
DACIA LOGAN
АКСЕСОАРИ

ВСИЧКО. ТОЧНО.





СТИЛЪТ, 
ОТ КОЙТО 
ИМАТЕ 
НУЖДА
Dacia Logan може да бъде екипирана на максимум със своята гама от ексклузивни 
аксесоари, предназначени да персонализират екстериора и интериора на автомобила.
Изразете себе си безрезервно.



2. 3.

ДИЗАЙН

ВЪНШНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

1.

4.

1. 2. СТИКЕРИ ЗА 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Бъдете себе си и персонализирайте автомобила 
си. Ще изпъкнете с едно намигване на окото.

3. АНТЕНА ОТ ТИПА „ПЕРКА НА 

АКУЛА“

Добавете съвременна нотка в дизайна с тази 
компактна антена, която идеално се вписва с 
линиите на вашия автомобил.

4. ЗАДЕН СПОЙЛЕР НА БАГАЖНИКА

Подчертайте характера на вашия автомобил. 
Малко допълнение, което променя света!



5. 8.

7.

6.

5. 16" AMARIS АЛУМИНИЕВИ 

ДЖАНТИ

6. 15" SORANE ТАСОВЕ 

7. 16" SARIA ТАСОВЕ

Съвременен външен вид, безопасност без 
компромиси – отличете се с изключителната 
гама от джанти на Dacia.

8. СЕКРЕТНИ БОЛТОВЕ М12 ПРОТИВ 

КРАЖБА ЗА СИВИ АЛУМИНИЕВИ 

ДЖАНТИ

От съществено значение за защита на вашия 
автомобил от външни посегателства. Те са силно 
устойчиви на усукване и на опити за кражба.



1. ПРЕМИУМ ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ 

И LOGAN СВЕТЕЩИ ПРАГОВИ 

ЛАЙСТНИ ЗА ВРАТИТЕ

Насладете се на високото качество на Logan 
премиум текстилните стелки за защита на 
вашия интериор със стил. Светещите лайстни 
на вратите ще подобрят визията на прага на 
вратите на автомобила със светещ елемент.

2. КОМФОРТНИ ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ 

И LOGAN ПРАГОВИ ЛАЙСТНИ ЗА 

ПРЕДНИ ВРАТИ 

Защитете пода на купето с изработените по 
поръчка текстилни стелки Logan. Лайстните с 
надпис Logan, които бързо се монтират и лесно 
се поддържат, ще защитават прага на вратите на 
автомобила.

ДИЗАЙН

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРИОРА

1. 2.



3. LOGAN СТEЛКА ЗА БАГАЖНИК 

Багажи, пазаруване, оборудване за свободното 
време...
През цялата година товарите и разтоварвате 
багажника на вашия автомобил. Сега е моментът 
да го защитите в дългосрочен план като се 
възползвате максимално от висококачествения 
материал на стелката за багажник.

4. ПРАГОВА ЛАЙСТНА НА 

БАГАЖНИКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА 

СТОМАНА

Покрийте и предпазете задната броня с този 
практичен, атрактивен и персонализиран 
аксесоар.
С полираното си покритие, лайстната придава 
стил и защита в задната част на автомобила. 4.

3.



ГАРАНТИРАНО 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Не забравяйте да вземете най-доброто за вашия Logan. 
Открийте гамата от оригинални, практични и технически аксесоари на Dacia, които ще 
променят ежедневието ви.





1.

2.

3.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ЖИВОТ НА БОРДА

1. РЕГУЛИРУЕМ ПОДЛАКЪТНИК С 

НИША ЗА СЪХРАНЕНИЕ

За оптимален комфорт на водача, изберете 
този регулируем по височина, издължаващ се и 
повдигащ се подлакътник.

2. ЗАКАЧАЛКА ЗА ПОДГЛАВНИК 

DACIA

Много полезна за внимателно окачване на 
дрехите ви на гърба на предната седалка. 
Подвижна и лесна за инсталиране, скоро ще 
стане необходимост в ежедневието ви. 
Нейното матово черно покритие я прави 
едновременно елегантна и естетическа.

