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ВЪНШЕН ДИЗАЙН

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ИЗТЪНЧЕН СПОРТЕН ВИД
Прекарвайте ежедневието си с тези спортни
детайли.
1. 2. Персонализиращи стикери. Бъдете себе
си и персонализирайте автомобила си. Ще се
откроите в един миг.
3. Спойлер за багажник. Акцентирайте върху
характера на вашия автомобил. Едно малко
допълнение, което създава цял различен свят!
4. Антена тип „Перка на акула“. Добавете
съвременен щрих с тази компактна антена,
която идеално се вписва с линиите на вашия
автомобил.
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1.

2.

3.

4.

ДЖАНТИ И ТАСОВЕ ЗА КОЛЕЛАТА

DACIA LOGAN

НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ ЕЛЕМЕНТ
Съвременен външен облик, безкомпромисна
сигурност. Джантите впечатляват, когато имат
безпогрешен вид. Изявете себе си с избора на
тези ексклузивни Dacia джанти.
1. 16" алуминиева джанта Amaris
Цвят: лъскаво сив + матово черен
2. Тас за 15" стоманена джанта Sorane Flex
Цвят: лъскаво сив
3. Тас за 16" стоманена джанта Saria Flex
Цвят: лъскаво сив

1.

2.

3.
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ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

ПЪТНИЧЕСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ЕЛЕГАНТНОСТ ЗА ВСЕКИ ДЕН
Персонализирайте изцяло новата си Dacia
Logan със стилни прагови лайстни на вратите
и текстилни стелки, маркирани с модела на
автомобила.
1. Текстилни стелки Премиум и светещи
прагови лайстни на вратите отпред.
Възползвайте се от първокласното качество
на Премиум текстилните стелки Logan, за да
защитите вашия интериор със стил. Също така,
светещите лайстни ще подобрят визията на
праговете на вратите на автомобила с този
светлинен елемент.

1.

2.
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2. Текстилни стелки Комфорт и предни
лайстни за врати. Ефективна защита на
пода на пътническото отделение с текстилни
стелки Logan, изработени по мярка. Праговите
лайстни на вратите с маркировка Logan, които
се монтират бързо и са лесни за поддръжка,
ще защитят праговете на вратите на вашия
автомобил.

DACIA LOGAN

БАГАЖНИК
ЗАЩИТА ПРИ ЕЖЕДНЕВНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Защитете багажника на автомобила си за дълго
време благодарение на аксесоарите, които
комбинират дизайн и здравина.
1. Прагова лайстна за багажното отделение
от неръждаема стомана. Покрийте и защитете
задната броня с този практичен, атрактивен и
персонализиращ аксесоар. Със своето матово
покритие, тя придава дизайнерски елемент
и здравина откъм задната страна на вашия
автомобил.
2. Стелка за багажника Logan. Багаж,
пазаруване, оборудване за свободното ви
време... Целогодишно товарите и разтоварвате
багажника на вашия автомобил. Защитете го
за дълъг срок и се възползвайте максимално от
висококачествения материал на изработка.
1.

2.
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НАСЪРЧАВАНЕ
НА ВАШЕТО
УДОБСТВО
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КОМФОРТ

ПРЕЖИВЯВАНЕ НА БОРДА
ГЕНИАЛНО БЛАГОДЕНСТВИЕ
Тези аксесоари са гениални съкровища, които
осигуряват вашето пътуване във вселената на
благосъстоянието. Наслаждавайте се!
1. Подлакътник на седалката. За оптимален
комфорт на водача, изберете този регулируем
по височина, удължаващ се и отваряем
подлакътник.
2. Закачалка за подглавник. Много полезна
за грижовно закачане на дрехи на гърба
на предната седалка. Сваляща се и лесна
за инсталиране, закачалката бързо става
съществен ежедневен артикул. Нейното
хромирано покритие я прави едновременно
елегантна и естетична.
3. Авиационна масичка за монтаж на
многофункционална система. Възползвайте
се от тази подвижна сгъваема масичка за
поставяне на книга, за пренасяне на торта или
да поставите бутилка в стойката. Използвайте я
и за поставяне на чанта.
4. Кошница за пикник. Пазарувайте със
стил. Тази кошница бързо става незаменим
помощник, когато излизате на пикник.
1.

