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ÎNTREGUL STIL 
DE CARE AI NEVOIE
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PERSONALIZARE
STILUL SPORTIV

Animează-ți viața de zi cu zi cu aceste elemente 
sportive.

1. 2. Autocolante de personalizare. 
Personalizează-ți mașina cum vrei tu. Te vei 
remarca imediat.

3. Spoiler pentru portbagaj. Scoate în evidență 
caracterul mașinii tale. Micile detalii fac diferența!

4. Antenă de tip „coadă de rechin”. Această 
antenă compactă adaugă o notă de modernitate 
mașinii tale și se potrivește perfect cu întregul 
design.

1.

3.

2.

4.

DESIGN EXTERIOR
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DACIA LOGAN

JANTE ȘI CAPACE DE ROȚI
CEL MAI IMPORTANT DETALIU

Aspect modern, siguranță fără compromisuri. Roțile 
impresionează datorită marginilor speciale. Ieși în 
evidență cu jantele exclusive de la Dacia.

1. Jantă din aliaj Amaris de 16”
Culoare: Gri lucios + negru mat

2. Capac de roată pentru jantă din oțel Sorane 
de 15”
Culoare: Gri lucios

3. Capac de roată pentru jantă din oțel Saria de 16”
Culoare: Gri lucios

1. 2. 3.
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ELEGANȚĂ ÎN FIECARE ZI

Personalizează-ți noua mașină Dacia Logan cu 
praguri elegante pentru portiere și covorașe auto 
din material textil imprimate Logan.

1. Covorașe auto din material textil - Praguri 
premium, iluminate pentru portierele din față. 
Profită de calitatea superioară a covorașelor
auto din material textil Logan Premium pentru a 
proteja interiorul mașinii. 
Mai mult, pragurile iluminate ale portierelor vor 
pune în evidență intrarea din mașina ta,

2. Covorașe auto din material textil - Confort și 
praguri pentru portierele din față. 
Protejează eficient podeaua
habitaclului cu ajutorul covorașelor auto 
personalizate Logan din material textil. Pragurile 
pentru portiere imprimate cu marca Logan sunt 
rapid de instalat și ușor de întreținut.

HABITACLU
DESIGN INTERIOR

1.

2.
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PORTBAGAJ
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
UZURII ZILNICE

Pentru a proteja cât mai mult timp portbagajul 
mașinii, alege accesorii care nu doar că arată bine, 
dar sunt și rezistente. 

1. Prag pentru portbagaj din oțel inoxidabil. 
Acoperă și protejează amortizoarele din spate cu 
acest accesoriu practic, atractiv și personalizat. 
Datorită finisajului, acesta oferă o notă de design 
și de rezisență părții din spate a autovehiculului.

2. Covoraș Logan pentru portbagaj. Poți încărca 
și descărca oricând portbagajul cu bagaje, sacoșe 
de cumpărături sau echipamente sportive. 
Protejează-l un timp îndelungat pentru a te putea 
bucura de calitatea superioară a materialului din 
care e fabricat.

DACIA LOGAN

1.

2.
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SUSȚINEM 
STAREA DE BINE

10





EXPERIENȚA LA BORD
INGENIOZITATE PENTRU 
O STARE DE BINE 

Echipamente care ascund comori ingenioase 
pentru o călătorie într-un univers al bunăstării. 
Bucură-te de ele!

1. Cotieră pentru scaun. Pentru a oferi șoferului 
un plus de confort, poți utiliza această cotieră 
reglabilă pe înălțime, rabatabilă și glisabilă.

2. Umeraș de haine pe tetieră. Pentru a agăța 
cu grijă hainele pe spatele scaunului din față. 
Demontabil și ușor de instalat, acesta devine 
repede indispensabil în viața de zi cu zi. Finisajul 
său cromat îi oferă un aspect elegant și estetic.

3. Măsuță auto pe sistemul multifuncțional. 
Bucură-te de această măsuță auto detașabilă și 
rabatabilă pentru a-ți ține o carte, pentru mânca 
sau pentru a ține o sticlă de băutură în suportul 
special. Poți să îi schimbi poziția cu ajutorul unui 
cârlig pentru bagaje.

