitare
Cutie de documente (8 litri) • • • •
Buzunare scaune față - - • •
Suport pahare pe consola centrală • • • •
Spațiu de depozitare la baza consolei - - • •
Spațiu documente pe planșa bord în partea dreaptă • - - -
audio
Pre-echipare radio (antenă radio și precablaj) • • • •
Radio CD 2x15 W, panou detașabil o • - -
Radio CD  4x15 W, panou detașabil - - • -
Radio CD MP3, 4x15 W, panou detașabil - - o •

Legendă:
• serie
– nedisponibilă
o opțională
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VoLUM PoRTBAGAj (dm3 conform normelor ISo)
Volumul portbagajului 510

PLAN CoTE (mm)
A Ampatament 2.630
B Lungime totală 4.290
C Consolă față 800
D Consolă spate 858
E Ecartament față 1.483
F Ecartament spate 1.470
G Lățime totală cu/fără retrovizoare 1.740/1.989
H Înălțime la gol 1.525
J Înălțimea planșeului fără încărcătură 690
K Gardă la sol 155
L Lungime habitaclu (pedalier/spătar banchetă spate) 1.685
M Lățime la coate față 1.418

M1 Lățime la coate spate 1.428
N Lățime la bandouri față 1.390

N1 Lățime la bandouri spate 1.420
P1 Distanța de la șezut pentru scaunele față până la pavilion 906
P2 Distanța de la șezut pentru scaunele spate până la pavilion 873
Y1 Deschidere inferioară portbagaj 941
Y2 Deschidere maxim portbagaj 1.127
Y3 Lățimea interioară între locașul roților 1.030
Z1 Lungimea maximă a încărcăturii 1.005
Z2 Înălțimea portbagajului 535

BLANC GLACIER 369 BLEU MARINE 61H

ROUGE PASSION 21D

GRIS PLATINE D69

BLEU EXTRêME RNA ROUGE DE FEU B76

GRIS BASALTE KNM

BLEU MINéRAL RNF

GRIS COMèTE KNABEIGE SABLE HNL

BLEU ELECTRIqUE RNZ

Gama de culori
Culori metalizateCulori opace

Dimensiuni

JAUNE TOURNESOL 377
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1. aTELaj DE REMORCaRE
Modelul dezvoltat pentru vehiculul Logan permite 
o folosire intensă a acestuia. Cu un design 
elegant, atelajul de remorcare permite tractarea 
şi demontarea rotulei protejând estetica maşinii. 
Foloseşte un cablaj special cu 7 pini. 

2. aLaRME
O gamă completă de alarme vă este pusă la dispo-
ziţie în scopul protejării vehiculului dumneavoastră 
Logan, dar şi a obiectelor care se află în interiorul 
acestuia.

3. sEnzORi DE PaRCaRE
Cu ajutorul semnalelor de avertizare vizuală şi 
sonoră la apariţia unui obstacol, senzorii de parcare 
vă simplifică manevrele la parcarea cu spatele.

4. suPORT PEnTRu sCHiuRi DELuXE 
Montat pe barele de pavilion, suportul este uşor 
de manevrat datorită butonului de închidere/
deschidere. Este prevăzut cu 2 sisteme antifurt: 
unul pentru protejarea suportului de schi pe barele 
de pavilion, iar altul pentru protejarea schiurilor pe 
suport. Capacitate: 6 perechi de schiuri.

5. aPăRăTORi DE nOROi
Apărătorile de noroi faţă şi spate asigură o exce-
lentă protecţie a caroseriei împotriva proiecţiilor 
de noroi şi/sau pietre, sporind astfel siguranţa în 
circulaţie. Special create pentru vehiculul Logan, 
design-ul apărătorilor de noroi se înscrie armonios 
în linia vehiculului.

