
Gamme Dacia
Izbor vozi l   Black Line

Think big



Gamme Black Line

Zakaj bi izbirali med eleganco in ceno? Vozila Black Line, Sandero in Logan MCV sta si z omejeno serijo 

zagotovila ekskluzivnost. Še vedno so tu udobje, varnost in izvrstno razmerje med kakovostjo in ceno, ki 

so tako rekoč vpisani v gensko zasnovo vozil Dacia. Še boljša pa sta stil in oprema! Zunanja oblika je bolj 

prefi njena po zaslugi črne kovinske barve Nacré, sive Platine ali sive Comète*, črnih mask žarometov, ki 

vozilu Sandero dajejo športen videz, kljuk, vzvratnih ogledal, bočnih okrasnih letev v barvi karoserije, in 

nenazadnje kromirane letve okrasne maske. Notranjost je opremljena z novim oblazinjenjem z okrasnimi 

prešivi, armaturna plošča pa z ekskluzivno obdelavo kromirane sive barve Silex. Pri omejeni seriji 

vozil Black Line prvič lahko prisluhnete vaši glasbi po zaslugi avtoradia s CD in MP3-predvajalnikom z 

obvolanskim upravljalnikom in priključkom AUX. Za zagotavljanje optimalnega udobja je na voljo številna 

doplačilna oprema, kot so klimatska naprava, volan v usnju ali aluminijasta platišča. Omejena serija Black 

Line: ko se srečata užitek in eleganca.

* Siva barva Comète je na voljo le za Logan MCV.

Stavite
na črno 
barvo



Radio CD MP3 s priključkom AUX in upravljalnikom ob volanu je na voljo v paketu Black Line

Armaturna plošča v Loganu MCV.



Dacia Sandero

Dacia Logan MCV

Aluminijasta platišča na voljo za doplačilo.



Serijska oprema
Oznaka Black Line na prtljažnih vratih
Zunanje kljuke vrat v barvi karoserije
Zunanja ogledala v barvi karoserije
Sprednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
Kromirana zgornja letev okrasne maske
Po višini nastavljiva voznikov sedež in volan
Dekorativni elementi kromirane sive barve Silex 
 (osrednja konzola, obroba zračnikov, potezna kljuka)
Posebno oblazinjenje z okrasnimi prešivi
Pragovi sprednjih vrat
Sistem ABS s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili
Varnostna blazina za voznika
Varnostna blazina za sovoznika z možnostjo izklopa
Po višini nastavljiva tritočkovna varnostna pasova na   
 sprednjih sedežih
3 tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Po višini nastavljiva sprednja vzglavnika
3 po višini nastavljivi in ugrezljivi vzglavniki na zadnjih   
 sedežih
Kodirana blokada vžiga
Servovolan
Potovalni računalnik
Opozorilna lučka odprtih bočnih vrat

Prednje meglenke
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
Centralno zaklepanje vrat in radiofrekvenčni daljinski upravljalnik
Električni pomik prednjih stekel
4-stopenjsko gretje in prezračevanje
Recikliranje zraka
Žepi na hrbtiščih prednjih sedežev
Predoprema za avtoradio
Sistem pritrdišč Isofi x
Zaščitne bočne letve v barvi karoserije
Vzdolžni nosilni drogovi prtljažnika na strehi
Deljiva zadnja sedežna klop s preklopom v razmerju 
 1/3-2/3 
Sedežna klop v 3. vrsti s preklopnim naslonom v razmerju   
 1/2-1/2, preklop v pokončni položaj v razmerju 1/1 
 (Logan MCV izvedenka s 7 sedeži)

Doplačilna oprema
15-palčna lita platišča
Varnostna blazina za sovoznika z možnostjo izklopa

Paket Black Line (klimatska naprava, radio, CD MP4x15W 
z AUX priključkom in upravljalniku ob volanu, električni pomik 
zadnjih stekel).

Osnovna oprema in oprema za doplačilo

Barve karoserije

NOIR NACRÉ 676 (NV) GRIS COMÈTE* KNA (TE) GRIS PLATINE D69 (TE)

* Siva barva Comète je na voljo le za Logan MCV.

Motorji

Za vozila Dacia Black Line je na voljo popoln izbor motorjev proizvajalca Renault, ki so zanesljivi, 

zmogljivi, varčni ... in prijazni do okolja. Izbor vozil Black Line namreč ponuja motorje dCi in 1.2 16 V 75 z 

emisijo CO
2
 pod 140 g: in tako nosijo oznako Dacia eco2. 

Motorji: 
Sandero : 1.4 MPI 75, 1.6 MPI 90, 1.5 dCi 70  
Logan MCV : 1.6 MPI 90, 1.6 16 V 105, 1.5 dCi 70 in 85



www.dacia.si

Storili smo vse, da bi bila vsebina pričujoče tiskovine na dan tiskanja točna in bi vsebovala najnovejše podatke. Izdelana je bila na osnovi 
predserijskih vozil ali prototipov. V okviru politike stalnega napredka proizvodov si DACIA pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni predstavljene 
specifi kacije, vozila ali dodatno opremo. Koncesionarji znamke DACIA so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke 
so lahko glede na posamezna tržišča različne, nekatera oprema pa morda ne bo na voljo (kot serijska, opcijska ali dodatna oprema). Za 
najnovejše informacije se obrnite na lokalnega koncesionarja znamke DACIA. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tiskovini 
nekoliko odstopajo od dejanskih barv karoserije ali notranje opreme. Vse pravice so pridržane. Kakršenkoli ponatis ali razmnoževanje te 
tiskovine delno ali v celoti je brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani znamke DACIA prepovedano.

* Karkoli se zgodi prej.
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LETA
GARANCIJE
OZ. 100 000 km*


