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STILUL DE 
CARE AI 
NEVOIE
Pentru un ultim retuș, Dacia Logan se îmbracă până la capăt cu gama sa de accesorii exclusiv 
concepute pentru a-și personaliza atât exteriorul, cât și interiorul. Exprimă-te fără bariere.
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PERSONALIZAREA EXTERIORULUI
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1. 2. AUTOCOLANTE PERSONALIZATE
Fii tu însuți și personalizează-ți vehiculul. Vei ieși 
în evidenta cât ai clipi.

3. ANTENĂ ARIPIOARĂ DE RECHIN
Adaugă o notă contemporană cu această antenă 
compactă, care se potrivește perfect în liniile 
vehiculului tău.

4. SPOILER
Accentuează caracterul vehiculului tău. Un mic 
plus care face diferența!

5. JANTE DE 16” AMARIS ALIE

6. CAPACE ROȚI SORANE FLEXWHEEL
15”

7. 16” SARIA FLEXWHEEL CAPACE 
ROȚI
Aspect contemporan, siguranță fără compromisuri, 
fă impresie cu gama exclusivă
de jante Dacia.

8. SISTEME ANTIFURT PENTRU
JANTE GRI M12 ALIE
Esențial pentru a proteja vehiculul de riscurile 
externe. Sunt foarte rezistente la răsucire și 
tentative de spargere.



1. COVORASE TEXTILE PREMIUM ȘI 
PRAGURI ILUMINATE FAȚĂ
Bucură-te de calitatea covorașelor textile premium 
Logan care protejează interiorul cu stil. Pragurile 
ușilor iluminate vor îmbunătăți stilul ușilor 
vehiculului cu un buton iluminat.

2. COVORASE TEXTILE CONFORT ȘI 
PRAGURI PENTRU UȘĂ FAȚĂ
Protejează-ți podeaua habitaclului cu covorașe 
textile Logan personalizate. Pragurile ușilor cu 
marcaje Logan, care sunt rapid de instalat și ușor 
de întreținut, vor proteja ușile vehiculului tău.

DESIGN

PERSONALIZARE INTERIOARĂ

3. LOGAN BOOT MAT
Bagaje, cumpărături, echipamente de agrement... 
Pe tot parcursul anului, încarci și descarci 
portbagajul vehiculului tău. Așa că protejează-l pe 
termen lung și profită la maximum de materialul 
său de înaltă calitate.

4. PRAG OȚEL INOX
Acoperă și protejează bara de protecție spate cu 
acest accesoriu practic, atractiv și personalizat. Cu 
finisajul său periat, oferă spatelui vehiculului tău o 
notă de stil.
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BUNĂSTARE 
GARANTATĂ
Asigură-te că ai tot ce este mai bun pentru Logan-ul tău. 
Descoperă gama de produse originale, practice și tehnice - Accesorii Dacia care îți vor schimba 
viața de zi cu zi.
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CONFORT ȘI PROTECȚIE

EXPERIENȚĂ LA BORD

1. COTIERĂ REGLABILĂ CU
DEPOZITARE
Pentru un confort optim al șoferului, optează 
pentru această cotieră reglabilă pe înălțime, 
extensibilă și rabatabilă.

2. UMERAȘ PENTRU TETIERĂ DACIA
Foarte util pentru a-ți agăța cu grijă hainele
pe spatele scaunului din față. Detașabil și ușor de 
instalat, devine în curând un element esențial în 
viața de zi cu zi. Finisajul său negru mat îl face atât 
de elegant și de estetic.

3. LADĂ FRIGORIFICĂ
Păstrează mâncarea și băuturile la temperatura 
potrivită pe tot parcursul anului. Practic și ușor 
de transportat, ia cu tine această cutie oriunde 
mergi: picnicuri, drumeții, după-amiezi la plajă... 
Capacitate: 24 L.

4. ÎNCĂRCĂTOR SMARTPHONE 
WIRELESS PE CONSOLA CENTRALĂ
Pune pur și simplu telefonul mobil pe baza de 
încărcare. Excelent pentru a-l folosi în timp ce 
conduci. O soluție simplă și practică.

