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Lastniki Dacie so navajeni dobiti več

Dacia Sandero

Stil, prostornost in zanesljivost … po dostopni ceni
Potrudili smo se, da bi ustvarili avtomobil brezhibne kakovosti in s ceno, zvesto duhu Dacie. Ta je še zlasti 

privlačna glede na ponujeno bivalno udobje in storitve. Kaj se skriva za sodobnimi in dinamičnimi linijami 

Dacie Sandero? Notranjost velikodušnih dimenzij. Sprejme lahko 5 odraslih potnikov. Z zložljivo zadnjo 

klopjo, ki je glede na izvedbo preklopna v razmerju 1/3-2/3, pa boste pridobili dodaten prostor za vse svoje 

potrebe. In ko govorimo o prostoru – z Dacio Sandero tega ne bo nikoli manjkalo! Robustna in zanesljiva 

Dacia Sandero je zasnovana tako, da se odlično prilagaja tudi najzahtevnejšim cestnim in vremenskim 

razmeram. Izbira motorjev Renault je primerljiva z najvišjimi standardi zanesljivosti za mirno in varno vožnjo. 

Prtljažnik vozila je med največjimi v svoji kategoriji. Ko je zadnja 
sedežna klop v celoti preklopljena, znaša največja prostornina 
tovornega prostora med 320 in 1.200 litrov. 

Dacia Sandero je opremljena s preklopno in zložljivo zadnjo 
sedežno klopjo (v razmerju 1/3 – 2/3 glede na različico). 



Dacia Logan MCV

Praktičen prostor za vse vaše želje.
Dacia Logan MCV z izpopolnjeno obliko in čudovitimi linijami še vedno nudi izjemno razmerje med 

kakovostjo, ceno in prostornostjo. Prenove so bili deležni sprednji del, bočne linije in harmonično zasnovana 

notranjost*. Sprejme lahko do 7 potnikov in tako odraslim kot otrokom omogoča popolno udobje. Poleg 

tega vam s sistemom ABS, sistemom za pomoč pri nujnem zaviranju ter sprednjimi in bočnimi varnostnimi 

blazinami* zagotavlja popolnoma varno vožnjo. Nova Dacia Logan MCV vas bo varno spremljala na vseh 

vaših potovanjih!

* Glede na izvedbo.

Za prevoz več potnikov in/ali večjih predmetov vam Logan MCV 
omogoča, da z 2 preidete na 7 sedežev* ter prostor prilagodite 
svojim potrebam.

Prtljažnik Dacie Logan MCV je izredno prostoren (700 litrov za 
izvedbo s 5 sedeži, 200 litrov za izvedbo s 7 sedeži in do 2350 
litrov za izvedbo z zložljivo klopjo tipa 2e*).



Dacia Logan Van

Ponuja zares veliko
Vozilo Logan Van je namenjeno profesionalnim uporabnikom, ki iščejo praktičnost. To zanesljivo in trpežno 

vozilo, ki se odlikuje po velikem tovornem prostoru, vam omogoča, da brez kakršnihkoli težav prevažate 

pohištvo, vedra z barvo ali težke vreče z gnojili. Natovarjanje in raztovarjanje je lažje po zaslugi povišane 

strehe vozila. Dvoje bočnih vrat in zadnja krilna vrata zagotavljajo lažji dostop v vozilo, celo pri opravljanju 

dela v omejenem prostoru. Logan Van vam je vedno na voljo.

Logan Van se ponaša s svojimi izrednimi zmogljivostmi tovornega 
prostora. Ni zadovoljen samo z veliko prostornino in nosilnostjo, 
ampak dodaja še tretjo dimenzijo: dolžino. Zahvaljujoč dvojim 
nezastekljenim bočnim vratom, polni pregradni steni in ravnemu 
podu lahko popolnoma varno uredite notranji prostor. 

Po zaslugi odlagalnih predalov v prednjih vratih in velikega 
predala za drobnarije, bi lahko voznikovo mesto pri Logan Vanu 
opisali z eno samo besedo: praktično. Delovni pripomočki, ki jih 
potrebujete pri vsakodnevnem delu, preprosto najdejo svoje 
mesto. 



Dacia Logan pick-up

Dostopen, robusten in praktičen
Logan Pick-up je po zaslugi 800 kg nosilnosti edinstven v svoji kategoriji. Dostopen in kompakten, z 

udobnim prostorom za voznika, je Logan pick-up izredno učinkovit delovni pripomoček. Vedno je pripravljen, 

da zadovolji potrebe zahtevnih profesionalnih uporabnikov. Praktičen in robusten keson je opremljen s 16 

pritrdišči za pričvrstitev tovora, ki zagotavljajo varen prevoz različnih predmetov in blaga. Dostop na keson 

je lažji po zaslugi zadnje stranice z nosilnostjo 300 kg, ki jo je možno tudi spustiti.

Logan pick-up nudi tovorni prostor, ki se prilagaja različnim 
potrebam posameznikov. Zaradi velikega kesona (dolžina  
180 cm; širina 138 cm), kot tudi zaradi številnih možnosti 
njegove ureditve, je Logan pick-up prilagodljiv in praktičen 
delovni pripomoček.

Kabina vozila Logan pick-up se odlikuje po svojem izjemnem 
občutku za praktičnost! Na razpolago imate številna odlagalna 
mesta: predal za drobnarije, nosilec za kozarce, odlagalne predale 
v vratih ... Vaše dokumente, profesionalno opremo ali orodje lahko 
pospravite na prostor za sedeži s kar 300 litri prostornine.