3. ХЛАДИЛНА КУТИЯ

Дръжте храната и напитките си на правилна 
температура през цялата година. Практична и 
лесна за пренасяне, взимайте тази хладилна 
кутия навсякъде със себе си, където и да 
отидете: пикници, походи, следобеди на плажа...
Капацитет: 24л.



6.

4.

5.

4. БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО ЗА 

СМАРТФОН НА ЦЕНТРАЛНАТА 

КОНЗОЛА 

Просто поставете мобилния си телефон върху 
основата за зареждане. Удобно за зареждане 
в автомобила, докато шофирате. Просто и 
практично решение.

5. АВТОРАДИО KENWOOD

Поставете висококачествено DAB+ авторадио 
във вашия автомобил и направете пътуванията 
си още по-приятни!
Радвайте се на повече свързаност и обхват с 
неговия интуитивен дизайн.

6. АДНА САМОЛЕТНА МАСИЧКА ЗА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА

Използвайте тази подвижна сгъваема масичка, 
за да поставите книга или да похапнете... или 
поставете шише в стойката за напитки.
Или я сменете с кука за чанти.



1.

2.

3.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ИНТЕРИОРНА ЗАЩИТА

1. КАЛЪФИ ЗА ПРЕДНИ И ЗАДНИ 

СЕДАЛКИ

Изработени по мярка, с интуитивна система 
на закрепване, те са лесни за инсталиране и 
почистване.
Нашата уникалност: перфектно адаптирани и 
съвместими с въздушните възглавници.

2. LOGAN КОРИТО ЗА БАГАЖНИК 

Може да се постави бързо и е адаптирано 
към формата на вашия багажник. Ефективно 
защитава оригиналната тапицерия с високите си 
ръбове.
Полутвърд материал, лесно се вади и почиства.

3. LOGAN ГУМЕНИ СТЕЛКИ С 

ПОВДИГНАТИ РЪБОВЕ

Защитете пода на вашето купе, използвайки 
специално проектирани стелки с повдигнати 
ръбове за вашия автомобил. Водоустойчиви 
и лесни за поддръжка, те могат бързо да 
бъдат прикрепени с помощта на специално 
предоставените предпазни закопчалки.



2.

1.

3.

СЪХРАНЕНИЕ

1. 2. МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Много полезни за укрепване на малки 
предмети в багажника във вертикална (1.) или в 
хоризонтална (2.) позиция.

3. DACIA ПРЕНОСИМ ОРГАНАЙЗЕР 

ЗА БАГАЖНИК

Дръжте нещата си на място, докато сте в 
движение чрез този гъвкав органайзер.



КОМФОРТ И ЗАЩИТА

1.

ВЪНШНА ЗАЩИТА

1. ПРЕДНИ И ЗАДНИ ЗАЩИТНИ 

ЛАЙСТНИ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА 

ВРАТИТЕ

Подчертайте „офроуд“ вида на вашия автомобил 
като използвате протектори за долната част на 
вратите!

2. ЗАДНИ ТОНИРАНИ ФОЛИА

Подарете си повече комфорт, естетически вид 
и дискретност! Тези фолиа от висок клас ви 
защитават както от любопитни очи, така и от 
слънчева светлина.
Те помагат да се запази купето хладно и 
защитават оригиналните цветове на вътрешните 
тапицерии. 2.



4.

3.

3. ПРЕДНИ И ЗАДНИ ВЪЗДУШНИ 

ДЕФЛЕКТОРИ

Шофирайте с частично отворени прозорци, като 
избягвате въздушни течения и турбуленция. 

4. СЕННИЦИ ЗА ЗАДНИТЕ И 

СТРАНИЧНИТЕ СТЪКЛА

Затъмнението увеличава комфорта в 
автомобила и осигурява оптимална защита 
срещу UV лъчи.





ПРЕКРАЧЕТЕ 
ГРАНИЦИТЕ НА 
ПЪТУВАНЕТО
От ваша страна се настройте и ... изживейте страстите си. Нашите транспортни аксесоари 
ви осигуряват гъвкавост, перфектна интеграция и безопасност.