4. Coș de picnic. Fă cumpărături cu stil! Sau chiar 
un picnic.

CONFORT

1.

4.3.2.
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AMENAJARE INTERIOARĂ
CEL MAI BUN PRIETEN 
AL ADAPTABILITĂȚII

Practice și funcționale, compartimentele de 
depozitare ale Daciei te ajută să organizezi spațiul 
în interiorul autovehiculului.

1.2. Plase pentru depozitare. Foarte utile pentru 
depozitarea obiectelor de mici dimensiuni în 
interiorul portbagajului, în poziție orizontală (1) 
sau în poziție verticală (2).

3. Organizator detașabil pentru portbagaj. Poți 
ține obiectele fixate în timpul călătoriei cu ajutorul 
acestui organizator flexibil.

DACIA LOGAN

1.

3.2.
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MULTIMEDIA
O EXPERIENȚĂ MULTIMEDIA 
MAI INTENSĂ

Profită de cele mai noi tehnologii care transformă 
fiecare călătorie în ceva special, atât pentru tine, 
cât și pentru ceilalți pasageri.

1. Încărcător wireless prin inducție pentru 
smartphone pe consola centrală. Ideal 
pentru reîncărcarea telefonului mobil în timpul 
condusului. Pur și simplu îți pui telefonul pe baza 
de încărcare!

2. Player DVD Nextbase. Pentru o călătorie mai 
plăcută, alege pentru mașina ta un DVD player 
portabil. Având 2 ecrane independente,
chiar  și cei din spate se pot uita la videoclipuri în 
timpul călătoriei.

CONFORT

1.

2.
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AUDIO
EXPERIMENTEAZĂ 
PASIUNEA PENTRU SUNET

Te bucuri mai mult de muzica preferată cu sistem 
audio premium! Dă mai tare și trăiește la maxim 
muzica. 

1. Aparat de radio auto Kenwood. Echipează-
ți mașina cu un aparat de radio auto DAB+ de 
calitate iar călătoriile vor fi mult mai plăcute! 
Datorită designului intuitiv, e simplu și ușor de 
folosit.

2. Set de difuzoare Focal. Sunet de înaltă calitate 
la bord și Hi-Fi Premium! Bucură-te de un sunet de 
calitate, clar și puternic.

DACIA LOGAN

1.

2.
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PROTECȚIE
PROTECȚIE CU STIL

Cea mai bună investiție pentru a proteja pasagerii, 
dar și noua mașină.

1. Protecție pentru partea de jos a portierelor. 
Evidențiați stilul robust al mașinii protejând în 
același timp partea inferioară a portierelor!

2. Folii colorate spate. Alege un plus de confort și 
de intimitate! Aceste folii premium te protejează 
de soare, dar și de privirile curioșilor și te ajută 
să păstrezi interiorul mai răcoros. În plus, culorile 
originale ale materialelor din mașină rezistă mai 
mult.

3. Parasolar spate. Pentru mai mult confort 
în mașină datorită protecției împotriva razelor 
soarelui.

4. Deflectoare de aer față și spate. Poți conduce 
cu geamurile întredeschise, fără turbulențe sau 
curenți de aer.

EXTERIOR

1.

4.3.2.
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3.

INTERIOR

ZONELE PROTEJATE

Lucrurile esențiale pentru protejarea interiorului 
mașinii și pentru transportarea obiectelor care pot 
murdări!

1. Căptușeală pentru portbagaj. Poate fi montată 
rapid adaptându-se la forma portbagajului și 
protejează foarte eficient mocheta originală 
datorită marginilor înalte. Este semirigidă, ușor de 
scos și de curățat.

2. Huse pentru scaunele din față și din spate. 
Create pe mărimea potrivită scaunelor și cu un 
sistem de fixare intuitiv, acestea sunt ușor de 
instalat și de curățat. Atuul lor: airbagul perfect 
adaptat.

DACIA LOGAN

1. 2.
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3. Covorașe auto din cauciuc cu marginile înalte. 
Protejează-ți podeaua habitaclului cu ajutorul 
covorașelor cu margini înalte special concepute. 
Impermeabile și ușor de întreținut, pot fi fixate 
rapid cu ajutorul clemelor de siguranță.