5. RADIO AUTO KENWOOD
Montează radioul auto DAB+ de înaltă calitate în 
vehiculul tău și fă călătoriile și mai plăcute! Obține 
mai multă conectivitate cu gama de acțiune și 
designul său intuitiv.

6. RAFT SPATE CU SISTEM 
MULTIFUNCȚIONAL
Utilizează acest raft rabatabil și detașabil pentru a 
pune o carte sau o gustare pe el.
Sau schimbă-l într-un cârlig pentru agățat geanta.
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CONFORT ȘI PROTECȚIE

PROTECȚIE INTERIOARĂ DEPOZITARE

1. HUSE SCAUNE FAŢĂ ŞI SPATE
Realizate pe măsură, cu un sistem de prindere 
intuitiv, sunt ușor de instalat si curățat. Puterea 
noastră: airbag-ul este perfect integrat.

2. COVORAȘ DE PORTBAGAJ
LOGAN
Poate fi montat rapid adaptându-se pe formă și 
protejând eficient mocheta originală cu marginile 
înalte. Semi-rigid, dar ușor de scos și de curățat.

3. COVORUL DE CAUCUC CU MARGINI 
LOGAN ÎNALTE
Protejează podeaua habitaclului tău folosind 
covorașe cu margini ridicate, special concepute 
pentru vehiculul tău.. Rezidente la apă și ușor de 
întreținut, pot fi atașațe rapid folosind clemele 
speciale de siguranța furnizate.

1. 2. PLASE DE DEPOZITARE
Personalizate și foarte utile pentru a păstra 
obiectele mici în interiorul portbagajului într-o 
poziție verticală sau orizontală.

3. ORGANIZATOR ADAPTABIL DACIA
Păstrează lucrurile la loc în timp ce ești în mișcare 
cu acest organizator flexibil.
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CONFORT ȘI PROTECȚIE

3. DEFLECTOARE DE AER FAȚĂ ȘI
SPATE
Poți conduce cu geamurile parțial deschise, 
evitând turbulențele și curenții de aer.

4. PARASOLARE PENTRU SPATE SI 
GEAMURI LATERALE
Întunericul maximizează confortul în interiorul 
vehiculului și oferă o protecție optimă împotriva 
razelor UV.

1.

PROTECȚIE EXTERIOARĂ

1. PROTECȚII INFERIOARE A UȘILOR 
FAȚĂ ȘI SPATE
Subliniază stilul robust al vehiculului tău și 
protejează partea inferioară a ușilor vehiculului.

2. FOLII FUMURII SPATE
Răsfață-te cu mai mult confort, atractivitate 
estetică și intimitate! Aceste folii high-end te țin 
ferit atât de privirile indiscrete, cât și de lumina 
soarelui.
Acestea ajută la păstrarea temperaturii mai 
scăzute în  habitaclului și la protejarea culorilor 
originale ale acoperirilor interioare. 2.



ÎNAPOI LA 
DEFINIȚIA 
CĂLĂTORIEI
Pe locuri, fiți gata... trăiește-ți pasiunile. Accesoriile noastre de transport îți aduc versatilitate, 
integrare perfectă și siguranță.
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TRANSPORT

DEPOZITARE PE PAVILION REMORCARE

1. CUTIE PORTBAGAJ DACIA
Mărește capacitatea de încărcare a vehiculului tău 
și călătorește fără compromis! Practic, robust și 
atractiv, toate aceste calități se combină pentru 
a-ți satisface nevoile. Este securizată folosind 
cheia.

2. SUPORT PENTRU BICICLETE. 
ATELAJ MONTAT PE BARA DE 
REMORCARE
Pentru a-ți transporta bicicleta cu ușurință și 
siguranță, fără nicio ajustare.

3. PORTSCHI NEWPACK
Transportă-ți snowboardurile și schiurile în 
siguranță pe plafonul vehiculului tău. Ușor de 
asamblat, încărcat și descărcat oricând.

