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Design

elegant
Personalizaţi aspectul Loganului
dumneavoastră. Acum e gata să vă
urmeze stilul unic.
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Exterior

Jante

1. Kit sport
Ideal pentru a amplifica aspectul elegant al
Loganului dumneavoastră, conferindu-i un
caracter mai sportiv.
Kitul cuprinde o prelungire spoiler frontal,
prelungiri laterale dreapta şi stânga,
un difuzor spate şi un eleron.
Culoare: negru strălucitor
82 01 684 445 (Logan)
Disponibil începând cu septembrie 2017

1
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2. Eleron
Accentuaţi caracterul sportiv al vehiculului
dumneavoastră.
Accesoriul care face într-adevăr diferenţa!
82 01 684 967
Disponibil începând cu septembrie 2017
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Afirmaţi-vă personalitatea cu această gamă
de jante exclusive. Pentru un aspect modern
și siguranță fără compromisuri.
1. Jantă 16" Runway
Culoare: negru diamant
Pneu: 195/55 R 16 91 H
82 01 684 229 (jantă)
40 31 543 28R (capac)
2. Jantă 16" Altica
Culoare: negru diamant
Pneu : 195/55 R 16 91 H
40 30 075 50R (jantă)
40 31 543 28R (capac)
3. Jantă 15'' Chamade
Culoare: gri
Pneu: 185/65 R 15 88 T
40 30 046 77R
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Interior
1. Praguri de uşi Dacia
Personalizaţi şi protejaţi cu stil intrările în
vehicul cu ajutorul acestor praguri de uşi
marca Dacia.
82 01 351 844 (față)
82 01 391 425 (spate)
2. Praguri de uşi luminate Dacia
Eleganţă şi modernitate la fiecare
deschidere a uşii. Iluminatul alb temporizat
al pragurilor dumneavoastră atrage privirea
atât ziua, cât şi noaptea. Finisajul din
aluminiu, cu marca Dacia, le conferă un plus
de exclusivitate.
Set de 2 praguri (dreapta și stânga).
82 01 468 752
1

2
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Confort și

protecție
Oferiţi-vă o protecţie pe măsură şi de
calitate.
Amenajările Dacia sunt atât estetice,
cât şi funcţionale, adaptându-se
perfect pentru modelul Logan.
Condusul nu a mai fost nicicând așa de
confortabil și liniştit.
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Covorașe
Aduceţi o protecţie suplimentară vehiculului
dumneavoastră. Covorașele noastre sunt
supuse unor teste exigente şi garantează
un înalt nivel de calitate, siguranţă şi
durabilitate. Covoraşul de la şofer se fixează
rapid datorită clemelor de siguranţă.

1. Covoraşe din cauciuc
Etanşe şi uşor de întreţinut, covoraşele
menţin aspectul curat din interiorul maşinii.
82 01 621 053
2. Covoraşe textile Standard
Uşor de întreţinut, covoraşele întrețin la
randul lor aspectul unui interior curat.
82 01 337 453

1

3. Covoraşe textile Confort
Simţiţi-vă bine cu acest finisaj de înaltă
clasă care constă într-un tiv de culoare
gri şi o broderie cu numele vehiculului
dumneavoastră.
82 01 522 662

2
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Viața la bord
1. Kit pentru fumători
Indispensabil pentru a vă păstra maşina
curată.
Kitul cuprinde o scrumieră şi o brichetă.
82 01 375 535
2. Cotieră - față
Ofera maximum de confort în timpul
călătoriei dar şi spaţiu de depozitare
suplimentar. Vă puteţi păstra obiectele
personale de mici dimensiuni.
Pentru şi mai mult confort, aceasta se
reglează pe înălțime.
Culoare: negru
Capacitate: 1 litru
82 01 679 842