2.
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3.

4.

ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ

DACIA LOGAN

НАЙ-ДОБРИТЕ ПРИЯТЕЛИ
ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ
СИТУАЦИЯТА
Практични и функционални, аксесоарите за
вътрешна подреденост на Dacia ще ви помогнат
да организирате своето пространство.
1.2. Мрежи за съхранение на предмети.
Направени по мярка и много удобни за
закрепяне на малки вещи в багажника
във вертикално (1.) или хоризонтално (2.)
положение.
3. Преносим органайзер за вещи. Дръжте
нещата на място по време на пътуванията си с
този гъвкав органайзер.

1.

2.

3.

13

КОМФОРТ

МУЛТИМЕДИЯ
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ
МУЛТИМЕДИЯ НА ВИСОКО
НИВО
Възползвайте се от най-новите технологии,
които превръщат всяко пътуване в специален
момент за вас и вашите пътници.
1. Индукционно зарядно устройство за
смартфон на централната конзола. Идеално
за презареждане на мобилния ви телефон в
автомобила по време на шофиране. Просто
поставете вашия телефон върху основата за
зареждане. Осигурява абсолютен комфорт и
удобство!

1.

2.
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2. Nextbase DVD плейър. За по-приятно
пътуване, оборудвайте автомобила си с
преносим DVD плейър. Благодарение на
своите 2 независими екрана, той позволява
на пътниците отзад да гледат своите любими
видеоклипове през цялото пътуване.

DACIA LOGAN

АУДИО
ПРЕОТКРИЙТЕ СТРАСТТА
КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ЗВУКА
Музиката е още по-добра при първокласна
аудиосистема. Включете звука и изживейте
музикалната емоция напълно.
1. Авторадио Kenwood. Вземете
висококачествено DAB + авторадио в
автомобила си и направете пътуванията си още
по-приятни! Бъдете винаги свързани и в унисон
с този интуитивен дизайн.
2. Комплект високоговорители - Focal. Високо
качество на борда и премиум Hi-Fi! Насладете
се на удоволствието от музиката, която е с чист,
ясен и мощен звук.

1.

2.
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ЕКСТЕРИОР

ЗАЩИТА
ЗАЩИТА СЪС СТИЛ
Най-добрата инвестиция за защита на вашите
пътници и за запазване стойността на вашата
Dacia са тези защитни и стилни аксесоари.
1. Защитна странична лайстна за врата.
Акцентирайте върху здравината на автомобила
със стил, като същевременно предпазвате
долната част на вратите!
2. Задни тонирани фолиа. Поглезете се с
повече комфорт, естетическа привлекателност
и уединение! Тези първокласни фолиа ви
предпазват от любопитни очи и от слънчевата
светлина, както и помагат да запазите интериора
по-хладен, и да съхраните оригиналните му
цветове.
3. Сенници за задните стъкла. Затъмняващият
ефект подобрява вашия комфорт в автомобила
и осигурява оптимална защита срещу
ултравиолетовите лъчи.

1.

2.
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3.

4.

4. Предни и задни въздухобрани. Шофирайте
с полуотворени прозорци, избягвайки
турбуленцията и въздушните течения.

DACIA LOGAN

ИНТЕРИОР

1.

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Нашите основни аксесоари за защита на
интериора на вашия автомобил и пренасяне на
замърсяващи предмети!

2.

3. Гумени стелки с висок борд. Защитете пода
на купето си, използвайки стелките с висок борд,
специално проектирани за вашия автомобил.
Водоустойчиви и лесни за поддръжка, те могат
да бъдат прикрепена бързо с помощта на
осигурените щипки за тази цел.