1. 1. SUPORT DE BICICLETE MONTAT 
PE BARA DE REMORCARE AUTOCARE
Poate fi atașat rapid la bara de remorcare, fără a fi 
nevoie de niciun fel de ajustări, făcând din acesta 
cel mai sigur și mai practic mod de a
transporta până la trei biciclete. Pliabil și înclinabil, 
portbagajul este întotdeauna accesibil, chiar și 
atunci când bicicletele sunt pe suport.

2. CÂRLIG FĂRĂ KIT DE
REMORCARE
Datorită cârligului de remorcare care poate fi 
îndepărtată cu ușurință fără unelte, aspectul 
estetic al vehiculului tău este păstrat. Recomandat 
pentru utilizare frecventă.

3. KIT DE REMORCARE GÂT DE 
LEBĂDĂ
Esențial pentru remorcarea sau transportul în 
siguranță a echipamentului tău – de ex. suport 
pentru biciclete, remorcă, barcă, rulotă sau 
echipament profesional.

2.



LA BORD
FĂRĂ GRIJI
Accesoriile noastre sunt complet proiectate ținând cont de siguranța ta – totul, de la 
echipamente rutiere până la sisteme de asistență pentru șofer...
Iar cei mai mici pasageri ai tăi sunt protejați.
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LINIȘTE FĂRĂ GRIJI

ASISTENȚĂ ȘI SIGURANȚĂ LA CONDUCERE

1. CAMERĂ SPATE
Fă-ți manevrele într-un mod confortabil. În 
marșarier, poți vizualiza zona din spatele 
vehiculului direct pe ecranul de navigare.

2. SENZORI DE PARCARE
Indispensabili pentru o manevrare ușoară, ești 
avertizat de obstacolele din față sau din spatele 
tău.

3. ALARMĂ
Sistemul de protecție perimetrică, volumetrică 
și antifurt ce detectează orice încercare de 
deschidere a autovehiculului.

4. SCAUN COPII TRIFIX 
2 I-SIZE GRUP 1 
Pentru instalare rapidă și ușoară, convenabilă și 
sigură.

5. SOCK POLAIRE STEEL
LANȚURI PENTRU ZĂPADĂ
Pentru siguranță maximă și aderență optimă în 
condiții de iarnă. Rapid și ușor de instalat datorită 
asamblării intuitive și dimensiunilor compacte. Tot 
ce ai nevoie pentru o îmbunătățire considerabilă a 
confortului la volan!

6. LANȚURI DE ZAPADĂ STANDARD
Ușor de folosit, garantează siguranța, aderență 
si confort chiar și în cele mai extreme condiții de 
condus.

7. LANȚURI DE ZĂPADĂ
Acesta este minimul necesar pentru a conduce 
mai ușor pe suprafețe acoperite cu zăpadă! Ușoare 
și mai rapid de montat decât lanțurile de zăpadă 
convenționale, acestea asigură că vehiculul ține 
perfect drumul în condiții de zăpadă ușoară.

6.

4.



DACIA LOGAN

LISTA DE REFERINȚE PENTRU ACCESORII
ACCESS ESSENTIAL EXPRESSION

DESIGN      
Exterior
Antenă aripioară de rechin 82 01 731 020 •• •• ••
Autocolante personalizate 82 01 739 805 •• •• ••
Spoiler de portbagaj 82 01 735 561 •• •• ••

Jante și capace de roată
Capace pentru roți Sorane Flexwheel de 15 inchi 40 31 525 72R •• •• ••
Capace pentru roți Saria Flexwheel de 16 inchi 40 31 561 36R •• •• ••
Jante din aliaj Amaris de 16 inchi 40 30 091 86R •• •• ••
Capac central roată Dacia Link din otel negru si satinat 40 31 562 71R •• •• ••
Capac central al roții Dacia Link alb și negru lucios 40 31 539 50R •• •• ••
Sisteme antifurt pentru jante din aliaj - Set 4 piulițe gri 82 01 724 187 •• •• ••
Sisteme antifurt pentru jante din aliaj gri conform standardelor Thatcham 82 01 724 188 •• •• ••