3.

2.1.

ТРАНСПОРТ

БАГАЖ НА ПОКРИВА

1. DACIA ТВЪРДА ПОКРИВНА КУТИЯ 

Увеличете товарното пространство и пътувайте 
с вашия автомобил без компромиси! Практична, 
здрава и привлекателна, всички тези качества 
се обединяват, за да отговори този аксесоар на 
вашите нужди. Може да се заключва.

2. СТОЙКА ЗА ВЕЛОСИПЕД EXPERT 

80 – ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ ПОКРИВНИ 

РЕЛСИ ЗА ЕДИН ВЕЛОСИПЕД

За лесно и безопасно транспортиране на 
вашия велосипед, без никакви допълнителни 
настройки.

3. SNOWPACK СКИ СТОЙКА

Пренасяйте вашите сноубордове и ски 
безопасно на покрива на вашия автомобил. 
Лесна за сглобяване, товарене и разтоварване 
при всякакви метеорологични условия.



1. 3.

ТЕГЛИЧИ

1. COACH БАГАЖНИК ЗА 

ВЕЛОСИПЕДИ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ 

ТЕГЛИЧА

Може бързо да се монтира върху теглича, 
без необходимост от извършване на някакви 
корекции, правейки това най-безопасният и 
практичен начин за транспортиране на до три 
велосипеда. Сгъваем и накланящ се багажник, 
който оставя винаги достъпен багажника на 
автомобила, дори когато велосипедите са върху 
стойката.

2. КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЧ, КОЙТО 

МОЖЕ ДА СЕ ДЕМОНТИРА БЕЗ 

ИНСТРУМЕНТИ

Благодарение на топката за теглене, която 
може лесно да се отстрани без инструменти, 
естетическата привлекателност на вашия 
автомобил е запазена. Препоръчва се за честа 
употреба.

3. КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЧ ОТ ТИПА 

„ЛЕБЕДОВА ШИЯ“

От съществено значение за безопасното теглене 
или транспортиране на ваше оборудване – 
напр. багажник за велосипеди, ремарке, лодка, 
каравана или професионална екипировка.

2.



ВСИЧКО НА БОРДА 
ЗА СПОКОЙСТВИЕ 
НА ДУХА
Нашите аксесоари са изцяло проектирани с мисъл за вашата безопасност. Всичко - от 
пътното оборудване до системите за подпомагане на водача...
И вашите най-малки пътници са обсипани с внимание.





2. 3.

1.

СПОКОЙСТВИЕ

ПОМОЩ ЗА ШОФИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ

Направете вашите маневри по-удобни!
На задна предавка вижте зоната зад вашия 
автомобил директно на навигационния екран.

2. СЕНЗОРИ ЗА ПАРКИРАНЕ

От съществено значение за гладкото 
маневриране, вие ще бъдете предупредени за 
препятствия пред или зад вас.

3. АЛАРМА 

(ПЕРИМЕТРИЧНА И ОБЕМНА) 

С МОДУЛ СРЕЩУ ПОВДИГАНЕ

С периметрични сензори за движение, както 
и със защита срещу повдигане, тази система 
открива всякакви опити за отваряне, взлом или 
преместване в багажната зона, както и всяко 
движение в автомобила.



7.

5.

4. TRIFIX 2 I-SIZE ГРУПА 1 ДЕТСКО 

СТОЛЧЕ

За бързо и лесно, удобно и безопасно 
монтиране.

5. POLAIRE STEEL SOCK ВЕРИГИ ЗА 

СНЯГ

За максимална безопасност и оптимално 
сцепление при зимни условия. Бързо и лесно 
за инсталиране благодарение на интуитивния 
си монтаж и компактни размери. Всичко, от 
което се нуждаете за значително подобрение на 
комфорта при шофиране!

6. СТАНДАРТНИ ВЕРИГИ ЗА СНЯГ

Лесни за използване, те гарантират безопасност, 
сцепление и комфорт дори при най-екстремните 
условия за шофиране.