1. Корито за багажник. Може да се монтира
бързо като ляга идеално във формата на
багажника ви и ефективно предпазва
оригиналния мокет на автомобила с високите си
бордове. От полутвърд материал е като лесно се
изважда и почиства.
2. Калъфки за предните и задните седалки.
Изработени по мярка, с интуитивна система
за закрепване, те лесно се поставят и
почистват. Друга силна страна на този наш
аксесоар: перфектно адаптиран е с въздушната
възглавница на седалката.
3.
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ДОСТИГНЕТЕ
ГРАНИЦИТЕ НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ
18

ТРАНСПОРТ

ТЕГЛЕНЕ
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ
ОТ НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
Не се ограничавайте повече благодарение
на това ултра-практично, ултра-безопасно
оборудване. Вашето свободно време стартира
отлично.
1. Велостойка Coach за монтаж върху теглич.
Прикрепя се бързо към теглича, без никаква
допълнителна настройка, като осигурява
най-безопасния и практичен начин за
транспортиране на до три велосипеда. Сгъваема
и с възможност за накланяне, велостойката
оставя багажника винаги достъпен, дори и
когато велосипедите са на стойката.
2. Комплект за теглич, демонтируем без
инструменти. Благодарение на топката за
теглене, която може лесно да се сваля без
инструменти, естетичният вид на вашия
автомобил е съхранен. Препоръчва се за честа
употреба.

1.

2.
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3.

3. Комплект за теглич от типа "Лебедова шия".
Това е аксесоар от съществено значение за
едно безопасно теглене или транспортиране на
вашето оборудване - напр. велостойка, ремарке,
лодка, каравана, професионална екипировка
и т.н.

БАГАЖНИК НА ПОКРИВА

DACIA LOGAN

СМЕНИ ХОРИЗОНТА
ПО ЖЕЛАНИЕ
Нашата гама покривни багажници е много
практична: каквото и да е вашето хоби, ние
имаме идеалното транспортно решение.
1. Logan алуминиеви покривни релси.
Аеродинамични, лесно и бързо се сглобяват,
идеални са за транспортиране на велосипед на
стойка, багажник за ски или кутия за багаж за
покрива, като дават възможност за увеличаване
на товарния обем на автомобила.
2. Твърда покривна кутия Dacia. Увеличете
обема на превозваните товари с вашия
автомобил и пътувайте без компромиси!
Практична, здрава и привлекателна, всички тези
качества се събират, за да отговорят на вашите
нужди. Защитена с ключалка.
3. Велостойка Expert 80 за монтаж върху
покривните релси. Позволява ви да
транспортирате велосипеда си лесно и
безопасно, без никакви настройки.

1.

4. Стойка за ски Snowpack. Пренасяйте
сноубордовете и ските си безопасно на покрива
на вашия автомобил. Лесно се монтира, товари
и разтоварва, при всякакви метеорологични
условия.

2.

3.

4.
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ВСИЧКО НА БОРДА,
ЗА ВАШЕТО
СПОКОЙСТВИЕ

22

СПОКОЙСТВИЕ

ПОМОЩ
ПРИ ШОФИРАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ

1.

1.

МАНЕВРИРАНЕ ЗА СЕКУНДИ

ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ

Поемете контрола над вашите маневри, като
оборудвате автомобила си с инструменти за
откриване на препятствия. Задължителен
аксесоар за едно спокойно паркиране.

Осигурете благоденствието на своите пътници и
безопасността на вашия автомобил.
1. Аларма. С периметрични сензори, отчитащи
също движение и защита срещу повдигане,
алармата предупреждава за всеки опит за
отваряне, нахлуване или движение в купето,
както и всяко преместване на автомобила.

1. Сензори за паркиране. От съществено
значение за гладкото маневриране. Ще бъдете
предупредени за препятствия в предната или
задната зона на автомобила.

2.
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2. Камера за задно виждане. Направете
вашите маневри още по-удобни! При включване
на задна предавка, огледайте зоната зад вашия
автомобил директно от навигационния екран.

2. Детски седалки Isofix. За бързо и лесно,
удобно и безопасно монтиране.
2.

