Dacia Logan MCV
ja Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV

Kaasaegsed
tehnoloogiad
lihtsustavad elu
Dacia Logan MCV Stepway sisemuses on tehtud kõik tõhusaks ja lihtsaks.

Varustasime selle mudeli kõigi enim vajalike tehnoloogiatega (saadaval

Sisseehitatud tagurduskaameraga* multimeediasüsteem MEDIA

ka Dacia Logan MCV-l), et pakkuda sulle maksimaalset mugavust

NAV Evolution, mäeltstardiassistent, elektrilised aknatõstukid koos

igapäevastel sõitudel.

impulsslülitiga juhiuksel…
*Sõltuvalt versioonist

Dacia Logan MCV

Kaljukindel
turvalisus

Tagumine parkimisabisüsteem* - annab tiheneva sagedusega helisignaaliga juhile
märku auto taga asuvatest takistustest. Valides lisaks veel ka tagurduskaamera,
muudad autoga tagurdamise veelgi mugavamaks ja ohutumaks.
* Sõltuvalt versioonist

ESC – kui sõiduk pöördel haarduvust kaotab, stabiliseerib ESC pidurdusjõudu
jagamise ja mootori kiiruse korrigeerimise abil auto trajektoori.

Dacia Logan MCV

Sinu ohutus on alati meie suurim prioriteet - Dacia Logan MCV ja Dacia

Lisaks on Dacia Logan MCV ja Dacia Logan MCV Stepway varustuses

Logan MCV Stepway on varustatud hulga läbiproovitud aktiivsete ja

eesmised ja külgmised turvapadjad, Isofix lasteistmete kinnitussüsteemid

passiivsete ohutussüsteemidega. Tugevdatud kerekonstruktsioon pakub

äärmistel tagumistel istekohtadel, mäeltstardiassistent ning tagumine

kõigile reisijatele suurepärast kaitset. Hädapidurdusassistendiga ABS-

parkimisabisüsteem. Võid rahulikult teele asuda!

pidurid ning dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC) koos veojõukontrolliga
(ASR) garanteerivad tõhusa pidurduse ning parandavad sõiduki stabiilsust.

Mäeltstardiassistent: see süsteem võimaldab tõusul ohutult ja tagasi veeremata liikuma
hakata.

Reisijate kaitse: tugevdatud kerekonstruktsioon, eesmised ja külgmised turvapadjad ees
ning Isofix lasteistmete kinnitussüsteemid äärmistel tagumistel istekohtadel.
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Access

Ambiance

STANDARDVARUSTUS

STANDARDVARUSTUS

––ABS-pidurid + hädapidurdusassistent + ESC
+ ASR
––Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised
turvapadjad
––Kere värvi põrkerauad
––Musta värvi uste välimised käepidemed ja
küljepeeglite korpused
––Rehvirõhu kontrollsüsteem
––Isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel
välimistel istekohtadel
––Rehviparanduskomplekt
––Valgussignatuuriga esi- ja tagatuled ning LED
päevasõidutuled
––Manuaalsed aknatõstukid esi- ja tagaustel
––1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme
seljatugi koos kolme peatoega
––12 V pistik ees
––15” terasveljed Groomy

––Pakiruumi valgustus
––2 kõlarit ees
––Külgmised kaitseliistud
––Kaugjuhtimisega kesklukustus
––Elektrilised aknatõstukid esiustel
––Udutuled
––Pardakompuuter (pole saadaval tehases
paigaldatud LPG)
––gaasiseadmega versioonile.
––Dacia Plug&Radio – MP3 raadio, Bluetooth®
ühendus, USB-pordid ja 3,5 mm audiopistik
esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all

Ambiance = Access +
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Laureate

STANDARDVARUSTUS
Laureate = Ambiance +

––Kere värvi välimised uksekäepidemed ja
küljepeeglite korpused
––Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
––Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid
––Reguleeritava kõrgusega juhiiste
––Reguleeritava kõrgusega roolisammas
––Mehaaniline kliimaseade
––Kahte värvi katusereelingud
––Pagasiruumi kate
––Mattkroomi värvi sisemised uksekäepidemed
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Stepway

