Dacia Logan MCV
un Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV

Advancētas tehnoloģijas
padara ikdienu vieglāku
Itin viss Dacia Logan MCV Stepway iekšpusē ir radīts, lai būtu vienkārši
un ērti lietojams. MEDIA NAV Evolution multimediju sistēma ar iebūvētu
atpakaļgaitas kameru *, kalnup braukšanas palīgsistēma, elektroniski
regulējami priekšējie logi ar pulsa slēgu vadītāja pusē …

Mēs esam aprīkojuši šo modeli ar visām noderīgākajām tehnoloģijām (kas
raksturīgas arī modelim Dacia Logan MCV), lai sniegtu Tev maksimālu
komfortu jebkura ceļojuma laikā.
*Atkarībā no versijas

Dacia Logan MCV

Nesagraujama
drošība

Aizmugures parkošanās attāluma vadība: brīdina vadītāju par šķēršļiem, kas atrodas
aiz transportlīdzekļa, izmantojot “pīkstienu” secību. Lielākam komfortam un drošībai
varat to lietot kopā ar aizmugures skata kameru.
*Atkarībā no versijas

ESC: ja automašīnas pagriešanās laikā zaudē vilci, ESC stabilizē tās trajektoriju,
noregulējot bremzēšanas spēka sadali un motora ātrumu.

Dacia Logan MCV

Tava drošība vienmēr ir mūsu galvenā prioritāte:

garantēs efektīvu bremzēšanu un palielinās automašīnas stabilitāti.

Dacia Logan MCV un Dacia Logan MCV Stepway ir aprīkoti ar plašu klāstu

Turklāt Dacia Logan MCV un Dacia Logan MCV Stepway ir aprīkotas ar

pārbaudītu aktīvu un pasīvu drošības sistēmu. Pastiprināta virsbūves

gaisa drošības spilveniem priekšpusē un sānos, ar Isofix bērnu sēdeklīša

konstrukcija nodrošina nevainojamu aizsardzību visiem pasažieriem.

stiprinājumiem pie aizmugurējiem sānu sēdekļiem un atpakaļgaitas

ABS iekārta apvienojumā ar ārkārtas bremzēšanas sistēmu, kā arī

parkošanās palīgsistēmu. Dodies ceļā!

dinamiskā stabilitātes kontrole (ESC) ar pretslīdēšanas sistēmu (ASR)

Kalnup braukšanas palīgsistēma: Šī sistēma ļauj viegli un pilnīgi droši uzsākt braukšanu
kalnup.

Pasažieru drošība: Pastiprināta virsbūves konstrukcija, priekšējie un sānu gaisa drošības
spilveni salona priekšpusē un ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājuma sistēma aizmugurējos
sānu sēdekļos.
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Access

Ambiance

STANDARTA APRĪKOJUMS

STANDARTA APRĪKOJUMS

––ABS + avārijas bremzēšanas
palīgsistēma+ESC+ASR
––Priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni
––Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves
krāsā
––Melni ārējie durvju rokturi un sānu spoguļu
korpusi
––Riepu spiediena kontrole
––ISOFIX sistēma bērnu sēdeklīša stiprināšanai
aizmugures sānu sēdekļos
––Riepu remonta komplekts
––Īpaša izskata priekšējie un LED dienas gaitas
lukturi
––Manuāli regulējami priekšējie un aizmugures
sānu logi
––1/3 - 2/3 dalīts, nolokāms aizmugures
sēdeklis ar 3 galvas balstiem
––12 V kontaktligzda salona priekšpusē
––15” tērauda riteņu diski GROOMY

––Bagāžas nodalījuma apgaismojums
––2 skaļruņi priekšpusē
––Sānu moldingi
––Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
––Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
––Miglas lukturi
––Borta dators (nav pieejams versijai ar rūpnīcas
uzstādītu LPG)
––sistēmu.Dacia Plug & Radio: radio, MP3,
Bluetooth®, USB un kontaktligzda radio
panelī, radio tīkls ar tālvadības pulti zem
stūres rata

AMBIANCE = ACCESS +
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Laureate

STANDARTA APRĪKOJUMS
LAUREATE = AMBIANCE +

––Ārējo spoguļu korpusi un durvju rokturi
virsbūves krāsā
––Vadītāja drošības josta ar regulējamu
augstumu
––Elektriski regulējami un apsildāmi
atpakaļskata spoguļi
––Regulējams vadītāja sēdeklis
––Stūres rats ar augstuma regulēšanu
––Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
––Divkrāsu jumta stieņi
––Bagāžas pārsegs
––Iekšējie rokturi hroma krāsā
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Stepway