DACIA LOGAN

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ

ПОЕМЕТЕ ПО ПЪТЯ
С УВЕРЕНОСТ
Метеорологичните условия са все
по-непредсказуеми. Когато сте
правилно оборудвани, никога няма
да сте изненадани от снега.

1.

1. Вериги за сняг Polaire Steel Sock.
За максимална безопасност и оптимално
сцепление при зимни условия. Бързи и лесни
за инсталиране благодарение на интуитивния
монтаж и компактни размери. Всичко, от което
се нуждаете за значително подобрение на
комфорта при шофиране!

2.

2. Вериги за сняг Standard. Лесни за
използване, те гарантират безопасност,
сцепление и комфорт при най-трудни условия
на шофиране.

3.

3. Чорапи за сняг. Това е минимумът, от който
имате нужда, за да карате по-лесно на покрити
със сняг пътища! По-леки и с по-кратко време за
поставяне от конвенционалните вериги за сняг,
те позволяват на автомобила да се задържи в
пътя перфектно при слаби заснежени условия.
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DACIA LOGAN

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
ДИЗАЙН

  

Каталожен номер

E0

E1

E2

Страница

82 01 731 020

•

•

•

6

82 01 739 805

•

•

•

6

82 01 735 561

•

•

•

6

40 30 004 19R

•

•

•

40 30 085 31R

•

•

•

40 30 061 03R

•

•

•
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•

•
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•

•
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•

•
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•

•

•

82 01 724 187
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•

•

82 01 724 188

•

•

•

77 11 945 456

•

•

•

8

77 11 945 461

•

•

•

8

82 01 736 346

•

•

•

9

82 01 735 559

•

•

•

16

82 01 739 882

•

•

•

16

77 11 945 450

•

•

•

16

77 11 945 452

•

•

•

77 11 945 464

•

•

•

16

87 70 072 06R

•

•

¤(1)

12

82 01 375 535

•

•

•

82 01 705 508

•

•

•

77 11 785 944

•

•

•

77 11 785 946

•

•

•

77 11 785 945

•

•

•

77 11 785 947

•

•

•

77 11 431 405

•

•

•

77 11 943 404

•

•

•

ЕКСТЕРИОР
Антена от типа "Перка на акула"
Персонализиращи стикери
Спойлер

ДЖАНТИ И ТАСОВЕ
Стоманена джанта Flex 6 J 15 4 40
Стоманена джанта Flex 6,5 J 16 4 45
Стоманена джанта Flex 6,5 J 16 4 45
Тас 15" FLEX "PAE"
Тас 16" FLEX "PAE"
Алуминиева джанта 6,5 J 16 4 45
Silverstone (Dacia) мини хромирана капачка
Секретни болтове M12 сиви - Standard
Секретни болтове M12 сиви - Thatcham

ИНТЕРИОР
Logan предни прагови лайстни
Logan предни светещи прагови лайстни
Лайстна за багажника

КОМФОРТ И ЗАЩИТА
ЗА СТЪКЛАТА
Предни въздухобрани
Задни въздухобрани
Сенници - Задни странични стъкла
Сенници - задни странични стъкла + задно стъкло
Задни тонирани фолиа

ЖИВОТ НА БОРДА
Подлакътник
Комплект за пушачи (пепелник и запалка)
Закачалка за подглавник Dacia
Многофункционална основа за подглавник
Закачалка за монтаж на многофункционална основа (предоставена основа)
Кука за многофункционална основа (предоставена основа)
Авиационна масичка за монтаж на многофункционална система (основата се продава отделно)
Хладилна чанта
Кошница за пикник
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Каталожен номер

E0

E1

E2

Страница

84 90 453 32R

•

•

•

9

84 97 550 35R

•

•

•

17

82 01 653 542

•

•

•

13

77 11 945 466

•

•

•

13

77 11 945 467

•

•

•

13

74 90 283 26R

•

•

•

8

74 90 223 71R

•

•

•

8

74 90 266 30R

•

•

•

17

82 01 735 515

•

•

•

16

77 11 785 594

•

•

•

87 37 060 14R

•

•

•

87 37 038 85R

•

•

-

87 37 045 55R

-

¤(3)

