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Originálne príslušenstvo
Dacia Logan MCV

Originálne príslušenstvo

Dacia Logan MCV
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16. TexTilné koBerce MaDriGal
Štvordielna súprava textilných kobercov
Madrigal tmavo šedej farby chráni podlahu pred opotrebovaním a vlhkosťou.
17. GuMové koBerce
Štvordielna súprava na mieru
vyrobených gumových kobercov, navrhnutých pre náročné použitie, zaisťuje
ešte väčšiu ochranu napríklad proti
snehu a blatu.

18. vaňa BaTožinového
priesToru
Pevná a odolná vaňa dokonale kopíruje
podlahu batožinového priestoru Vášho
vozidla Logan MCV, jednoducho sa vytiahne a vyčistí. Bez rizika teda môžete
prevážať i znečistené predmety a náradie.
19. Úložný priesTor poD kryT
BaTožinového priesToru
Nový praktický úložný priestor pod krytom
batožinového priestoru Vám ponúka
uloženie Vašich predmetov v oddelených
priehradkách.

16. Textilné koberce Madrigal .............................................. 60 01 998 219
17. Gumové koberce ................................................................ 60 01 998 220
18. vaňa batožinového priestoru........................................ 60 01 998 199
19. Úložný priestor pod kryt batožinového priestoru .. 60 01 998 200

www.dacia.sk
www.daciagroup.sk

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 predajca vozidiel
DACIA. Z dôvodu technických obmedzení tlače sa môžu farby
prezentované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných
farieb laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené.
Kopírovanie celej tejto publikácie alebo niektorých častí
akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti RENAULT zakázané.

Grafické spracovanie a Tlač MarTen, s.r.o. – realizácia renaulT slovensko spol. s r.o. – noveMBer 2009
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think big, pay little

príslušenstvo Dacia Logan MCV

Výnimočný
priestor pre
všetky Vaše priania
Model Dacia logan Mcv dosiahol veľký obchodný úspech
a v triede rodinných vozidiel sa stal skutočnou referenciou…
Miesta má na rozdávanie! pre maximálne využitie priestranného moderného interiéru a zvýšenie prepravnej kapacity
objavte rad nosičov napr. bicyklov alebo lyží, ťažné zariadenie
či ďalšie praktické úložné a bezpečnostné riešenia. rodinné
výlety i služobné cesty tak dostávajú úplne nový rozmer. ak
sa chcete zoznámit s celým radom príslušenstva na vaše nové
vozidlo Dacia logan Mcv, navštívte vášho predajcu Dacia.
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1. sTrešné nosiče
Hliníkové strešné nosiče
na pozdĺžnych lištách sú
vhodné pre ďalšiu batožinu či
príslušenstvo (nosič bicykla,
nosič lyží atď.)

2. nosič lyží Deluxe
Nosič Deluxe pre 6 párov
lyží (v ponuke i pre 4 páry)
sa ľahko inštaluje na strešné
nosiče. Je vybavený duálnym
zariadením pre ochranu proti
krádeži.

3. nosič Bicyklov
TourinG line
Nosič bicykla Touring Line 65
umožňuje prepravu všetkých
typov bicyklov. Je vybavený
zariadením pre ochranu proti
krádeži.

1. strešné nosiče na pozdĺžne lišty ............................... 60 01 998 210
2. nosič lyží Deluxe (6 párov) .......................................... 77 11 420 779
3. nosič bicyklov Touring line 65 .................................. 77 11 421 294

4. priečne sTrešné nosiče
Oceľové priečne strešné nosiče umožňujú
prepravovať náklad s hmotnosťou až 80
kg alebo je na ne možné nainštalovať
ďalšie zariadenia z ponuky originálneho
príslušenstva (nosič bicyklov, strešný box…).