1

3
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Huse
3. Huse pentru scaune - față
Păstraţi într-o stare perfectă tapiţeria
originală a maşinii dumneavoastră. De
asemenea, acestea sunt ușor de pus și de
curățat.
82 01 496 809
Lista completă cu husele pentru scaune
este disponibilă la pagina 30.
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Organizarea portbagajului
1. 1. Covoraș din cauciuc pentru portbagaj
Ideal pentru a transporta ușor diverse
produse, în special, obiecte care pot murdări.
Acesta protejează în mod eficace mocheta
originală și se adaptează perfect la forma
portbagajului maşinii dumneavoastră.
Practic, se instalează şi se curăţă uşor
datorită materialului semirigid şi a marginilor
înalte.
82 01 605 708 (Logan)
82 01 600 378 (Logan MCV)

2. Protecție pentru portbagaj flexibilă EasyFlex
Indispensabilă pentru protejarea mașinii
dumneavoastră şi pentru transportul obiectelor
voluminoase şi care pot murdări! Aceasta se
strânge şi se desface foarte simplu, adaptându-se
în funcţie de poziţia scaunelor din spate. Complet
desfăcută, aceasta acoperă întregul spaţiu de
încărcare. Polivalentă şi practică, atât pentru viaţa
de zi cu zi, cât şi pentru plăcerile dumneavoastră.
Disponibilă numai pe Logan MCV.
82 01 681 718

3. Organizator mobil pentru portbagaj
Compartimentaţi portbagajul vehiculului
dumneavoastră pentru a facilita organizarea
acestuia şi pentru a ţine obiectele în loc
pe perioada călătoriei dumneavoastră.
Detaşabil, flexibil şi uşor de instalat, se
adaptează obiectelor de diverse dimensiuni
şi poate fi instalat în habitaclu pentru
organizarea bagajelor puse pe podea.
82 01 653 542
4. Plasă de depozitare – orizontală şi
verticală
Ideală pentru amenajarea interioară a
portbagajului dumneavoastră. Adaptată
dimensiunilor maşinii dumneavoastră,
asigură menţinerea în stare perfectă a
obiectelor în timpul transportului.
Disponibile în versiune orizontală sau
verticală.
82 01 314 518 (vertical)
82 01 438 545 (orizontal - Logan)
82 01 438 552 (orizontal - Logan MCV)

1

3

5. Grilaj de separare
Uneori e nevoie să separi portbagajul
de habitaclu! Practic pentru transportul
animalelor de companie, dar și al diverselor
obiecte.
Disponibil numai pe Logan MCV.
82 01 662 411
2
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Geamuri
1. Parasolare
Închise la culoare, acestea îmbunătăţesc
confortul zilnic şi asigură o protecție optimă
împotriva razelor solare. Uşor de instalat
şi de strâns. Disponibile pentru geamurile
laterale şi luneta spate.
60 01 998 949 (Logan)
60 01 998 946 (Logan MCV)
6001 998 947 (Logan MCV, kit geamuri
laterale, lunetă spate şi custode)

1

2. Deflectoare de aer – faţă
Manipulaţi fără efort geamurile
întredeschise, evitând turbulenţele şi
curenţii de aer. Discrete şi potrivite, acestea
rezistă la spălarea automată şi la intemperii.
Set de 2 deflectoare faţă.
82 01 314 422

Protecție pentru
caroserie
1. Prag pentru portbagaj - plastic
Îmbrăcați și protejați pragul portbagajului cu
un accesoriu practic și frumos.
Din plastic negru, cu imprimări în relief,
protejează partea din spate a maşinii
dumneavoastră.
82 01 665 791 (Logan)
82 01 634 489 (Logan MCV)
2. Apărători de noroi - faţă sau spate
Protejaţi eficient caroseria maşinii
dumneavoastră împotriva proiecţiilor de apă
noroi şi pietre.
Set de 2 apărători de noroi (dreapta și stânga).
82 01 235 609

1

2

3. Protecţii inferioare uşi
Accentuaţi stilul robust al maşinii
dumneavoastră, protejându-i în același timp
ușile!
82 01 401 421