7. ЧОРАПИ ЗА СНЯГ

Това е минимумът, необходим за по-удобно 
шофиране по заснежени повърхности! Леки и 
с по-бърз монтаж спрямо конвенционалните 
вериги за сняг, те гарантират, че автомобилът се 
държи на пътя перфектно при лек сняг.

6.

4.



DACIA LOGAN

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
ESSENTIAL EXPRESSION

ДИЗАЙН      
Екстериор
Антена от типа “Перка на акула” (1) 82 01 731 020 • •
Персонализиращи стикери 82 01 739 805 • •
Заден спойлер • •
Джанти и тасове
15" Sorane Flexwheel тас 40 31 525 72R • •
16" Saria Flexwheel тас 40 31 561 36R • •
16" Amaris алуминиева джанта 40 30 091 86R • •
Централна капачка Dacia Link черен металик 40 31 562 71R • •
Централна капачка Dacia Link бяло и черно – лъскава 40 31 539 50R • •
Секретни болтове за алуминиеви джанти - Комплект от 4 сиви болтове 82 01 724 187 • •
Секретни болтове за сиви алуминиеви джанти по Thatcham стандарт 82 01 724 188 • •
Интериор
Logan предни прагови лайстни 77 11 945 456 • •
Logan предни светещи прагови лайстни 77 11 945 461 • •
Неръждаема лайстна за багажника 82 01 736 346 • •

КОМФОРТ И ЗАЩИТА      
Стъкла
Предни въздухобрани 82 01 735 559 • •
Задни въздухобрани 82 01 739 882 • •
Сенници - Задни странични стъкла 77 11 945 450 • •
Пълен пакет сенници (задни странични стъкла и задно стъкло) 77 11 945 452 • •
Живот на борда
Регулируем подлакътник с ниша за съхранение на вещи 87 70 072 06R • o(2)

Комплект за пушачи 82 01 375 535 • •
Закачалка за подглавник Dacia 82 01 705 508 • •
Многофункционална основа с монтаж на подглавника 77 11 785 944 • •
Закачалка за монтаж върху многофункционалната система 77 11 785 946 • •
Кукичка за монтаж върху многофункционалната система 77 11 785 945 • •
Задна самолетна масичка за монтаж върху многофункционалната система 77 11 785 947 • •
Хладилна кутия 12V - 220V 77 11 431 405 • •
12V-220V токов конвертор4 77 11 944 194 • •
Организиране на интериора
Стелка за багажник Logan 84 90 453 32R • •
Корито за багажник Logan 84 97 550 35R • •
Преносим органайзер за багажник Dacia 82 01 653 542 • •
Хоризонтална мрежа за багажник 77 11 945 466 • •
Вертикална мрежа за багажник 77 11 945 467 • •



ESSENTIAL EXPRESSION
КОМФОРТ И ЗАЩИТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)      
Стелки
Logan Comfort текстилни стелки 74 90 283 26R • •
Logan Premium текстилни стелки 74 90 223 71R • •
Logan гумени стелки с висок борд 74 90 266 30R • •
Защита на каросерията
Защита в долната част на предните и задните врати 82 01 735 515 • •
Калъфки за седалки
Калъфки за предни седалки 87 37 060 14R • •
Калъфки за предни седалки и за задна 1/1 седалка 87 37 038 85R • -
Калъфки за предни седалки и за задна седалка, делима 1/3-2/3 87 37 045 55R o(3) •

