Dacia Logan MCV
Už od 110 € mesačne

Kompletné zimné kolesá zdarma
Arctica

navyše obsahuje:
• Manuálna klimatizácia
• Elektricky nastaviteľné
a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
a výškovo nastaviteľný volant
• LED denné svietenie
• Hmlové svetlomety
• Rádio MP3 s čelným vstupom USB
• Asistent rozjazdu do kopca

Stepway
navyše obsahuje:
• Tempomat
s obmedzovačom rýchlosti
• Kožený volant
• Plastová ochrana
karosérie v čiernej farbe

CENNÍK
VÝBAVA

MOTOR

Arctica

SCe 54 kW/73 k

9 360 €

Blue dCi 70 kW/95 k

12 220 €

Blue dCi 70 kW/95 k

13 120 €

Stepway

800 380 380

Akciová ponuka platí od 1.1. do 28.2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka kompletných zimných kolies platí len na
vybrané skladové vozidlá. Viac informácií u autorizovaného predajcu Dacia. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti
a jej voľba nie je možná. Ponuka LPG pri financovaní zdarma (platí pre model Sandero, Duster) predstavuje dodatočnú zľavu
400 € s DPH platnú pre motorizácie TCe 74kW/100 k S&S LPG v čase platnosti akcie len pri záväznej objednávke nového vozidla
pri financovaní s Dacia Finance. Dacia Finance je financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

0800 700 112

V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.,
sú platné do 28. 2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny
a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.
20201229-7

www.dacia.sk

Výbava
VONKAJŠÍ VZHĽAD

Oceľové kolesá 15"
Kolesá Flexwheel 16"
Kolesá „Flexwheel“ 16", dizajn Celebration
Disky kolies z ľahkej zliatiny 15"
Nárazníky vo farbe karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá čiernej farby / vo farbe karosérie / Dark
Metal / čierno lakované
Kľučky dverí čiernej farby/farby karosérie
Pozdĺžne strešné lišty čierne / vo farbe chrómu / Dark Metal
B-stĺpiky v čiernej farbe
Outdoorové ochranné prvky nárazníkov v striebornej farbe
Plastová ochrana karosérie v čiernej farbe
Bočné polepy Celebration
Nemetalický lak: Modrá Navy
Metalický lak
Metalický lak Modrá Iron

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl (EBV) a brzdovým asistentom (AFU)
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR
a kontrolou nedotáčavosti CSV
Asistent rozjazdu do kopca
Kontrola tlaku v pneumatikách
Airbag vodiča
Airbag spolujazdca s možnosťou vypnutia
Bočné airbagy vpredu (hlava – hrudník)
Úchyty ISOFIX na bočných sedadlách v zadnom rade

RIADENIE A VIDITEĽNOSŤ

Hydraulický posilňovač riadenia
Palubný počítač
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti + kožený volant
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
LED denné svietenie integrované do predných svetlometov
Hmlové svetlomety
Manuálne nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

KOMFORT

Manuálna klimatizácia
Automatická klimatizácia
Pack Modularita (výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a výškovo nastaviteľný volant)
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektrické ovládanie predných okien
Elektrické ovládanie zadných okien
Výškovo nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Lakťová opierka
Trojmiestne sedadlo v druhom rade delené v pomere 1/3: 2/3
Zadný parkovací senzor
Zadná parkovacia kamera vrátane zadných parkovacích senzorov
(nutné kombinovať s Media Nav Evolution)
Kožené čalúnenie
Súprava na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou)
Dojazdová rezerva (iba pre verzie Blue dCi)

ODKLADACIE PRIESTORY

Odkladacia schránka spolujazdca
Odkladacie vrecko v predných dverách (max. 1,5 l fľaša)
Odkladacie vrecko v zadných dverách (max. 1,5 l fľaša)
Držiak nápojov na stredovej konzole
Otvorená priehradka na palubnej doske

Arctica

Stepway
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300 €
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MULTIMÉDIA

Autorádio MP3 s čelným vstupom USB, ovládaním pod volantom
a Bluetooth® handsfree, DAB a reproduktory len vpredu
Dotykový multimediálny systém Media Nav Evolution 4.0 DAB
(navigácia so základným mapovým pokrytím*, Traffic Info,
Bluetooth® handsfree s funkciou audiostreaming, rádio
s ovládaním pod volantom, vstup USB, Jack)
Mapové pokrytie Európy (bez FRA, PRT, ESP, GBR, IRL)**

• v sérii
- nedodáva sa
* (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)
**	viac info na https://dacia.welcome.naviextras.com/
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V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.,
sú platné do 28. 2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny
a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.
20201229-7

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík
KOMPLET
S HLINÍKOVÝM DISKOM
KOMPLET
S OCEĽOVÝM DISKOM

KOMPLET
S OCEĽOVÝM DISKOM

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T
eF dC b 70 dB

MOTRIO WINTER FAR AWAY
205/55 R16 91T
eF dC b 72 dB

Výhodná
cena
vrátane
montáže!