7. sTreDová lakŤová opierka
Lakťová opierka (vo farebnom prevedení
čierna/sivá), s možnosťou nastavenia výšky
a sklonu, umožní vodičovi nájsť ideálnu
pozíciu pri riadení a navyše obsahuje praktický
úložný priestor.

5. Ťažné zariaDenie „laBuTí krk“
Ťažné zariadenie “Labutí krk” je navrhnuté
pre intenzívne používanie. Elegantný design
a možnosť demontáže guľovej hlavy zachovávajú estetiku Vášho vozidla.

8. alarM
Či už je alebo nie je možné Váš Logan otvárať
diaľkovým ovládaním, ponúkame Vám alarm,
ktorý chráni Vaše vozidlo a všetky predmety
vo vnútri proti krádeži.

6. ochrana BlaTníka
Chráni vozidlo pred odlietavajúcimi kamienkami, nečistotami a blatom. Vyrobené
z tvrdého plastu čiernej farby.

9. parkovací asisTenT
Zadný parkovací asistent, ktorý indikuje
blízkosť prekážok za Vaším vozidlom zvukovými signálmi, uľahčuje parkovanie.

4. priečne strešné nosiče ............................................................... 60 01 998 209
5. Ťažné zariadenie „labutí krk“.................................................... 60 01 998 140
6. ochrana blatníka (predná) ......................................................... 60 01 998 316
ochrana blatníka (zadná) ............................................................ 60 01 998 318
7. stredová lakťová opierka (čierna) ........................................... 60 01 998 264
(sivá) .................................................60 01 998 148
8. alarm (bez diaľkového ovládania) ............................................ 60 01 998 203*
(s diaľkovým ovládaním).................................................. 60 01 998 204*
9. parkovací asistent (s displejom) ............................................... 60 01 998 143
(bez displeja).............................................. 60 01 998 142
*alarm vhodný pre vaše vozidlo logan Mcv konzultujte u svojho predajcu Dacia

10. vešiak na opierku hlavy
Jednoduchý kovový vešiak, ktorý sa inštaluje na opierku hlavy predných sedadiel.
Veľmi jednoduchá montáž a možnosť
použitia na rôzne druhy oblečenia.

13. zvislá sieŤ Do BaTožinového
priesToru
Zvislá sieť poskytuje ďalší úložný priestor
v batožinovom priestore a udržuje predmety vo vertikálnej polohe.

11. Držiak fľaše
Praktická pomôcka najmä pre cestujúcich
na zadných sedadlách. Možno použiť
aj na väčšie fľaše, ktoré svojím rozmerom
nemožno umiestniť do odkladacích
priestorov vo dverách. Jednoduchá montáž
na opierku hlavy predných sedadiel.

14. sieŤ Do BaTožinového priesToru
Umožňuje bezpečné uchytenie predmetov
k podlahe batožinového priestoru, čím bráni
ich pohybu počas prepravy. Upevňuje sa k
príslušným kotviacim bodom vo vozidle.

12. slnečná clona
Tento doplnok využijete najmä
v horúcich letných dňoch. Zamedzíte tak
rozpáleniu palubnej dosky a volantu počas
státia vozidla. Prispieva tak k väčšiemu
komfortu následnej jazdy.

15. DeTská auToseDačka
Duo plus isofix
Model Duoplus Isofix je určený pre deti vo
veku od 9 mesiacov do 4 rokov a možno ho
použiť len v smere jazdy. Päťbodový pás
zaistí Vášmu dieťaťu bezpečné a pohodlné
držanie tela. Sedačka sa jednoducho
upevňuje pomocou systému úchytov Isofix.

10. vešiak na opierku hlavy........................................................... 60 01 998 066
11. Držiak fľaše................................................................................... 60 01 998 064
12. slnečná clona ................................................................................ 60 01 998 160
13. zvislá sieť do batožinového priestoru ............................... 60 01 998 212
14. sieť na dno batožinového priestoru ................................... 60 01 998 194
15. Detská autosedačka Duo plus isofix ............................. 77 11 423 381