STANDARDVARUSTUS
Stepway = LAUREATE +

––Musta värvi välimised uksekäepidemed
––Look Stepway: mattkroomi värvi eesmine
ja tagumine põhjakaitse, kahevärvilised
katusereelingud (must / mattkroom),
Stepway märgistus, kõrgendatud kliirens,
kahevärvilised kaitserauad ees ja taga
(must / kere värvi), külgmised kaitseliistud
rattakoobaste servadel, halli värvi
küljepeeglite korpused.
––16” terasveljed Bayadere
––Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp
––Tekstiilpolster Stepway versioonile (heledad
kujunduselemendid + Stepway logo
––Tagumine parkimisabisüsteem
––Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik

Dacia Logan MCV

Kerevärvid

Liustikuvalge 1

MEREVÄESINine 1*

Veljed

Must pärl 2

15” TERASVELJED GROOMY*

Highland hall 2

LASURIITSININE2 * *

Komeedihall 2

Luitebeež

Kosmosesinine 2

16“ TERASVELJED BAYADERE**

Mittemetallikvärv.
2
Metallikvärv.
* Pole saadaval Stepway versioonile.
** Saadaval ainult Stepway versioonile.
1

15” TERASVELJED POPSTER*

15” valuveljed Chamade*
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Lisavarustus

1. RISTTALADELE KINNITATUD
KATUSEKAST JA VALUVELJED RUNAWAY.
Selle elegantse katusekasti saab mõne
minutiga katuse risttaladele paigaldada.
Lisa Runaway valuvelgede abil oma autole
sportlikku aktsenti.

2.

2. EESMINE JA TAGUMINE
PARKIMISABISÜSTEEM
Muuda kõik parkimismanöövrid lihtsaks tänu
süsteemile, mis avastab kõik takistused nii
sõiduki ees kui taga.
3. AUTOALARM.
Alarm avastab katsed autosse tungida ning
igasuguse liikumise salongis.
4. KÜLGMISED KAITSELIISTUD.
Kaitse oma autot tõhusalt igapäevaste
väikeste kriimustuste eest.

1.

3.

5. NUTITELEFONI MAGNETHOIDIK
VENTILATSIOONIAVALE.
Väikest ja märkamatut hoidikut saab autos
kergesti igale ventilatsiooniavale paigaldada.
Tänu magnetkinnitusele piisab telefoni
kinnitamiseks ühest liigutusest.
6. KÄETUGI.
Paranda oma sõidumugavust ning saa
juurde täiendav panipaik. Käetoe kõrgus
on reguleeritav, mis muudab selle oluliselt
mugavamaks.

4.

7. PÄIKESESIRMID
Lihtsalt paigaldatavad, suurendavad reisijate
mugavust.

5.

8. LAPSETOOL DUOPLUS ISOFIX
Asendamatu lisavarustus, mis tagab
reisimisel su lastele mugavuse ja turvalisuse.

6.

7.

8.
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9. PAKIRUUMI PÕRANDAMATT JA
LÄVEPAKUKAITSE.
Ideaalselt pakiruumi kujuga sobiv matt kaitseb
originaalpolstrit. Laadimisava alaosa saab
kaitsta tagumise kaitseraua peale paigaldatava
plastikkattega.

10.

11.

10. TEKSTIILMATID.
Sobib täpselt salongi mõõtudega ning sobitub
ideaalselt salongi disainiga.
11. KUMMIMATID.
Kummimatid vastavad täpselt sinu auto
mõõtudele. Kergesti hooldatavad ning
vastupidavad matid kaitsevad salongi põrandat
tõhusalt mustuse eest.
12. ERALDUSVÕRE JA PAKIRUUMI
PÕRANDAMATT.
See lisavarustus tagab ohutuse su neljajalgsete
lemmikute transpordil.

9.

12.

13.

13. KAUBAKINNITUSVÕRK.
Hoiab esemed pakiruumis sõidu ajal kindlalt
paigal.
14. RISTTALAD JA SUUSAHOIDIKUD.
Tugevad ja kergesti paigaldatavad risttalad
võimaldavad transportida nii erinevaid esemeid
kui ka täiendavat lisavarustust, nagu näiteks
suusahoidikud.
15. VEOKONKS JA RATTAHOIDIK.
Väljasõidul looduse rüppe paigalda jalgrattad
veokonksule kinnitatavale hoidikule, mis
tänu kallutamisvõimalusele ei piira ligipääsu
pakiruumile.

14.

16. VOLDITAV PAKIRUUMI KAITSEMATT
EASYFLEX
Aitab kaitsta su auto pakiruumi eelkõige
suuremate ja määrdunud asjade veol. Seda on
lihtne lahti ja kokku pakkida.