MAI MULT DECÂT 
O CĂLĂTORIE
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ATELAJ
EXPLOREAZĂ NOI POSIBILITĂȚI

Nu există limite cu aceste echipamente practice și 
foarte sigure. Timpul tău liber are un start bun.

1. Suport pentru biciclete Coach montat pe 
bara de remorcare. Se fixează rapid de bara de 
remorcare, fără să necesite niciun fel de reglare, 
oferind cel mai practic și sigur mod de transport 
a maximum trei biciclete. Pliabil și basculant, 
permite accesul cu ușurință la portbagaj chiar și 
atunci când bicicletele sunt fixate pe el.

2. Elemente de prindere pentru cârligul de 
remorcare care se demontează fără unelte. Dacă 
vrei să dai jos cârligul de remorcare din motive 
estetice, nu e problemă. Se demontează simplu și 
rapid, fără unelte. 
De câte ori e necesar, fiind foarte rezistent.

3. Set de cârlige de remorcare de tip „gât 
de lebădă”. Esențiale pentru remorcarea sau 
transportul în siguranță al echipamentelor, cum ari 
fi suporturi pentru biciclete, remorcă, barcă, rulotă, 
echipamente profesionale etc.

TRANSPORT

1.

3.2.
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DEPOZITARE PE PAVILION
SCHIMBĂ ORIZONTUL 
CUM VREI TU 

Gama de suporturi de pavilion este foarte practică: 
avem soluția ideală pentru transport, oricare ar fi 
activitatea.

1. Bare de pavilion Logan din aluminiu. Simple, 
ușor și rapid de asamblat, sunt ideale pentru a 
transporta un suport pentru biciclete, un suport 
pentru schiuri sau un portbagaj de pavilion și 
pentru a mări capacitatea de transport.

2. Cutie-portbagaj Dacia. Mărește capacitatea 
de încărcare a mașinii. Călătorește fără niciun fel 
de compromisuri! Practică, robustă și atractivă, 
întrunește toate calitățile pentru a răspunde 
așteptărilor dumneavoastră. Este securizată 
printr-o închidere cu cheie.

3. Suport pentru biciclete pe barele de pavilion. 
Permite transportul cu ușurință și în siguranță a 
bicicletelor și nu necesită niciun fel de reglare.

4. Suport pentru schiuri Snowpack. Poți 
transporta în siguranță placa de snowboard și 
schiurile pe pavilionul autovehiculului. Ușor de 
montat, de încărcat și de descărcat, indiferent de 
vreme. 

DACIA LOGAN

2.

1.

3. 4.

21



TOT CE E NEVOIE 
PENTRU 
A UITA DE GRIJI
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2.

MANEVRARE FOARTE UȘOARĂ

Preia control total al manevrelor echipându-
ți mașina cu instrumente de detectare a 
obstacolelor.
Indispensabile pentru o parcare fără probleme.

1. Senzori de parcare. Esențiali pentru efectuarea 
cu ușurință a oricărei manevre. Te avertizează de 
orice obstacol din față sau din spate.

2. Cameră video pentru marșarier. Efectuezi mult 
mai ușor orice manevră! Atunci când conduci în 
marșarier, poți vizualiza zona din spatele mașinii 
direct pe ecranul de navigație.

ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS ÎN SIGURANȚĂ

PROTECȚIE ȘI LINIȘTE

Asigură confortul celor dragi, dar și siguranța 
mașinii.

1. Alarmă. Datorită senzorilor perimetrici și de 
mișcare și a protecției antifurt, detectează orice 
tentativă de deschidere, de efracție sau de mișcare 
în zona încărcăturii, dar și orice mișcare a mașinii.

2. Scaun pentru copii Isofix. Instalare ușoară și 
rapidă pentru siguranța celui mic.  

LINIȘTE SUFLETEASCĂ

1.

2.

1.

24



LANȚURI
PORNEȘTE LA DRUM 
CU ÎNCREDERE

Nu știi niciodată cum se schimbă vremea.
Dar când ești bine echipat, zăpada nu te surprinde.