STANDARTA APRĪKOJUMS
STEPWAY = LAUREATE +

––Melni ārējie durvju rokturi
––Look Stepway: priekšējās un aizmugurējās
šasijas aizsargi matēta hroma krāsā, jumta
sliedes divās krāsās (melna / matēts hroms),
Stepway marķējums, paaugstināts klīrenss,
divkrāsaini priekšējais un aizmugurējais
buferi (melna / virsbūves krāsa), riteņu arku
sānu aizsarglīstes, sānu spoguļu korpusi
pelēkā krāsā
––16” tērauda riteņu diski BAYADERE
––Stūres rats un ātrumpārslēgs ar ādas apdari
––Tekstila apdare, kas izveidota Stepway
versijai (izšuvums gaišā krāsā + Stepway
logotips)
––System wspomagania parkowania tyłem
––Ātruma ierobežotājs ar regulatoru
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Krāsas

ALPU BALTA1

Diski

JŪRAS ZILA1*

PĒRĻU MELNA 2

15” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
GROOMY*

HIGHLAND PELĒKA 2

AZURI TEZILS 2 * *

KOMĒTAS PELĒKA 2

KĀPU BĒŠA

KOSMOSZILA 2

16” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
BAYADERE**

Nemetāliska krāsa.
Metāliska krāsa.
* Nav pieejams STEPWAY versijai.
** Pieejams tikai STEPWAY versijai.
1
2

15” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
POPSTER*

15” VIEGLMETĀLA RITEŅU DISKI
CHAMADE*
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Papildu piederumi

1. JUMTA BAGĀŽNIEKS, NOSTIPRINĀTS
UZ JUMTA ŠĶĒRSSLIEDĒM UN RUNAWAY
VIEGLMETĀLA DISKI.
Šo eleganto jumta bagāžnieku var uzstādīt dažu
minūšu laikā uz jumta šķērssliedēm. Piešķir savai
automašīnai sportisku akcentu, aprīkojot to ar
Runaway vieglmetāla diskiem.

2.

2. PRIEKŠGAITAS UN ATPAKAĻGAITAS
PARKOŠANĀS PALĪGSISTĒMA.
Veic visus manevrus mierīgi, pateicoties sistēmai,
kas pamanīs visus šķēršļus automašīnas priekšā
un aizmugurē.
3. AUTO SIGNALIZ ĀCIJA.
Signalizācija novērsīs jebkuru mēģinājumu iekļūt
automašīnā un reaģēs uz katru kustību salonā.
4. SĀNU AIZSARGLĪSTES.
Efektīvi pasargā savu automašīnu pret nelieliem
nobrāzumiem ikdienas lietošanā.

1.

3.

5. VIEDTĀLRUŅA TURĒTĀJS AR MAGNĒTU.
Mazo un diskrēto turētāju var viegli piestiprināt
jebkurai ventilācijas atverei salonā. Pateicoties
magnētiskajam stiprinājumam, viedtālruni
ievietot turētājā var ar vienu kustību.
6. ELKOŅA BALSTS.
Uzlabo ceļojuma komfortu, vienlaikus iegūstot
papildu vietu lietu uzglabāšanai. Elkoņa balsts ir
novietojams arī vertikāli, kas ievērojami palielina
komforta līmeni.

4.

7. SAULES SARGI.
Viegli uzstādīt, uzlabo pasažieru komfortu.

5.

8. BĒRNU SĒDEKLĪTIS DUOPLUS ISOFIX.
Būtisks aprīkojums, kas nodrošina augstu
komforta un drošības līmeni Taviem bērniem
brauciena laikā.

6.

7.

8.
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9. BAGĀŽAS NODALĪJUMA IELIKTNIS UN
BAGĀŽAS NODALĪJUMA SLIEKŠŅA AIZSARGS.
Ideāli pielāgots bagāžas nodalījuma izmēriem,
tas pasargās grīdas rūpnīcas pārklājumu.
Pasargā aizmugurējo buferi ar aizsargu bagāžas
nodalījuma slieksnim.

10.

11.

10. TEKSTILA PAKLĀJI.
Ideāli pielāgoti salona izmēriem, tie lieliski saskan
ar interjera dizainu.
11. GUMIJAS PAKLĀJI.
Gumijas paklāji ir ideāli piemēroti Tavai
automašīnai. Viegli kopjami un ļoti izturīgi, tie
efektīvi pasargā grīdu pret netīrumiem.
12. BAGĀŽAS NODALĪJUMU ATDALOŠA RESTE UN
GRĪDAS AIZSARGPĀRKLĀJS.
Šie ir nepieciešami aksesuāri, lai nodrošinātu Tavu
četrkājaino mīluļu drošu pārvadāšanu.