2
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Experiență

multimedia
Descoperiţi soluţiile multimedia
performante ale Loganului dumneavoastră
şi faceţi călătoriile mai plăcute pentru
dumneavoastră şi pasagerii din maşină.
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Telefonie

1

2

20

1. Kit handsfree Parrot Néo
Folosiți-vă în deplină siguranță telefonul
mobil, atunci când conduceți! Apelați și
primiți apeluri fără să atingeți niciun buton.
Ascultați muzica preferată, profitând de o
excelentă calitate sonoră.
Conexiune Bluetooth și sincronizare
automată cu telefonul dumneavoastră
inteligent. Recunoaștere vocală.
Sistem de prindere pe parasolar integrat.
77 11 575 613

3

Video

Audio

1. Sistem video mobil Logicom D-JIX 7"
Echipați-vă mașina cu un DVD video
portabil, iar călătoriile cu familia vor fi
distractive și agreabile! Datorită celor 2
ecrane de 7” independente, acesta permite
pasagerilor din spate să urmărească filmele
preferate. Pentru o utilizare mai comodă,
este dotat cu 2 căşti şi cu o telecomandă.
Sistemul de prindere pe tetieră este simplu
de utilizat.
77 11 575 977

3. Set de difuzoare
Focal Music Premium 6.1
Înaltă fidelitate inclusă și redare HIFI
Premium! Acest pachet este referința în
materie de sisteme audio la bordul mașinilor.
Fineţe, claritate, putere, toate acestea vă
aduc o călătorie ritmată și un maxim de
plăcere auditivă! Setul cuprinde 6 difuzoare
(2 difuzoare pentru frecvenţe înalte, 2
difuzoare faţă, 2 difuzoare spate), un
subwoofer şi o telecomandă.
77 11 579 536

2. Suport smartphone mobil – Pe sistemul
de ventilație – Magnetic
Profitați din plin și în deplină siguranță de
smartphone-ul dumneavoastră în timp ce
conduceți.
Mic şi discret, suportul se fixează uşor
pe sistemul de ventilaţie al maşinii
dumneavoastră.
Fixaţi cu un simplu gest smartphone-ul
dumneavoastră datorită sistemului său cu
prindere magnetică!
Detașabil, acesta poate fi ușor deplasat de
la un vehicul la altul.
77 11 782 048

1

2

2. Suport tabletă (7"-10")
Plăcere şi distracţie în timpul călătoriilor de
lungă durată! Uşor fixat pe tetieră,
permite pasagerilor din spate să vizioneze
confortabil conţinutul video al unei tablete
cu ecran senzitiv.
77 11 574 991
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Transportați mai mult

și mai eficient
Trăiţi din plin călătoriile, bucurați-vă
de același confort! Tot mai rapid de instalat
și tot mai ușor de utilizat, accesoriile
Loganului sunt pe cât de simple, pe
atât de ingenioase. Cu Dacia, luaţi cu
dumneavoastră tot ceea ce doriți și
conduceți liber.
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Transport

1. Cârlig de remorcare fix de tip
„gât-de-lebădă”
Indispensabil pentru tractarea sau
transportul în deplină siguranţă a unor
accesorii precum suportul pentru biciclete,
remorca, barca, rulota, material profesional.
Cu un caracter constructiv, acesta
garantează perfecta compatibilitate cu
vehiculul dumneavoastră.
82 01 555 829 + 82 01 555 830 (Logan)
82 01 661 004 + 82 01 661 006 (Logan MCV)

1. Bare de pavilion - oţel
Ideale pentru transportul unui suport de
biciclete, a unui suport de schiuri sau a unei
cutii de portbagaj dar şi pentru creşterea
capacităţii de încărcare a vehiculului.
82 01 356 700 (Logan)
Lista completă a barelor de pavilion este
disponibilă la pagina 31.