6. HusE PEnTRu sCaunE 
Croite pe dimensiunea scaunelor, cu un design 
plăcut, foarte uşor de montat, husele de scaune 
sunt destinate protejării tapiţeriei de origine a 
vehiculului. Acestea sunt uşor de întreţinut şi au 
o rezistenţă îndelungată la uzură. Disponibile în 3 
variante de design: Confort, Elegance şi Sport.

7. COTiERă
Concepută pentru a oferi un confort total con du-
cătorilor auto în timpul deplasărilor în oraş sau la 
drum lung, cotiera  are un design practic şi modern 
care se înscrie perfect în armonia vehiculului Logan. 
Disponibilă în 2 culori, negru şi gri, cotiera oferă şi 
un spaţiu suplimentar de depozitare. 

8. ORnaMEnTE PRaGuRi uşi sPaTE
Ideale pentru protejarea cu stil a pragurilor pentru 
uşile spate.

9. COVOaRE TEXTiLE
Asigură protecţia mochetei de origine şi sunt create 
pe dimensiunile vehiculului Logan. Prevăzute cu 
sistem de fixare care împiedică alunecarea sub 
pedale, covoarele din această gamă asociază 
confort, protecţie şi securitate. Inscripţionate cu 
numele vehiculului. Livrare la set 4 buc. Disponibile 
în 2 variante: Monitor şi Madrigal.

10. COVOaRE CauCiuC
Destinate unor utilizări intense, covoarele de 
cauciuc asigură protecţia optimă a mochetei de 
origine. Prevăzute cu sistem de fixare. Inscripţionate 
cu numele vehiculului. Livrare la set 4 buc.

11. sCaun DE COPiL DuO PLus 
Modelul Duo Plus ISOFIX este destinat copiilor 
cu vârste cuprinse între 9 luni şi 4 ani. Sistemul 
de fixare în 5 puncte asigură o protecţie sporită 
copilului dumneavoastră. Scaunul este foarte uşor 
de instalat datorită sistemului ISOFIX cu care este 
prevăzut.

12. sisTEM DE naViGaRE MiO 
Destinate pentru găsirea cu rapiditate a rutei celei 
mai scurte sau economice. Cu ecrane disponibile 
în 2 variante de dimensiuni ( 3,5” sau 4,3”), 
sistemele de navigare MIO sunt întotdeauna rapide 
în răspunsul comenzilor, în calcularea rutelor sau 
mărirea hărţii.

13. KiT BLuETOOTH PaRROT
Este un produs portabil de dimensiuni reduse 
(104g) care se fixează pe parasolarul maşinii ce 
beneficiază de un sunet de înaltă fidelitate graţie 
caracteristicilor tehnice. 

14. MP3 KEnwOOD KDCw3041aY
Pe lângă design-ul original acest MP3 dispune de 
o multitudine de funcţionalităţi: CD player/ MP3/ 
WMA, intrare auxiliară pe panoul frontal, putere 
maximă 4x 50W, panou frontal detaşabil.

Accesorii
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www.dacia.ro

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.

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

prin 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 toată experienţa acumulată de Renault.

Dacia Sandero respectă reglementările europene  privind reciclarea materialelor şi colectarea vehiculelor scoase din uz. Este 

constituită în proporţie de 85% din piese reciclabile şi integrează materiale reciclate. Piesele de plastic şi de cauciuc ale 

vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, 

în momentul dezmembrării vehiculului uzat. Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre în materie de protecţie a 

mediului, accesaţi: http://www.dacia.ro/#/servicii-pentru-clienti/protectia-mediului

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

fiabilitatea în timp. Acest lucru ne permite să vă oferim o garanţie de 3 ani şi costuri de utilizare extrem de avantajoase.

Cu Dacia, optaţi pentru încredere.
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Dacia
Aşteptările dumneavoastră  
ne dau idei inteligente.

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pe baza unor vehicule pre-serie sau prototipi. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, DACIA îşi rezervă 
dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţa concesionarilor DACIA în cel mai 
scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi reprezentantul DACIA pentru a primi cele mai 
recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. 
Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris prealabil al DACIA.