1. Lanțuri pentru roți Polaire Steel Sock. Pentru o 
siguranță maximă și o aderență optimă în condiții 
de iarnă. Rapid și ușor de instalat datorită unui 
sistem de montare intuitiv și a dimensiunilor 
compacte. Totul pentru un plus de confort în tipul 
condusului!

2. Lanțuri pentru roți în serie. Ușor de utilizat, 
acestea garantează siguranța, aderența și 
confortul în cele mai nefavorabile situații de 
condus.

3. Huse antiderapante pentru roți. Minimul de 
care aveți nevoie pentru a vă deplasa mai ușor pe 
suprafețe acoperite de zăpadă! Ușor și mai rapid 
de montat decât lanțurile pentru roți obișnuite, 
acestea permit autovehiculului să mențină drumul 
drept în cazul deplasării pe un drum acoperit cu un 
strat subțire de zăpadă.

DACIA LOGAN

1. 3.2.
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LISTA NUMERELOR DE REFERINȚĂ
DACIA LOGAN
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   Referință E0 E1 E2 Pagină
DESIGN      
EXTERIOR
Antenă de tip „coadă de rechin” 82 01 731 020 • • • 6
Autocolante personalizate 82 01 739 805 • • • 6
Spoiler 82 01 735 561 • • • 6

JANTE ȘI CAPACE DE ROȚI
Jantă Flex din oțel 6 J 15 4 40 40 30 004 19R • • •

Jantă Flex din oțel 6.5 J 16 4 45 40 30 085 31R • • •

Jantă Flex din oțel 6.5 J 16 4 45 40 30 061 03R • • •

Capac de roată 15” FLEX PAE 40 31 525 72R • • •

Capac de roată 16” FLEX PAE 40 31 561 36R • • •

Jantă din aluminiu 6.5 J 16 4 45 40 30 091 86R • • •

Capac de roată placat minicromat Silverstone (Dacia) 40 31 570 62R • • •

Prezoane de roți antifurt M12 gri - Standard 82 01 724 187 • • •

Prezoane de roți antifurt M12 gri - Thatcham 82 01 724 188 • • •

INTERIOR
Praguri Logan pentru portierele din față 77 11 945 456 • • • 8
Praguri iluminate Logan pentru portierele din față 77 11 945 461 • • • 8
Prag pentru portbagaj 82 01 736 346 • • • 9

CONFORT ȘI PROTECȚIE      

GEAMURI
Deflectoare de aer față 82 01 735 559 • • • 16
Deflectoare de aer spate 82 01 739 882 • • • 16
Parasolare - Geamuri laterale 77 11 945 450 • • • 16
Parasolare - Geamuri laterale + lunetă spate 77 11 945 452 • • •

Folii colorate spate 77 11 945 464 • • • 16

EXPERIENȚA LA BORD
Cotieră 87 70 072 06R • • ¤ (1) 12
Kit pentru fumat (scrumieră și brichetă) 82 01 375 535 • • •

Umeraș de haine Dacia pe tetieră 82 01 705 508 • • • 12
Suport de bază multifuncțional pe tetieră 77 11 785 944 • • •

Umeraș de haine pe sistemul multifuncțional (suport furnizat) 77 11 785 946 • • •

Cârlig pe sistemul multifuncțional (suport furnizat) 77 11 785 945 • • •

Măsuță auto spate pe sistemul multifuncțional (suportul se vinde separat) 77 11 785 947 • • • 12
Răcitor 77 11 431 405 • • •

Coș de picnic 77 11 943 404 • • • 12
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   Referință E0 E1 E2 Pagină
 

AMENAJARE INTERIOARĂ
Mochetă Logan pentru portbagaj 84 90 453 32R • • • 9
Căptușeală pentru portbagaj Logan(2) 84 97 550 35R • • • 17
Organizator mobil pentru bagaje(2) 82 01 653 542 • • • 13
Plasă de depozitare orizontală 77 11 945 466 • • • 13
Plasă de depozitare verticală 77 11 945 467 • • • 13