2. Suport de biciclete Euroway - pe cârlig
de remorcare
Indiferent dacă sunteţi o persoană sau două
în maşină, luaţi-vă bicicletele oriunde,
într-un mod rapid, simplu şi sigur! Se fixează
rapid pe cârligul de remorcare şi este
modalitatea cea mai practică şi mai sigură de
a transporta până la 3 biciclete. Ideal pentru
transportul bicicletelor grele şi voluminoase.
Pliabil şi rabatabil, lasă portbagajul
întotdeauna accesibil, chiar şi atunci când
bicicletele sunt instalate pe suportul de
biciclete.
77 11 577 332 (3 biciclete - 13 pini)
Lista completă a suporturilor de biciclete este
disponibilă la pagina 30.

1

2

Atelaj

2

2. Cutie de portbagaj rigidă Dacia
Măriți capacitatea de încărcare a
maşinii dumneavoastră și călătoriți fără
compromisuri! Practică, robustă şi estetică,
întrunește toate calitățile pentru a vă
satisface. Este securizată prin închidere
cu cheie pentru a vă proteja obiectele din
interior.
Culoare: negru.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

1
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Stai

fără griji!
Călătorește liniștit către orice
destinație. Rezistente și ușor de
utilizat, accesoriile propuse pentru
Loganul dumneavoastră vă asigură
liniștea în orice condiții.
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1

2

Antiefracție și supraveghere
3. Alarmă
Indispensabilă pentru siguranţa şi liniștea
dumneavoastră, reduce eficient tentativele
de furt al vehiculului dumneavoastră, precum
şi a articolelor din habitaclu. Datorită unei
protecții perimetrice și volumetrice, aceasta
detectează orice tentativă de efracţie sau de
mişcări în habitaclu.
82 01 683 331 (fără închidere centralizată)
82 01 302 697 (cu închidere centralizată)

3

28

4. Cutie neagră pentru înregistrare
video integrată
Esenţială pentru siguranţă şi linişte pe
drum.
Cu sistemul său de înregistrare inclus,
automat şi autonom, aceasta păstrează
istoricul traseului în timp și spațiu.
Martor al incidentelor de pe traseu, aceasta
permite evaluarea obiectivă a oricărei
situaţii şi găsirea unui rezultat favorabil în
cazul unui conflict.
Perfect integrată în zona oglinzii
retrovizoare, aceasta permite înregistrarea
video a mai multor ore datorită cardului SD
de 8 Go.
Conexiune uşoară via Wi-Fi cu
smartphone-ul dumneavoastră pentru a
viziona rapid înregistrările video şi pentru a
transfera imaginile, dacă este cazul.
82 01 679 620

Asistență la condus

Lanțuri antiderapante

1. Cameră video pentru marșarier
2. Asistență la parcare
Simțiți-vă mai confortabil atunci când
Este indispensabilă pentru a efectua
efectuați manevre! Odată începută manevra
manevre în deplină siguranţă. Datorită
de marșarier, veți vizualiza zona din spatele
senzorilor săi, sistemul detectează
mașinii direct pe ecranul de navigație.
orice obstacol din faţa şi/sau din
Suprapuse pe imagine, liniile de ghidare vă
spatele vehiculului.
permit să evaluați distanțele
Veţi fi avertizat cu privire la riscul de
în raport cu obstacolele.
coliziune printr-un semnal sonor.
Disponibil pentru față și spate.
82 01 595 300 (Logan)
82 01 457 602 (față)
82 01 595 516 (Logan MCV)
82 01 322 684 (spate)

1. Lanțuri antiderapante Premium Grip
Iarna, echipați-vă bine cu lanțuri pentru a vă deplasa
sigur pe suprafețele înzăpezite! Acestea garantează
o siguranță maximă și îmbunătățesc aderența în cele
mai dificile condiţii de iarnă (zăpadă şi polei). Rapide
și ușor de instalat datorită unei montări intuitive
automate de dimensiune compactă. Totul pentru a
câştiga un confort considerabil la condus. Set de 2
lanțuri.
77 11 780 253 (dimensiunea 50)
Lista completă a lanţurilor este disponibilă la pagina 31.

