
Priser gäller från den 2 januari 2012

MODELL MOTOR HK VÄXELLÅDA ANTAL PLATSER LOGAN AMBIANCE
ex. moms ex. moms

Van 1.6L 85 5-vxl manuell 2 76 900 kr 84 900 kr
Van 1.5 dCi* 90 5-vxl manuell 2 99 900 kr

* Inklusive partikelfilter

STANDARDUTRUSTNING LOGAN
15" Stålfälg 185/65 R 15
2 mugghållare i mittkonsolen fram
3-punktsbälten på alla sittplatser
4 fläktmunstycken på instrumentbrädan, riktbara och med justerbart luftflöde
6st förankringspunkter i lastutrymmet
Armstöd fram i dörr
Backljus
Backspeglar, manuellt justerbara utifrån (svarta)
Dacia assistance, 3 år eller 10 000mil (det som inräffar först)
Dimljus bak
Elektronisk startspärr
Förarkrockkudde
Förberedd för montering av radio och högtalare
Förvaringsfack i framdörrarna
Grålackerade stötfångare fram och bak
Instrumentering med bl a varvräknare 
Lackskyddsgaranti, 3 år
Lastkapacitet på 725kg & 2,5m3
Låsbart tanklock
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
Nackskydd på alla sittplatser
Nybilsgaranti, 3 år eller 10 000mil (det som inträffar först)
Rostskyddsgaranti, 6 år
Sidokrockskydd i dörrarna
Skydd under motor
Solskydd fram



Ambiance utöver Logan
15" stålfälg 185/65 R 15 med navkapsel som täcker hjulbultar
Centrallås
Dimljus fram, spoilerljus
Klädsel "Oska"
Servostyrning
Skyddslister på sidan
Säkerhetsbälte fram som kan ställas in i höjdled
Tonade rutor
Ventilationsanläggning med recirkulation
Yttre backspeglar som ställs in manuellt från insidan

TILLVAL
LOGAN

ex. moms
AMBIANCE
ex. moms

Krockkudde på passagerarsidan - 2 080 kr
Skyddsmatta i lastutrymmet - 1 600 kr
Luftkonditionering  - 5 600 kr
Metalliclack 3 200 kr 3 200 kr
Radio med CD 2x15W - 1 600 kr
Paket: Luftkonditionering + Radio med CD 2x15W - 6 480 kr
Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås - 1 600 kr

 -   = ej tillgängligt

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.
Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. 

Renault Sverige, en filial till Renault Nordic AB - www.dacia.se