COVORAȘE
Covorașe din material textil Logan Comfort 74 90 283 26R • • • 8
Covorașe din material textil Logan Premium 74 90 223 71R • • • 8
Covoraș Logan din cauciuc cu marginile înalte 74 90 266 30R • • • 17

PROTECȚIE EXTERIOARĂ
Protecții pentru partea inferioară a portierelor față + spate 82 01 735 515 • • • 16
Husă de protecție pentru caroserie - Dacia PER4 77 11 785 594 • • •

HUSE PENTRU SCAUNE
Huse scaunele din față 87 37 060 14R • • •

Huse pentru scaunele din față + spate, banchetă 1/1 87 37 038 85R • • -

Huse pentru scaunele din față + spate, banchetă 1/3-2/3 87 37 045 55R - ¤ (3) •

TRANSPORT

ATELAJ
Cablu cârlig de remorcare - 13 pini 82 01 734 130 • • •

Cablu cârlig de remorcare - 7 pini 82 01 734 129 • • •

Adaptor cablu cârlig de remorcare - 13/7 pini și 7/13 pini 77 11 226 912 • • •

Traversă pentru cârlig de remorcare de tip „gât de lebădă” 82 01 734 163 • • •

Elemente de prindere pentru cârlig de remorcare de tip „gât de lebădă” 82 01 734 164 • • •

Traversă pentru cârlig de remorcare demontabil fără unelte 82 01 734 166 • • •

Elemente de prindere pentru traversă cârlig de remorcare demontabil fără unelte 82 01 734 167 • • •

Set de cârlige de remorcare de tip „gât de lebădă”- 13 pini 77 11 945 473 • • •

Set de cârlige de remorcare de tip „gât de lebădă”- 7 pini 77 11 945 474 • • •

Elemente de prindere pentru cârligul de remorcare demontabil fără unelte- 13 pini 77 11 945 477 • • •

Elemente de prindere pentru cârligul de remorcare demontabil fără unelte- 7 pini 77 11 945 478 • • •

Suport pentru plăcuța de înmatriculare 77 11 210 431 • • •

Suport Coach pentru biciclete - pe cârligul de remorcare - 2 biciclete - 13 pini 77 11 780 884 • • •

Suport Coach pentru biciclete - pe cârligul de remorcare - 3 biciclete - 13 pini 77 11 780 885 • • • 20
Suport Euroride pentru biciclete - pe cârligul de remorcare - 2 biciclete - 7 pini 77 11 577 330 • • •

Suport Euroride pentru biciclete - pe cârligul de remorcare - 3 biciclete - 7 pini 77 11 577 329 • • •

Suport de biciclete Express Hang On - pe cârligul de remorcare - 2 biciclete 77 11 577 326 • • •
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   Referință E0 E1 E2 Pagină
 

ATELAJ (CONTINUARE)
Suport de biciclete Express Hang On - pe cârligul de remorcare - 3 biciclete 77 11 577 327 • • •

Sistem antifurt pentru suport de biciclete - Express Hang On 77 11 422 443 • • •

Suport pentru biciclete electrice Europower 915 - pe cârligul de remorcare - 2 biciclete - 13 pini 77 11 577 333 • • •

Suport pentru biciclete electrice Europower  916 - pe cârligul de remorcare -  2 biciclete - 7 pini 77 11 574 689 • • •

DEPOZITARE PE PAVILION
Bare de pavilion transversale 82 01 734 004 • • •

Husă pentru depozitare bare transversale 77 11 638 907 • • •

Cutie-portbagaj Dacia rigidă, 400 de litri 77 11 574 056 • • •

Cutie-portbagaj Dacia rigidă, 480 de litri 77 11 574 057 ¤ (4) ¤ (4) ¤ (4)

Cutie-portbagaj rigidă - adaptor curele 77 11 788 912 • • •

Cutie-portbagaj Ranger flexibilă, 340 de litri 77 11 419 549 • • •

Suport pentru biciclete Expert 80 - pe barele de pavilion - 1 bicicletă 77 11 780 147 • • • 21
Suport pentru biciclete TL65 - pe barele de pavilion - 1 bicicletă 77 11 421 294 • • •