5. Cameră DVR Next Base 4063
Oferă funcția de înregistrare de bază cu Wi-Fi,
funcție de GPS cu 3 axe și G-senzor pentru a
detecta impactul în timpul mersului.
Acesta dispune de un senzor de imagine Sony,
care oferă o calitate excelentă a imaginii de
vizionare pe mod de noapte și de saturație a
culorilor.
Wi-Fi Suport pentru conectarea la telefon,
descărcare wireless pe telefon a fișierului
înregistrat prin aplicația FinalCam (disponibilă
pentru iOS și Android)
Înregistrator video GPS. Înregistrează
coordonatele GPS, data și ora. Traseul poate fi
apoi vizualizat pe hartă cu ajutorul software-ului
de redare PC / MAC furnizat.
60 01 998 941 (Next base 4063)
60 01 998 942 (Next base 4061, fără GPS și Wi-Fi)

Siguranța copilului

2

2. Oglindă de supraveghere
Ideală pentru o călătorie liniştită. Aceasta permite
supravegherea copiilor care se află în spate sau a
obiectelor depozitate în habitaclu.
82 01 661 695
4

5

3. Scaun de copii Duoplus Isofix
Indispensabil pentru protecţia şi siguranţa optimă
a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni şi 4 ani pe
parcursul deplasărilor dumneavoastră.
Foarte confortabil datorită înclinării reglabile, având
3 poziţii, dintre care una pentru dormit. Fixare Isofix
pentru o instalare uşoară, rapidă şi maximum de
siguranţă pentru copiii dumneavoastră.
77 11 423 381
Lista completă cu scaunele pentru copii se află la
pagina 31.

1

3
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Lista completă de accessorii

DESIGN
Exterior
Logan
Logan MCV
8201684445
/
8201684967
/
8201456216

Kit sport
Eleron - negru strălucitor
Carcasele oglinzilor retrovizoare - cromate

Pag. 6
-

Interior
Logan
Logan MCV
8201351844
8201391425
8201468752

Praguri de uşi Dacia - faţă - negru
Praguri de uşi Dacia - spate - negru
Praguri de uşi luminate Dacia

Pag. 8
Pag. 8
Pag. 8

Jante
Logan
Logan MCV
7711547676
/
403004677R
403002343R
8201684229
403002441R
403007550R
403156671R
403156758R
403154328R
7711239099
7711239101
7711239104

Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
-

Ornamente
Logan
Logan MCV
403157310R
403151898R

Ornament 15" Groomy - gri
Ornament 15" Popster - gri

-

Logan
Logan MCV
8201337453
8201522662
8201621053

Covorașe textile Standard
Covorașe textile Confort
Covorașe din cauciuc

Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12

Viața la bord
Logan
Logan MCV
8201679842
8201375535
7711578137
7711431405
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Cotieră - față
Kit pentru fumat (scrumieră și brichetă)
Umeraș de haine pentru tetieră
Răcitor

Pag. 13
Pag. 13
-

Covoraș din cauciuc pentru portbagaj
Protecție pentru portbagaj flexibilă EasyFlex
Organizator mobil pentru portbagaj
Plasă de depozitare - vertical
Plasă de depozitare - orizontal
Plasă de separare
Grilaj de separare

Pag. 14
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 15
Pag. 15
Pag. 15

Geamuri
Logan
8201658605

Logan MCV
8201658603

6001998946
6001998947
8201314422

Suport de biciclete Coach - pe cârlig de remorcare - 2 biciclete- 13 pini

-

7711577317

Suport cu ventuze pentru navigaţie GPS

-

7711780885

Suport de biciclete Coach - pe cârlig de remorcare - 3 biciclete- 13 pini

-

7711575173

Sistem de navigaţie Zumo 350 LM

-

7711577326

Suport de biciclete Express Hang On - pe cârlig de remorcare - 2 biciclete

-

7711577327

Suport de biciclete Express Hang On - pe cârlig de remorcare - 3 biciclete

-

7711577328

Suport de biciclete Express Hang On - pe cârlig de remorcare - 4 biciclete

-

7711422443

Sistem antifurt suport de biciclete - Express Hang On

-

7711210431

Suport pentru plăcuţa de înmatriculare - Express Hang On - 7 pini

-

Transport
Parasolare - geamuri laterale
Parasolare - geamuri laterale și lunetă spate
Kit geamuri laterale, lunetă spate și custode
Deflectoare de aer - față