•

82 01 734 130

•

•

•

82 01 734 129

•

•

•

77 11 226 912

•

•

•

82 01 734 163

•

•

•

82 01 734 164

•

•

•

82 01 734 166

•

•

•

82 01 734 167

•

•

•

77 11 945 473

•

•

•

77 11 945 474

•

•

•

77 11 945 477

•

•

•

77 11 945 478

•

•

•

77 11 210 431

•

•

•

77 11 780 884

•

•

•

77 11 780 885

•

•

•

77 11 577 330

•

•

•

77 11 577 329

•

•

•

77 11 577 326

•

•

•

ВЪТРЕШНА ПОДРЕДЕНОСТ
Стелка за багажник Logan
Корито за багажник Logan (2)
Преносим органайзер за вещи (2)
Хоризонтална мрежа за багажник
Вертикална мрежа за багажник

СТЕЛКИ
Logan Comfort текстилни стелки
Logan Premium текстилни стелки
Logan гумени стелки с висок борд

ЗАЩИТА НА КАРОСЕРИЯТА
Защита в долната част на предните и задните врати
Покривало за защита на каросерията - PER4 Dacia

КАЛЪФИ ЗА СЕДАЛКИ
Калъфи за предни седалки
Калъфи за предни седалки и за задна 1/1 седалка
Калъфи за предни седалки и за задна седалка, делима 1/3-2/3

ТРАНСПОРТ
ТЕГЛИЧ
Електрически модул за теглич - 13 пина
Електрически модул за теглич - 7 пина
Адаптор за електрически модул за теглич - 13/7 пина и 7/13 пина
Греда за теглич от типа "Лебедова шия"
Монтажен комплект за теглич от типа "Лебедова шия"
Греда за теглич, демонтируем без инструменти
Монтажен комплект за теглич, демонтируем без инструменти
Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 13 пина
Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 7 пина
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 13 пина
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 7 пина
Основа за регистрационен номер
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 13 пина
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда - 13 пина
Велостойка Euroride - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 7 пина
Велостойка Euroride - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда - 7 пина
Велостойка Express Hang On - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда
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Каталожен номер

E0

E1

E2

77 11 577 327

•

•

•

77 11 422 443

•

•

•

77 11 577 333

•

•

•

77 11 574 689

•

•

•

82 01 734 004

•

•

•

77 11 574 056

•

•

•

77 11 574 057

¤(4)

¤(4)

¤(4)

77 11 788 912

•

•

•

77 11 419 549

•

•

•

77 11 780 147

•

•

•

77 11 421 294

•

•

•

77 11 940 000

•

•

•

77 11 940 001

•

•

•

77 11 420 781

•

•

•

77 11 421 178

•

•

•

82 01 739 622

•

•

•

77 11 784 774

•

•

•

77 11 940 323

•

•

•

77 11 784 775

•

•

•

77 11 574 999

•

•

•

77 11 785 758

•

•

•

77 11 785 361

•

•

•

TBC

TBC

TBC

TBC

Страница

ТЕГЛИЧ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Велостойка Express Hang On - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда
Система против кражба на велосипед - Express Hang On
Електрифицирана велостойка Europower 915 - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 13 пина
Електрифицирана велостойка Europower 916 - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 7 пина

ПРЕВОЗ НА БАГАЖИ
Напречни покривни релси
Твърда покривна кутия Dacia - 400 литра
Твърда покривна кутия Dacia - 480 литра
Твърда покривна кутия - Адапторна връзка
Мека покривна кутия Ranger - 340 литра
Велостойка Expert 80 - за монтаж върху покривните релси - 1 велосипед
Велостойка TL65 - за монтаж върху покривните релси - 1 велосипед
Стойка за ски Snowpack за 4 комплекта
Стойка за ски Snowpack за 6 комплекта
Адаптори за покривни релси за велостойки/скистойки - Метал
Адаптори за покривни релси за велостойки/скистойки - Алуминий