PNEUMATIKA

NOKIAN WR D4
185/65 R15 88T
eC dB a 68 dB
FULDA Kr.Montero3
185/65 R15 88T
eC dC a 68 dB
Výhodná
cena
vrátane
montáže!

Výhodná
cena
vrátane
montáže!

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T
eF dC b 70 dB

46,90 €/ks

187,60 €/sada 4 ks
POUKAZ 20 €

špičková kvalita
renomovaný výrobca

111,90 €/ks

132,90 €/ks

ventil Štandard
disk Standard Black
montáž
ozdobný kryt kolesa

ventil Štandard
disk Standard Black
montáž
ozdobný kryt kolesa

447,60 €/sada 4 ks

531,60 €/sada 4 ks

143,90 €/ks
575,60 €/sada 4 ks
ventil Štandard
disk Chamade
montáž
stredová krytka

VYSVETLIVKY: e valivý odpor d brzdné vlastnosti za mokra b vonkajšia hlučnosť v dB
Pneumatiky Motrio sú privátnou značkou založenou na úzkej spolupráci odborníkov Renault Group s popredným svetovým výrobcom pneumatík. Predstavujú reálnu alternatívu prémiových značiek
optimalizovanú pre potreby vozidiel Dacia s vynikajúcim pomerom kvalita/cena. Viac informácií na https://www.dacia.sk/udrzba-vozidla/pneumatiky.html.
Uvedené ceny sú v eurách za 1 kus vrátane DPH. Cena samostatných pneumatík nezahŕňa montáž. V prípade kúpy súpravy 4 ks samostatných zimných pneumatík značky Motrio, Continental, Goodyear, Dunlop,
Fulda, Nokian alebo Bridgestone je však zákazníkovi poskytnutý poukaz v hodnote 20 eur vr. DPH, ktorý je možné uplatniť u autorizovaného predajcu a v servise Dacia, kde bola kúpa uskutočnená, a to buď
ihneď, alebo najneskôr do 31. 5. 2021 na nákup príslušenstva, náhradných dielov, servisné zásahy (napr. prezutie kúpených pneumatík) alebo službu sezónneho uskladnenia pneumatík, pokiaľ ju daný autorizovaný
predajca a servis Dacia ponúka. Poukaz je možné uplatniť iba jednorazovo. Ak bude poukaz uplatnený na nákup produktov či služieb v hodnote nižšej než 20 eur, nevyužitá časť hodnoty poukazu prepadá. Cena
kompletných kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práca a drobný materiál, ventily, závažia) a ozdobné kryty kolies / stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti.
Kompletnú ponuku diskov nájdete na www.dacia.sk, akciovú ponuku samostatných pneumatík na pneumatiky.dacia.sk či u svojho autorizovaného predajcu a v servise Dacia, s ktorým, prosím, konzultujte
aktuálnosť odporučených cien. Ponuka platí do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob u participujúcich autorizovaných predajcov a v servisoch Dacia. Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

Servisné zmluvy
GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických
a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných
služieb DACIA ASSISTANCE)
4 roky / 60 000 km
5 rokov / 60 000 km
5 rokov / 100 000 km

SCe 54 kW/73 k

TCe 66 kW/
90 k S&S

Blue dCi 70 kW/
95 k

119 €
199 €
249 €

119 €
199 €
249 €

119 €
199 €
249 €

429 €
649 €
629 €
819 €
679 €
969 €

429 €
899 €
629 €
1 079 €
679 €
1 339€

429 €
799 €
629 €
989 €
679 €
1 209€

EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné
servisné prehliadky predpísané výrobcom +
COMFORT ASSISTANCE)
4 roky / 60 000 km
5 rokov / 60 000 km
5 rokov / 100 000 km

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.
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V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.,
sú platné do 28. 2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny
a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.
20201229-7

Príslušenstvo

Využite cenové zvýhodnenie 20% v rámci akciovej ponuky balíčkov príslušenstva:
AKCIOVÉ BALÍČKY PRÍSLUŠENSTVA
DVENTURE PACK

ADVENTURE PACK (oceľové strešné tyče - na pozdĺžne strešné lišty, gumové koberce, ochrana hrany batožinového priestoru - plastová)

180 €

OMFORT PACK

COMFORT PACK (textilné koberce Comfort, vaňa batožinového priestoru, zadný parkovací asistent)

185 €

OUNTRY PACK

COUNTRY PACK (ťažné zariadenie Labutí krk vrátane kabeláže (7 alebo 13-pin), ochrana hrany batožinového priestoru, gumové koberce,
univerzálne zásterky Dacia (2 ks)

VÝBER ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA DACIA1)