Logan
Logan MCV
8201665791
8201634489
8201235609
8201401421
7711574925

Prag pentru portbagaj - plastic
Apărători de noroi - față sau spate
Protecții inferioare uși
Clean box (3 produse de curăţare, 1 substanţă de curăţare şi
2 lavete din microfibră)

Huse de scaun - faţă

-

7711420778

Suport de schiuri - 4 perechi de schiuri/2 snowboarduri

-

8201683331

Alarmă - Vehicul fără închidere centralizată

Pag. 28

7711420779

Suport de schiuri - 6 perechi de schiuri/4 snowboarduri

-

8201302697

Alarmă - Vehicul cu închidere centralizată

Pag. 28

7711419549

Cutie de portbagaj flexibilă - 340 l - pânză neagră

-

8201679620

Cutie neagră pentru înregistrare video integrată

Pag. 28

7711574056

Cutie de portbagaj rigidă Dacia - 400 l - negru

Pag. 25

Pag. 17
Pag. 17
Pag. 17

6001998941

Cameră DVR Next Base 4063

Pag. 28

7711574057

Cutie de portbagaj rigidă Dacia - 480 l - negru

Pag. 25

6001998942

Cameră DVR Next Base 4061

-

7711578086

Cutie de portbagaj flexibilă Urban Loader - Reglabilă 300-500 l - gri

-

7711420781

Adaptor bare de pavilion pentru suport de biciclete/schiuri - oţel

-

-

7711577325

Suport de biciclete Proride 80 - pe barele de pavilion - 1 bicicletă

-

7711780759

Kit siguranță (vestă reflectorizantă, triunghi reflectorizant,
trusă de prim ajutor)

-

6001998927

Kit extinctor

-

Pag. 13

Huse de scaun - faţă şi spate - banchetă 1/1 cu tetieră spate de tip
minge și de tip virgulă
Huse de scaun - faţă şi spate - banchetă 1/3 - 2/3 fără tetieră spate
de tip minge și de tip virgulă
Huse pentru scaune - față și spate - banchetă 1/3 - 2/3 cu tetieră
spate de tip minge și de tip virgulă
Huse pentru scaune - față și spate - banchetă 1/3 - 2/3 cu tetieră
spate de tip virgulă

-

Pag. 25

MULTIMEDIA
Logan

-

Antiefracție și supraveghere
Logan

Asistență și semnalizare
Logan

Logan MCV

Logan

Logan MCV
7711575613

Kit handsfree mobil Parrot Néo

7711574999

Kit handsfree mobil Supertooth Crystal

-

7711780872

Suport smartphone mobil - cu ventuză

-

7711780873

Suport smartphone mobil - pe sistemul de ventilație

7711782048

Suport Smartphone mobil - pe sistemul de ventilație - magnetic

Pag. 21

Pag. 21

Logan MCV
8201457602

Asistență la parcare - față

Pag. 28

8201322684

Asistență la parcare - spate

Pag. 28

Cameră video pentru marșarier

Pag. 28

8201595300

8201595516

Lanțuri antiderapante
Logan

Audio
Logan

Logan MCV

Asistență la condus

Telefonie

-

Logan MCV

Logan MCV
7711780252

Lanțuri antiderapante Premium Grip - Dimensiune 40

-

7711780253

Lanțuri antiderapante Premium Grip - Dimensiune 50

Pag. 29

7711578477

Lanțuri antiderapante Standard - 7 mm - Dimensiune 70

-

7711781070

Radio auto Kenwood KDC-10UR

-

7711578478

Lanțuri antiderapante Standard - 7 mm - Dimensiune 80

-

7711781069

Radio auto Kenwood KMM-202

-

7711578468

Lanțuri antiderapante Standard - 9 mm - Dimensiune 70

-

7711575880

Set difuzoare Focal Music Drive 2.0 (2 față)

