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Originálne príslušenstvo

Dacia Logan
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17. DEKORATÍVNY POLEP

20

18. STREDOVÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Predná stredová lakťová opierka sa jednoducho
sklápa, takže je možné ju prispôsobiť Vašej
jazdnej polohe. Tiež poskytuje veľmi užitočný
úložný priestor.

19. TEXTILNÉ KOBERCE „MADRIGAL“
Štvordielna sada na mieru vyrobených
velúrových kobercov chráni podlahu pred
opotrebovaním a vlhkosťou.

20. GUMOVÉ KOBERCE

Bolo vynaložené všetko úsilie, aby obsah tejto publikácie bol presný
a aktuálny v dobe tlače. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania
produktov si spoločnosť RENAULT vyhradzuje právo vykonať
kedykoľvek úpravy popisovaných a prezentovaných technických
údajov, vozidiel a príslušenstva. Obchodné zastúpenia DACIA sú
informované o týchto úpravách čo najskôr. V závislosti na krajine
sa predávané verzie môžu líšiť a niektoré vybavenie nemusí
byť k dispozícii (štandardné, voliteľné alebo príslušenstvo).
Najaktuálnejšie informácie Vám poskytne zástupca DACIA.
Z dôvodu technických obmedzení tlače sa môžu farby prezentované
v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb laku a alebo
obloženia interiéru.
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie celej tejto publikácie
alebo niektorých častí akýmkoľvek spôsobom je zakázané bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RENAULT.

Štvordielna sada na mieru vyrobených
gumových kobercov navrhnutých pre náročné
použitie zaisťuje ešte väčšiu ochranu napríklad
proti snehu alebo blatu.

17. Dekoratívny polep (biely) ........................................................... 77 11 425 852
Dekoratívny polep (čierny) ......................................................... 77 11 425 849
18. Predná stredová lakťová opierka (čierna) ................................... 60 01 998 264
19. Koberce „Madrigal“ .................................................................. 60 01 998 219
20. Gumové koberce ..................................................................... 60 01 998 220

www.daciagroup.sk
www.daciagroup.sk
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Ak chcete Vaše vozidlo upraviť tak, aby bolo
skutočne jedinečné, vyberte si dekoratívnu
samolepku v bielej alebo čiernej farbe.

Think big, pay little

Príslušenstvo Dacia Logan

Ešte viac
voľného času
a komfortu
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Ešte viac priestoru? S príslušenstvom špeciálne navrhnutým pre Vašu Daciu Logan je to
jednoduché! Aby ste maximálne využili veľkoryso priestorný interiér a zvýšili prepravnú
kapacitu vozidla, objavte rad nosičov bicyklov, ťažné zariadenia a strešné nosiče.
K dispozícii sú tiež ďalšie praktické úložné a bezpečnostné riešenia alebo stylingové
doplnky. Ak sa chcete zoznámiť s celým radom príslušenstva pre Logan, navštívte Vášho
predajcu Dacia.
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1. STREŠNÝ BOX TOURING LINE 380

Strešný box Touring line 380
dokonale ladí s dizajnom Vášho
Loganu a pojme až 75 kg ďalšej
batožiny. Je vybavený rýchloupínacím
systémom a je možné ho otvárať
z oboch strán.
2

2. NOSIČ DELUXE PRE 6 PÁROV LYŽÍ

Nosič Deluxe pre 6 párov lyží, ktorý
sa inštaluje na strešné nosiče, sa
ľahko používa vďaka veľkému tlačidlu,
ktorým možno nosič otvoriť a zatvoriť.
Vybavený je duálnym zariadením pre
ochranu proti krádeži.
3

3. NOSIČ BICYKLOV TOURING LINE 65

Nosič bicykla Touring Line 65
umožňuje prepravu akéhokoľvek
bicykla. Je vybavený zariadením pre
ochranu proti krádeži.
1. Strešný box TOURING LINE 380 ......................................... 77 11 236 846
2. Nosič DELUXE pre 6 párov lyží .......................................... 77 11 420 779
3. Nosič bicyklov TOURING LINE 65 ....................................... 77 11 421 294

4. NOSIČ BICYKLOV X-PRESS

7. ZÁSTERKY

Tento nosič bicyklov je dokonale integrovaný
do zadnej časti vozidla a umožňuje prepravu
3 bicyklov (50 kg). Je možné ho prispôsobiť
pre použitie so všetkými štandardnými
demontovateľnými ťažnými zariadeniami,
„Labutí krk“ a RDSO. Nosič bicyklov
možno vyklopiť pre uľahčenie prístupu do
batožinového priestoru.