21

МУЛТИМЕДИЯ
ТЕЛЕФОНИ
Зарядно устройство за смартфон - Индукционно в конзолата
Преносима стойка за смартфон - Магнитна за въздуховод
Преносима стойка за смартфон - Индукционна за въздуховод
Преносима стойка за смартфон - Магнитна за бордовото табло

14

АУДИО
Преносим комплект "Свободни ръце" - Supertooth Crystal
Focal Bluetooth® слушалки за поставяне на главата
Focal Bluetooth® слушалки за поставяне в ушите
Комплект високоговорители - Focal Comfort
Комплект високоговорители - Focal Premium
Авторадио - Kenwood KMM-BT505DAB
Авторадио - Kenwood KDC-BT730DAB

TBC

TBC

TBC

TBC

77 11 943 336

•

•

•

77 11 943 104

•

•

•

77 11 785 943

•

•

•

77 11 783 364

•

•

•

82 01 734 135

•

•

•

15

ВИДЕО
Преносима видеосистема - DVD четец NEXTBASE Car 9 Dual
Основа за таблет - Nextbase

14

СИГУРНОСТ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ КРАЖБА
Аларма - периметрична, обемна, срещу повдигане
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Каталожен номер

E0

E1

E2

Страница

82 01 734 052
82 01 734 053

•

•

¤(5)

24

•

¤(5)

¤(5)

24

82 01 739 628

•

¤(6)

¤(6)

24

96 60 151 36R

•

•

•

82 01 712 928

•

•

•

77 11 780 759

•

•

•

77 11 940 742

•

•

•

77 11 940 741

•

•

•

77 11 940 745

•

•

•

77 11 940 744

•

•

•

77 11 940 517

•

•

•

77 11 578 468

•

•

•

25

77 11 943 624

•

•

•

25

77 11 780 253

•

•

•

77 11 578 649

•

•

•

ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ
Преден парктроник
Заден парктроник
Камера за задно виждане

ПОМОЩ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Стойка за пожарогасител
Пожарогасител 1кг.
Авариен комплект (жилетка, триъгълник, аптечка)

ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
Кошче за бебе - Baby-Safe 2 i-Size
Кошче за бебе - Baby-Safe Fix Base i-Size
Кошче за бебе - Kidfix XP
Кошче за бебе - Trifix i-Size
Огледало за наблюдение на децата на задната седалка

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ
Вериги за сняг Standard, 9 мм. (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16)
Вериги за сняг Polaire Steel Sock (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16)
Вериги за сняг Premium PG (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16)
Чорапи за сняг (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16)

25

: съвместим ¤ : съвместим при дадени условия. - : несъвместим. (1) Подлакътник, съвместим единствено с базова конзола. (2) Термоформованото корито за багажник не е съвместимо с преносимия органайзер за багажника. (3) 1/3-2/3 делима
седалка като опция за ниво на оборудване E1 на автомобила. (4) Несъвместим с обикновена антена (серийна) на автомобила. (5) Помощ при паркиране напред/назад, възможна серийно за автомобила. (6) Възможен монтаж за версии на
автомобила с мултимедиен екран; камера за задно виждане също е възможна серийно. Съвместимостта може да се променя във времето.
•

29

Предприети са всички предпазни мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална в момента на отпечатване. Този документ е създаден с помощта на предварителни и прототипни модели. В съответствие с политиката си на непрекъснато
подобряване на продукта, Dacia си запазва правото да модифицира спецификациите, автомобилите и аксесоарите, описани и представени тук, по всяко време. Всякакви такива модификации се съобщават на дилърите на Dacia възможно най-скоро. В
зависимост от държавата на продажба, някои версии могат да се различават и дадено оборудване може да не е налично (стандартно, като опция или като аксесоар). Моля, свържете се с вашия представител на марката Dacia за най-актуална информация.
По технически причини на печата, цветовете, представени в този документ, могат да се различават леко от тези на действителната боя или вътрешна облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждането под какъвто и да е формат на цялата или на част
от тази публикация е забранено без предварително писмено разрешение от Dacia.
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