-

7711578469

Lanțuri antiderapante Standard - 9 mm - Dimensiune 80

-

Pag. 24

7711578131

-

Pag. 24

7711578132

Pag. 24

7711579536

7711427434

Coș bebeluși Babysafe plus - Grupa 0+

-

8201494525

Set difuzoare Focal Music Drive 2.0 (2 spate)
Set difuzoare Focal Music Live 4.0 (2 difuzoare pentru frecvențe
înalte, 2 față)
Set difuzoare Focal Music Premium 6.1 (pack Live, pack Drive și
subwoofer)
Adaptor radio

7711427427

Bază Isofix pentru coș bebeluși Babysafe Plus

8201484929

Adaptor difuzoare

7711423381

Scaun de copii Duoplus Isofix - Grupa 1

Pag. 29

7711422951

Scaun de copii Kidfix Isofix - Grupa 2-3

-

7711423382

Scaun de copii Kidplus - Grupa 2-3

8201661695

Oglindă de supraveghere

TRANSPORT
Atelaj

8201661006

SIGURANȚĂ
Bare de pavilion - pe bare longitudinale - oţel

/

8201679447
8201686858
8201679450
8201686860
7711226912
7711226911
7711577330
7711577329
7711577332

Pag. 20

8201356711

8201496815

8201555830

Pag. 20

Suport pentru tabletă (7-10")

/

Pag. 16
Pag. 16
Pag. 16

-

Traversă cârlig de remorcare fix de tip „gât-de-lebădă”
Elemente de prindere pentru traversă cârlig de remorcare fix
de tip „gât-de-lebădă”
Cablu cârlig de remorcare - 7 pini
Cablu cârlig de remorcare - 13 pini
Adaptor cablu cârlig de remorcare - 13/7 pini
Adaptor cablu cârlig de remorcare - 7/13 pini
Suport de biciclete Euroride - pe cârlig de remorcare - 2 biciclete - 7 pini
Suport de biciclete Euroride - pe cârlig de remorcare - 3 biciclete - 7 pini
Suport de biciclete Euroway - pe cârlig de remorcare - 3 biciclete - 13 pini

Sistem video mobil Logicom D-JIX 7''

7711574991

Bare de pavilion - oţel

Huse de scaun - faţă şi spate - banchetă 1/1 fără tetieră

Logan MCV
8201661004

Logan MCV
7711575977

Logan MCV

/

Logan
8201555829

Logan

8201356705

8201496813

8201496817

Video

Logan

Huse
Logan
Logan MCV
8201496809

Logan MCV

8201356700

-

Protecție pentru caroserie

8201496820

Covorașe

Logan

7711780884

Logan
Logan MCV
8201605708
8201600378
/
8201681718
8201653542
8201314518
8201438545
8201438552
/
8201529614
/
8201662411

8201496825

CONFORT ȘI PROTECȚIE

Navigație

-

7711577333

6001998949
Jantă 15" Mirage
Jantă 15" Chamade - gri
Jantă 15" Symphonie - gri
Jantă 16" Runway - negru diamant
Jantă 16" Altica - gri
Jante 16" Altica - negru diamant
Capac - gri
Capac - gri
Capac - negru
Sisteme antifurt pentru jante din oțel
Sisteme antifurt pentru jante din aliaj
Sisteme antifurt pentru jante din aliaj (şuruburi crom incluse)

-

7711780886

Suport de biciclete electrice Europower 915 - pe cârlig de remorcare
- 2 biciclete
Suport de biciclete Coach - extensie pentru 3+1 biciclete

Organizarea portbagajului

Pag. 20
-

Siguranța copilului
Logan

Logan MCV
-
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