Suport pentru schiuri Snowpack - 4 perechi de schiuri 77 11 940 000 • • •

Suport pentru schiuri Snowpack - 6 perechi de schiuri 77 11 940 001 • • •

Adaptor bare de pavilion pentru suport de biciclete/schiuri - oțel 77 11 420 781 • • •

Adaptor bare de pavilion pentru suport de biciclete/schiuri - aluminiu 77 11 421 178 • • •

MULTIMEDIA      

TELEFONIE
Încărcător pentru smartphone - cu inducție în consolă 82 01 739 622 • • • 14
Suport mobil pentru smartphone - montat pe sistemul de ventilație- magnetic 77 11 784 774 • • •

Suport mobil pentru smartphone - cu inducție - montat pe sistemul de ventilație 77 11 940 323 • • •

Suport mobil pentru smartphone - montat pe tabloul de bord- magnetic 77 11 784 775 • • •

SISTEMUL AUDIO
Kit handsfree mobil - Supertooth Crystal 77 11 574 999 • • •

Căști Bluetooth® Focal 77 11 785 758 • • •

Căști de telefon Bluetooth® Focal 77 11 785 361 • • •

Set de difuzoare - Focal Comfort TBC TBC TBC TBC
Set de difuzoare - Focal Premium TBC TBC TBC TBC 15
Aparat de radio auto Kenwood KMM-BT505DAB 77 11 943 336 • • •

Aparat de radio auto Kenwood KDC-BT730DAB 77 11 943 104 • • •

VIDEO
Sistem video portabil - Player DVD Nextbase Car 9 Dual 77 11 785 943 • • • 14
Suport pentru tabletă – Nextbase 77 11 783 364 • • •

SIGURANȚĂ

ANTIEFRACȚIE ȘI SUPRAVEGHERE
Alarm - perimeter, volumetric, anti-lift 82 01 734 135 • • • 24
Kit cameră față și spate pentru supraveghere trafic Nextbase 77 11 638 901 • • •
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   Referință E0 E1 E2 Pagină
 

ASISTENȚĂ PENTRU CONDUS
Senzori pentru parcare față 82 01 734 052 • • ¤ (5) 24
Senzori pentru parcare spate 82 01 734 053 • ¤ (5) ¤ (5) 24
Cameră video pentru marșarier 82 01 739 628 • ¤ (6) ¤ (6) 24

ECHIPAMENTE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI SEMNALIZARE
Element de fixare pentru extinctor 96 60 151 36R • • •

Extinctor 82 01 712 928 • • •

Kit de siguranță 77 11 638 906 • • •

SIGURANȚĂ PENTRU COPII
Coș de bebeluș - Baby-Safe 2 i-Size 77 11 940 742 • • •

Coș de bebeluș - Baby-Safe Fix Base i-Size 77 11 940 741 • • •

Coș de bebeluș - Kidfix XP 77 11 940 745 • • •

Coș de bebeluș - Trifix i-Size 77 11 940 744 • • •

Oglindă de supraveghere 77 11 940 517 • • •

LANȚURI ANTIDERAPANTE
Lanțuri antiderapante standard, 9 mm (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 468 • • • 25
Lanțuri antiderapante Polaire Steel Sock (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624 • • • 25
Lanțuri antiderapante Premium PG (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 780 253 • • •

Huse antiderapante pentru roți (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 649 • • • 25

• : compatibil. ¤ : compatibil cu anumite condiții. - : incompatibil. (1) Cotieră compatibilă doar cu consolele joase. (2) Căptușeala termoformată pentru portbagaj nu este compatibilă cu organizatorul portabil pentru bagaje. (3) Banchetă 1/3-2/3 opțională pentru 
modelul de autovehicul E1. (4) Incompatibil cu antena (standard) de pe autovehicul. (5) Senzori de parcare față/spate disponibili ca echipament standard pe autovehicul. (6) Posibil pe modelele autovehiculului echipate cu ecran multimedia; camera video 
pentru marșarier este posibilă și în serie. Compatibilitatea se poate modifica în timp.
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