Dacia Sandero Stepway

Pripravljen na dogodivščine
Sandero Stepway je vozilo, ki pooseblja dogodivščine in svobodo. Prepoznali ga boste po dodatnih 

zaščitnih obrobah, strešnih nosilcih, končni obdelavi in kromirani izpušni cevi. Sandero Stepway je 

robusten, zanesljiv in praktičen, uporaben in udoben. Zasnovan je, da kljubuje najzahtevnejšim cestnim in 

podnebnim razmeram. Usesti se za volan Sandera Stepway je vedno užitek. Z njim se boste odpeljali proti 

dogodivščinam na morju, v hribih ali samo do konca ulice. Sandero Stepway je primeren za vse vrste cestišč 

in vedno pritegne pozornost. In vse to po zelo dostopni ceni.

Kabina je odeta v sivo barvo in ekskluzivno oblazinjenje 
Stepway. Ambient je zelo prefinjen.

Da bi lahko izpolnil vsa vaša pričakovanja po pobegu ima udobno, 
prilagodljivo in prijetno kabino, še zlasti zaradi zadnje klopi s 
3 sedišči, deljivo 1/3-2/3, s katero lahko poljubno povečujete 
prostor glede na vaše potrebe. Omeniti je treba tudi prostoren 
320-litrski prtljažnik z neverjetnim prtljažnim prostorom.



Dacia Duster

Novo vozilo Dacia, ki postavlja na glavo pravila vozil 4 x 4
Duster je že šesti model znamke Dacia. Trpežno in zanesljivo vozilo s pogonom 4 x 4 je namenjeno 

kupcem, ki potrebujejo dostopno terensko vozilo za vsak dan. Je prvi Daciin avto v razredu cestnih 

terencev. Dusterjeva oblika je prepoznavna, originalna in funcionalna, je ravno prav oglata, a zaobljena na 

pravih delih. Z veliko oddaljenostjo od tal in z velikimi koti premagovanja terena, kljubuje vsem vrstam cest. 

Čvrsto in hkrati zelo udobno ter suvereno na vsaki podlagi. 

Duster je prostoren, varen in okolju prijazen. Podedoval je 
zanesljivost in trpežnost vozil iz palete Dacia, ponuja pa 
imeniten dizajn, resnične sposobnosti premagovanja terena in 
omejene izpuste CO2.

Izbočeni blatniki Dusterju omogočajo športno široko stojo, 
karavansko podaljšana streha pa obljublja prostorno notranjost 
in prtljažnik. V dolžino meri 431,5 cm, v širino 182,2 cm in v višino 
162,5 cm, njegova medosna razdalja pa je 267,3 cm. 



www.dacia.si

 Dacia
Zaupajte nam svoja pričakovanja in 
ponudili vam bomo inteligentne zamisli.

Ključna sestavina vašega odnosa z Dacio je preprosto inteligenca. Ker cenite inteligenco in 

zanjo želite plačati primerno ceno. Te vrednote delimo z vami.

Tako naša družinska kot tovorna vozila se od drugih razlikujejo po svoji izjemni velikodušnosti. 

Velikodušnosti, ki pomeni dovolj prostora za prevoz potnikov, njihove prtljage in tovora, 

ter vrhunsko razmerje med ceno in storitvijo. Na področju udobja in varnosti si namreč 

prizadevamo, da bi vam posredovali znanje in izkušnje znamke Renault.

Vašo varnost postavljamo na prvo mesto. Da bi vam zagotovili učinkovito zaščito, pri Dacii 

iščemo ustvarjalne rešitve aktivne in pasivne varnosti. Za nas je najpomembnejša absolutna 

zanesljivost. Bencinski in dizelski motorji so izbrani zaradi svoje zanesljivosti in kakovosti, 

saj znižujejo stroške uporabe in občutno olajšajo vzdrževanje. 

Kot del skupine Renault svoja vozila izdelujemo ob podpori učinkovitih in zanesljivih tehničnih 

rešitev, kar pomeni, da kupcem lahko ponudimo 3-letno garancijo. 

Dacia, s ponudbo ekoloških in varčnih vozil z oznako Dacia eco2, ohranja prizadevanje za 

zaščito okolja. Vozila serije Dacia eco2 so izdelana v tovarnah, ki upoštevajo okoljevarstvene 

standarde ISO 14 001 in uporabljajo več kot 5 % reciklirane plastike. Opremljena so z 

dizelskimi dCi motorji, ki sproščajo manj kot 140 g CO2 na km. So varčni, dinamični in tihi 

ter omogočajo izjemno prijetno vožnjo in zelo nizko porabo goriva. Dacia je tako dokaz, da 

gresta lahko cenovna ugodnost in varovanje okolja z roko v roki.

Sandero: Poraba pri mešanem ciklu 4,5 - 7,2 l/100km. Emisija CO2: 115 - 180 g/km. 
Logan MCV: Poraba pri mešanem ciklu 5,2 - 7,8 l/100km. Emisija CO2: 137 - 185 g/km. 
Logan Pick up: Poraba pri mešanem ciklu 5,3 - 8,1 l/100km. Emisija CO2: 140 - 192 g/km. 
Logan Van: Poraba pri mešanem ciklu 5,3 - 8,1 l/100km. Emisija CO2: 140 - 192 g/km.
Sandero Stepway: Poraba pri mešanem ciklu 4,6 - 7,2 l/100 km. Emisija CO2: 140 -180 g/km. 
Duster: Poraba pri mešanem ciklu 5,1 - 7,5 l/100 km. Emisija CO2: 135 - 177 g/km. *Velja prvi od obeh  

izpolnjenih pogojev.

*