ТРАНСПОРТ      
Тегличи
Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 13 пина 77 11 945 473 • •
Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 7 пина 77 11 945 474 • •
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 13 пина 77 11 945 477 • •
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 7 пина 77 11 945 478 • •
Адаптор за електрически модул за теглич - 7/13 пина 77 11 226 911 • •
Адаптор за електрически модул за теглич - 13/7 пина 77 11 226 912 • •
Електрифицирана велостойка Europower 915 - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 13 пина 77 11 577 333 • •
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 13 пина 77 11 780 884 • •
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда - 13 пина 77 11 780 885 • •
Велостойка Express Hang On -  за монтаж върху теглич - 2 велосипеда 77 11 577 326 • •
Велостойка Express Hang On -  за монтаж върху теглич - 3 велосипеда 77 11 577 327 • •
Система против кражба на велосипед - Express Hang On 77 11 422 443 • •
Express Hang On - Основа за регистрационен номер - 7 пина 77 11 210 431 • •
Превоз на багажи на покрива
Напречни покривни релси 82 01 734 004 • •
Твърда покривна кутия Dacia - 400 литра6 77 11 574 056 • •
Твърда покривна кутия Dacia - 480 литра 77 11 574 057 o(4) o(4)

Адаптори за ремъци за Dacia покривна кутия при широки релси 77 11 788 912 • •
Мека покривна кутия Ranger - 280 литра 77 11 419 549 • •
Велостойка Expert 80 - за монтаж върху покривните релси - 1 велосипед 77 11 780 147 • •
Велостойка TL65 - за монтаж върху покривните релси - 1 велосипед 77 11 421 294 • •
Стойка за ски Snowpack за 4 комплекта 77 11 940 000 • •
Стойка за ски Snowpack за 6 комплекта 77 11 940 001 • •
Адаптори за покривни релси за велостойки/скистойки - Метални 77 11 420 781 • •
Адаптори за покривни релси за велостойки/скистойки - Алуминий 77 11 421 178 • •



DACIA LOGAN

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
ESSENTIAL EXPRESSION

МУЛТИМЕДИЯ      
Телефони
Магнитно зарядно устройство за смартфон - за монтаж на вентилационен отвор 77 11 949 678 • •
Зарядно безжично устройство за смартфон - за монтаж на централната конзола 82 01 739 622 • •
Магнитна стойка за смартфон за монтаж върху вентилационна решетка 77 11 784 774 • •
Магнитна преносима стойка за смартфон за монтаж върху таблото 77 11 784 775 • •
Аудио
Bluetooth® Focal слушалки 77 11 785 758 • •
Авторадио - Kenwood KMM-BT505DAB 77 11 943 336 • •
Авторадио - Kenwood KDC-BT730DAB 77 11 943 104 • •

СИГУРНОСТ      
Предпазни мерки срещу кражба и наблюдение
Аларма - периметрична, обемна, срещу повдигане 82 01 734 135 • •
Помощ при шофиране
Предни сензори за паркиране 82 01 734 052 • o(5)

Задни сензори за паркиране(6) 82 01 734 053 o(5) o(5)

Камера за задно виждане 82 01 739 628 o(7) o(7)

Безопасност и сигнализация 
Стойка за пожарогасител 96 60 151 36R • •
Пожарогасител 1кг. за Европа 77 11 943 172 • •
Детска безопасност
Детско столче Trifix 2 I-Size група 1 77 11 940 744 • •
Вериги за сняг
Стандартни вериги за сняг - 9 мм. - Размер 70 77 11 578 468 • •
Вериги за сняг Polaire Steel Sock 77 11 943 624 • •
Premium AutoGrip вериги за сняг - Размер 50 77 11 780 253 • •
Чорапи за сняг - Размер 52 77 11 578 649 • •
••: съвместим. o: съвместим при определени условия. -: несъвместим. (1) Съвместим с цифрово аудио излъчване (DAB). (2) Подлакътник, съвместим само с ниски конзоли. (3) 1/3-2/3 делима задна седалка е опция за ниво Essential на 
автомобила. (4) Не е съвместим с камшична антена (стандартна) на автомобила. (5) Предни/задни сензори за паркиране, налични серийно за автомобила. (6) Съвместим с теглича на Dacia. Ако на теглича има ремарке, тази функция спира 
автоматично. (7) Възможен за версии на автомобила с мултимедиен екран, камера за задно виждане също  възможно като стандарт. Съвместимост, която може да се промени с времето.



КОМФОРТ 
ЗА ЦЯЛОТО 
СЕМЕЙСТВО



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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