Zásterky poskytujú dokonalú ochranu
karosérie proti kamienkom, štrku a blatu.

5. PRIEČNE STREŠNÉ NOSIČE

Oceľové strešné nosiče, ktoré dokonale ladia
s dizajnom Vášho vozidla, sa ľahko inštalujú a
je možné ich doplniť rôznymi nosičmi: nosič
lyží, nosič bicyklov, strešný box.

Nech už je, alebo nie je možné Váš
Logan otvárať diaľkovo, spoločnosť
Dacia ponúka alarm, ktorý chráni
Vaše vozidlo a všetky predmety
vo vnútri proti krádeži.

6. ŤAŽNÉ ZARIADENIE „LABUTÍ KRK“

10. PARKOVACÍ ASISTENT

Ťažné zariadenie „Labutí krk“ je navrhnuté
pre intenzívne použitie, ťažná hmotnosť
dosahuje až 1100 kg. Elegantný dizajn
a možnosť demontáže guľovej hlavy
zachovávajú estetiku Vášho vozidla.

Parkovací asistent indikuje blízkosť
prekážok za Vaším vozidlom zvukovými
signálmi, a tým uľahčuje parkovanie.

8. SNEHOVÉ REŤAZE

Kompletný rad snehových reťazí, v ktorom si
vyberiete tie najvhodnejšie pre rozmer Vašich
pneumatík a veľmi jednoducho namontujete.
9. ALARM

4. Nosič bicyklov X-PRESS ....................................................................77 11 419 629
5. Priečne strešné nosiče ......................................................................60 01 998 054
6. Ťažné zariadenie „Labutí krk“ ............................................................60 01 998 379
7. Predné zásterky ................................................................................60 01 998 601
Zadné zásterky .................................................................................60 01 998 164
8. Snehové reťaze (pre 185/65 R15) .....................................................77 11 222 079
9. Alarm s diaľkovým ovládaním ............................................................60 01 998 204*
Alarm bez diaľkového ovládania ........................................................60 01 998 203*
10. Parkovací asistent zadný....................................................................60 01 998 142
Parkovací asistent s displejom ...........................................................60 01 998 143
*Alarm vhodný pre Vaše vozidlo Logan konzultujte u svojho predajcu Dacia

Ideálne pre štýlovú
ochranu vstupu do Vášho
Loganu.

Pevná a robustná, chráni
batožinový priestor
a umožňuje prepravu
všetkých druhov predmetov,
najmä tých špinavých.

12. SIEŤ DO
BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

14. POŤAHY SEDADIEL
„ELEGANCE “

Umožňuje bezpečne
upevniť predmety k podlahe
batožinového priestoru, čím
zabraňuje ich pohybu počas
prepravy. Upevňuje sa
prostredníctvom pôvodných
úchytov vo vozidle.

Na mieru vyrobené
poťahy sú ideálne pre
ochranu priestoru pre
cestujúcich vo Vašom
vozidle a dokonale ladia
s interiérom Vášho
Loganu.

11. PRAHY DVERÍ

13. PLASTOVÁ VAŇA
DO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

Dokonale zodpovedá
rozmerom batožinového
priestoru Vášho Loganu.

15. DETSKÁ
AUTOSEDAČKA DUO
PLUS ISOFIX

Táto autosedačka je
určená pre deti vo veku 9

mesiacov až 4 roky
a používa sa výhradne
v smere jazdy. Päťbodové
pásy zaisťujú bezpečnú
polohu Vášho dieťaťa
v sedačke. Autosedačka sa
jednoducho inštaluje vďaka
svojmu systému ukotvenia
ISOFIX.
16. DETSKÁ
AUTOSEDAČKA KID PLUS

Tento model je vhodný pre
deti s hmotnosťou 15 kg
alebo viac. Vďaka zvláštnemu
systému nastavenia šírky
sedáka autosedačky je táto
pohodlnejšia a ľahšie sa tiež
zapína bezpečnostný pás.
Existuje tiež verzia ISOFIX
(autosedačka Kid Fix).

11. Prah dverí ľavý ..............................................................................
Prah dverí pravý ...........................................................................
12. Sieť do batožinového priestoru .....................................................
13. Plastová vaňa do batožinového priestoru ........................................
14. Poťahy sedadiel „Elegance“ ...........................................................
15. Autosedačka DUO PLUS ISOFIX .....................................................
16. Detská autosedačka KID PLUS ......................................................

77 11 426 520
77 11 426 519
60 01 998 194
60 01 998 153
60 01 998 132
77 11 423 381
77 11 423 382