Oceľové strešné tyče
Strešný box Dacia 400L
Univerzálné zásterky Dacia (2 ks) - predné alebo zadné
Ťažné zariadenie Labutí krk vrátane kabeláže a montážnej sady
Ochrana hrany batožinového priestoru
Slnečné clony - všetky zadné okná
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang On (4 bicykle)
Zadný parkovací asistent
Vaňa batožinového priestoru
Textilné koberce Comfort
Alarm pre vozidlá s centrálným zamykaním
Vnútorné kryty prahov dverí - predné, osvetlené s nápisom Dacia (2 ks)
Detská sedačka Babysafe Plus – od 0 do 12 mesiacov (do 13 kg)
Detská sedačka Kidfix Isofix – 4–10 rokov (15–36 kg)
Súprava povinnej výbavy

343 €

119,00 €
259,00 €
32,90 €
290,80 €
42,90 €
169,00 €
149,00 €
119,00 €
59,90 €
51,90 €
171,90 €
129,00 €
189,00 €
239,00 €
39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva a balíkov príslušenstva sú vrátane DPH, po zľave a bez montáže.
1)
Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na https://www.dacia.sk/prislusenstvo.html

str. 4/5

www.dacia.sk

V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.,
sú platné do 28. 2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny
a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.
20201229-7

Technické údaje

SCe 54 kW/73 k

TCe 66 kW/90 k S&S
(Stepway)

Blue dCi 70 kW/95 k
(Stepway)

Euro 6dt
998

Euro 6dt
898

viacbodové

viacbodové

3
benzín
54/73
6 300
95
3 500
12
-

3
benzín
66/90
5 000
140
2 250
12
-

Euro 6dt
1461
priame common-rail
multi injection
4
diesel
70/95
3 750
220
1 750
8

manuálna
5

manuálna
5

manuálna
5

10,82

10,82 (10,66)

10,82 (10,66)

258
9

258
9

258
9

LOGAN MCV
Emisná norma
Zdvihový objem (cm3)
Typ vstrekovania
Počet valcov
Palivo
Maximálny výkon kW (k)
– pri otáčkach (ot./min)
Maximálny krútiaci moment (Nm)
– pri otáčkach (ot./min)
Počet ventilov
Filter pevných častíc

PREVODOVKA

Typ prevodovky
Počet prevodových stupňov

RIADENIE

Stopový priemer otáčania (m)

BRZDY A ASISTENČNÉ SYSTÉMY
Predné kolesá: kotúčové
Zadné kolesá: bubnové

NÁPRAVY

•

typ McPherson s trojuholníkovým ramenom
v tvare H s torznou priečkou

Predná náprava
Zadná náprava

RÁFIKY A PNEUMATIKY*
Ráfiky (rozmer)
Pneumatiky (rozmer)

OBJEMY

Objem batožinového priestoru (l)
Objem palivovej nádrže (l) / AdBlue

VÝKONY (STEPWAY)
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)
1000 m s pevným štartom (s)

SPOTREBA (L/100 KM) A EMISIE CO2** (STEPWAY)
Mesto (l/100 km)
Mimo mesto (l/100 km)
Kombinovaná (l/100 km)
Emisie CO2 (g/km)

HMOTNOSTI (kg)

Prevádzková hmotnosť***
Užitočné zaťaženie***
Maximálna prípustná celková hmotnosť
Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
Maximálna prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna prípustná hmotnosť brzdeného prívesu

ROZMERY

Rázvor (mm)
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka bez spätných zrkadiel (mm)
Celková výška nezaťaženého vozidla (mm)
Počet miest

6.0 J 15
185/65 R15

6.0 J 15 (6.0 J 16)
185 / 65 R15 (205 / 55 R16)

6.0 J 15 (6.0 J 16)
185 / 65 R15 (205 / 55 R16)

573/1 518
50

573/1 518
50

573/1 518
50/14,4

158
15,5
36,7

175
11,1
32,8 (34,2)

179
12,4 (12,6)
33,6 (33,9)

6,0–6,1
4,3–4,7
4,9–5,2
112–119

6,5
4,2–4,9
5,1–5,5
115–125

4,1–4,3 (4,3–4,5)
3,2–3,4 (3,4–3,7)
3,6–3,7 (3,8–4,0)
94–98 (99–105)

1 108
449
1 557
2 367
550
1 110

1 143 (1 190)
447 (418)
1 528 (1 546)
2 318 (2 336)
570 (595)
1 110

1 266 (1 305)
438 (411)
1 704 (1 716)
2 514 (2 526)
625 (650)
1 110

2 634
4 492
1 733
1 550

2 634
4 492
1 733
1 550

2 634
4 492
1 733
1 550

5

N/A = údaje nie sú k dispozícii
*
Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**	Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel
v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach
a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP a konvertované na testovací cyklus NEDC.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Reprezentatívny príklad financovania pre Dacia Logan MCV Access SCe 54 kW/73 k: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,66% p.a. na 5 rokov a pri financovanej
hodnote 4 942,50 € zaplatíte 59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 93,28 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 1 334,47 €. Poplatok za spracovanie
obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 12,35%. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte
je vo výške 6 899,19 €. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo
si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4)
vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu
20 000 km/ročne).
Dacia Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..
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V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.,
sú platné do 28. 2. 2021 alebo do vypredania skladových zásob. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny
a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.
20201229-7