Interior
Pragurile ușii din față Logan 77 11 945 456 •• •• ••
Pragurile ușii din față Logan iluminate 77 11 945 461 •• •• ••
Prag portbagaj din oțel inoxidabil 82 01 736 346 •• •• ••

CONFORT ȘI PROTECȚIE
Windows
Deflectoare frontale de aer 82 01 735 559 •• •• ••
Deflectoare de aer din spate 82 01 739 882 •• •• ••
Parasolar pentru geamuri laterale 77 11 945 450 •• •• ••
Pachet complet de parasolare (geamuri laterale și lunetă) 77 11 945 452 •• •• ••

Experiență la bord
Cotieră reglabilă cu set de depozitare și kit fumător 87 70 072 06R •• •• o(2)

Smoker’s kit 82 01 375 535 •• •• ••
Umeraș pentru tetieră Dacia 82 01 705 508 •• •• ••
Suport de bază multifuncțional pe tetieră 77 11 785 944 •• •• ••
Umeraș pe sistem multifuncțional 77 11 785 946 •• •• ••
Sistem multifuncțional de agățare 77 11 785 945 •• •• ••
Tavă de aviație pe sistem multifuncțional 77 11 785 947 •• •• ••
Ladă frigorifică 12 V-220 V 77 11 431 405 •• •• ••
Convertor de putere 12 V-220 V 77 11 944 194 •• •• ••

Amenajări interioare
Covoraș pentru portbagaj Logan 84 90 453 32R •• •• ••
Căptușeală pentru portbagaj Logan 84 97 550 35R •• •• ••
Organizator portbagaj detașabil Dacia 82 01 653 542 •• •• ••
Plasă de depozitare orizontală 77 11 945 466 •• •• ••
Plasă de depozitare verticală 77 11 945 467 •• •• ••

ACCESS ESSENTIAL EXPRESSION
CONFORT ȘI PROTECȚIE (CONTINUARE)      
Covorașe
Covorașe textile Comfort Logan 74 90 283 26R •• •• ••
Covorașe textile Premium Logan 74 90 223 71R •• •• ••
Covorașe din cauciuc Logan cu margini înălțate 74 90 266 30R •• •• ••

Protecția caroseriei
Protecții inferioare uși față și spate 82 01 735 515 •• •• ••

Huse pentru scaune
Huse scaune față 87 37 060 14R •• •• ••
Huse scaune față și spate, banchetă 1/1 87 37 038 85R •• •• -

Huse scaune față și spate, banchetă 1/3-2/3 87 37 045 55R - o(3) ••

TRANSPORT      
Remorcare
Pachet de remorcare cu gât de lebădă cu 13 pini 77 11 945 473 •• •• ••
Pachet de remorcare cu gât de lebădă cu 7 pini 77 11 945 474 •• •• ••
Pachet bară de remorcare detașabilă fără scule - 13 pini 77 11 945 477 •• •• ••
Pachet bară de remorcare detașabilă fără scule - 7 pini 77 11 945 478 •• •• ••
Adaptor 7/13 pini cablaj bară de remorcare 77 11 226 911 •• •• ••
Adaptor cablaj bara de remorcare cu 13/7 pini 77 11 226 912 •• •• ••
Suport pentru biciclete electrice Europower 915 pentru 2 biciclete pe bara de remorcare - 13 pini 77 11 577 333 •• •• ••
Suport pentru biciclete Coach 2 biciclete pe bara de remorcare - 13 pini 77 11 780 884 •• •• ••
Suport pentru biciclete Coach pentru 3 biciclete pe bara de remorcare - 13 pini 77 11 780 885 •• •• ••
Suport pentru biciclete Express Hang-On pentru 2 biciclete pe bara de remorcare 77 11 577 326 •• •• ••
Suport pentru biciclete Express Hang-On pentru 3 biciclete pe bara de remorcare 77 11 577 327 •• •• ••
Sistem antifurt pentru suporturile de biciclete Express Hang-On 77 11 422 443 •• •• ••
Suport pentru plăcuță de înmatriculare pentru suport pentru biciclete Express Hang On - 7 pini 77 11 210 431 •• •• ••