15.

16.
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Mõõdud

LOGAN MCV
PAGASIRUUMI MAHT (dm3) (ISO 3832)

5-istmeline konfiguratsioon
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega

MÕÕDUD (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Teljevahe
Kogupikkus
eesmine ülend
Tagumine ülend
Rööbe ees
Rööbe taga
Kliirens (5 reisijaga)
Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga
Pakiruumi laadimiskõrgus
Pakiruumi ava kõrgus
Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga
Kõrgus pakiruumi katte all
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
esiistmete kaugus teisest istmereast
laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega
Pakiruumi laius rattakoobaste vahel
Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna
Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Maksimaalne laadimispikkus tagumise istmerea seljatoeni

573
1518

2635
4501
827
1039
1497
1486
128
1521 / 1552
590
784
1921
481
1387
1389
177
1733 / 1994
997
900
886
1415
1434
1054

LOGAN MCV STEPWAY
PAGASIRUUMI MAHT (dm3) (ISO 3832)

5-istmeline konfiguratsioon
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega

MÕÕDUD (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Teljevahe
Kogupikkus
eesmine ülend
Tagumine ülend
Rööbe ees
Rööbe taga
Kliirens (5 reisijaga)
Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga
Pakiruumi laadimiskõrgus
Pakiruumi ava kõrgus
Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga
Kõrgus pakiruumi katte all
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
esiistmete kaugus teisest istmereast
laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega
Pakiruumi laius rattakoobaste vahel
Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna
Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Maksimaalne laadimispikkus tagumise istmerea seljatoeni

573
1518

2635
4528
846
1047
1491
1481
174
1559 / 1590
622
784
1950
481
1387
1389
177
1761 / 1994
997
900
886
1415
1434
1054
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Sõida, reisi, naudi – selleks
Dacia ongi!
Dacias loome me atraktiivseid ja kõrge kvaliteediga sõidukeid, millel on

mõistetav. Dacia valimine annab sulle kindlustunde oma valiku õigsuses. Selle

taskukohane hind. Mudeleid, millel on väljendusrikas stiil, kuid mis ei edvista

tagavad nii kõrge kvaliteet, vastupidavus ja originaalne stiil kui ka suur mugavus

ega suurusta. Mudeleid, mis on varustatud kõige töökindlamate ja ennast

ning õiglane hind. See on võimalus osta uus auto, mis vastab sinu vajadustele ja

tõestanud tehnoloogiatega ning on erakordselt taskukohase hinnaga. Vaid

soovidele.

kümne aastaga oleme me suutnud muuta jõudude vahekorda ja autoturu

Lõppude lõpuks tähendab Dacia ostmine, et sa ei pea kulutama kogu oma raha

täielikult ringi pööranud. Uskumatu? Tegelikult mitte. Milles seisneb meie

autoostuks ning saad samal ajal minna ka puhkusereisile, osta oma unistuste

saladus? See on lihtsuse, läbipaistuse ja hea hinna ideaalne kooslus. Alates

kitarr või jätta kokkuhoitud summa säästudeks. Daciaga võid sa otsustada kus

mudelivalikust kuni hinnakujunduse ja järelteeninduseni on kõik selge ja üheselt

iganes ja teha seda, mida iganes soovid.

Dacia Logan MCV

Erakordne
universaal
eriliselt hea
hinnaga!

Kasutusele on võetud kõik abinõud, et tagada selles väljaandes esitatud info täpsus ja ajakohasus trükkimise hetkel. Selle dokumendi loomisel on kasutatud tootmiseelseid
mudeleid ja prototüüpe. Osana oma pideva tootearenduse poliitikast, jätab Dacia omale õiguse igal ajal muuta siin kirjeldatud ja sisalduvaid tehnilisi andmeid, sõidukeid
ja varustust. Dacia volitatud partnereid teavitatakse sellistest muudatustest nii kiiresti kui võimalik. Sõltuvalt riigist, võivad mõned versioonid erineda ning mõni varustus
ei pruugi olla saadaval (standard-, lisavarustuse või tarvikuna). Ajakohaseima info saamiseks võtke palun ühendust lähima Dacia esindusega. Trükitehnilistel põhjustel
võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest ja polstritest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis
või mis tahes viisil ilma Dacia eelneva kirjaliku loata on keelatud.

www.dacia.ee
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