Depozitare pe acoperiș
Bare transversale de acoperiș 82 01 734 004 •• •• ••
Cutia de acoperiș rigidă Dacia design cu vafe negre 400 L 77 11 574 056 •• •• ••
Cutie de acoperiș rigidă Dacia cu design negru de 480 L 77 11 574 057 o(4) o(4) o(4)

Cutie de acoperiș rigidă Dacia Curele de fixare pentru bare late 77 11 788 912 •• •• ••
Cutie de acoperiș flexibilă Ranger 280 L 77 11 419 549 •• •• ••
Portabiciclete Expert 80 pe bare de acoperiș cu o singură bicicletă 77 11 780 147 •• •• ••
Portabil pentru biciclete Touring Line 65 pe bare de acoperiș cu o singură bicicletă 77 11 421 294 •• •• ••
Port schiuri Snowpack - 4 perechi 77 11 940 000 •• •• ••
Suport pentru schiuri Snowpack - 6 perechi 77 11 940 001 •• •• ••
Adaptor bară de acoperiș pentru portbiciclete/schiuri - Oțel 77 11 420 781 •• •• ••
Adaptor bara de acoperis pentru portbiciclete/schiuri – Aluminiu 77 11 421 178 •• •• ••



DACIA LOGAN

LISTA DE REFERINȚE PENTRU ACCESORII
ACCESS ESSENTIAL EXPRESSION

MULTIMEDIA      
Telefon
Încărcător portabil magnetic pentru smartphone, montat pe ventilație 77 11 949 678 •• •• ••
Încărcător wireless pentru smartphone pe consola centrală 82 01 739 622 •• •• ••
Suport magnetic pentru smartphone, montat pe ventilație 77 11 784 774 •• •• ••
Suport magnetic portabil pentru smartphone montat pe tabloul de bord 77 11 784 775 •• •• ••

Audio
Căști Bluetooth® Focal 77 11 785 758 •• •• ••
Kenwood KMM-BT505DAB Radio auto 77 11 943 336 •• •• ••
Kenwood KDC-BT730DAB Radio auto 77 11 943 104 •• •• ••

SIGURANȚĂ     
Antifurt și supraveghere
Alarmă (perimetrică și volumetrică) cu modul anti ridicare 82 01 734 135 •• •• ••

Asistență la conducere
Senzori de parcare din față 82 01 734 052 •• •• o(5)

Senzori de parcare din spate 82 01 734 053 •• o(5) o(5)

Cameră de vedere spate 82 01 739 628 •• o(7) o(7)

Urgență și semnalizare
Legarea extinctorului 96 60 151 36R •• •• ••
Extinctor de 1 kg - Franța 77 11 788 640 •• •• ••
Extinctor de 1 kg - Europa 77 11 943 172 •• •• ••
Trusă de siguranță (vestă, triunghi de avertizare, trusă de prim ajutor) 77 11 780 759 •• •• ••

Siguranța copiilor
Scaun pentru copii Trifix 2 i-Size grup 1 77 11 940 744 •• •• ••

Lanțuri pentru zăpadă
Lanțuri de zăpadă standard - 9 mm - Mărimea 70 77 11 578 468 •• •• ••
Polaire Steel Sock 77 11 943 624 •• •• ••
Lanțuri de zăpadă Premium AutoGrip - Mărimea 50 77 11 780 253 •• •• ••
Huse pentru anvelope - Mărimea 52 77 11 578 649 •• •• ••
•: compatibil. o: compatibil sub rezerva condițiilor. -: incompatibil. (1) Compatibil cu transmisia audio digitală
compatibil cu antena bici (standard) pe vehicul. (5) Senzori de parcare față/spate disponibili standard pe vehicul. (6) Compatibil cu bara de tractare Dacia. Dacă există o remorcă pe bara de remorcare, această caracteristică se oprește automat. (7) 
Posibil pe versiunile de vehicul cu ecran multimedia, camera de vedere spate posibilă și ca standard. Compatibilitate care se poate modifica în timp. CONFORT 

PENTRU TOATĂ 
FAMILIA