9.

12.

13.

13. BAGĀŽAS STIPRINĀJUMA SIETS.
Efektīvi nodrošina bagāžas fiksāciju pārvadāšanas
laikā.
14. JUMTA ŠĶĒRSSLIEDES UN SLĒPJU TURĒTĀJS.
Izturīgas un viegli piestiprināmas šķērssliedes
atvieglo dažādas kravas pārvadāšanu ļauj
piestiprināt vairākus piederumus, piemēram,
slēpju turētāju.
15. PIEKABES ĀĶIS UN VELOSIPĒDU TURĒTĀJS.
Izbraucot pie dabas, izmanto velosipēdu turētāju,
kas ir piestiprināts pie piekabes āķa un ir vienkārši
nolokāms, nodrošinot ērtu piekļuvi automašīnas
bagāžnieka vākam.

14.

16. SALOKĀMS EASYFLEX BAGĀŽAS
NODALĪJUMA PAKLĀJS.
Noderīgs pārklājs Tavas automašīnas bagāžas
nodalījuma pasargāšanai, pārvadājot lielus un
smērējošus priekšmetus. To ir iespējams viegli
salocīt un atlocīt.

15.

16.
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Izmēri

LOGAN MCV
BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (dm3) (ISO 3832)
5 vietu variantā
2 sēdvietu variants, kad aizmugurējā sēdekļa atzveltnes ir salocītas

IZMĒRI (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze
Aizmugurējā šķērsbāze
Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri)
Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī
Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam
Bagāžas nodalījuma atveres augstums
Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka durvīm
Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Vieta kājām (otrajā rindā)
Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem
Salona platums starp riteņu arkām
Gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu
Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts ar 14 grādu slīpumu (otrajā rindā)
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā (otrajā
rindā)
Bagāžas nodalījuma dziļums, ja nolaista 2. sēdekļu rinda

573
1518

2635
4501
827
1039
1497
1486
128
1521 / 1552
590
784
1921
481
1387
1389
177
1733 / 1994
997
900
886
1415

LOGAN MCV STEPWAY
BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (dm3) (ISO 3832)
5 vietu variantā
2 sēdvietu variants, kad aizmugurējā sēdekļa atzveltnes ir salocītas

IZMĒRI (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1

1434

O2

1054

Y1

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze
Aizmugurējā šķērsbāze
Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri)
Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī
Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam
Bagāžas nodalījuma atveres augstums
Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka durvīm
Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Vieta kājām (otrajā rindā)
Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem
Salona platums starp riteņu arkām
Gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu
Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts ar 14 grādu slīpumu (otrajā rindā)
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā (otrajā
rindā)
Bagāžas nodalījuma dziļums, ja nolaista 2. sēdekļu rinda

573
1518

2635
4528
846
1047
1491
1481
174
1559 / 1590
622
784
1950
481
1387
1389
177
1761 / 1994
997
900
886
1415
1434
1054
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Brauc, ceļo, izbaudi –
tā ir Dacia!
Mēs Dacia projektējam pievilcīgas un kvalitatīvas automašīnas par pieņemamu

izdarītu pareizo izvēli. Tā ir augsta kvalitāte, uzticamība un oriģināls dizains,

cenu: modeļus ar atšķirīgu stilu, bet bez pārsteigumiem, aprīkotus ar uzticamām

kā arī augsts komforta līmenis un – kas ir īpaši svarīgi – taisnīga cena. Tā ir

un pārbaudītām tehnoloģijām, un tas viss – par pārsteidzoši zemu cenu. Tikai

iespēja iegādāties jaunu automašīnu, kas pilnībā atbilst Tavām vajadzībām

desmit gadu laikā mēs esam mainījuši varas līdzsvaru un mainījuši automobiļu

un vēlmēm. Un visbeidzot Dacia nozīmē, ka Tev nav jāiegulda milzu līdzekļi,

tirgu. Neticami? Ne gluži. Kas ir mūsu noslēpums? Tas ir ideāls vienkāršības,

lai nopirktu labu automašīnu, tāpēc Tev paliks pāri nauda, lai varētu doties

pārredzamības un labas cenas savienojums. No modeļa izvēles līdz cenai un līdz

ceļojumā, iegādāties savu sapņu ģitāru vai vienkārši ieguldīt ietaupīto summu.

apkopei – ar Dacia viss ir skaidrs un acīmredzams. Dacia dod Tev pārliecību, lai

Ar Dacia Tu vari izvēlēties, ko vēlies, un darīt, ko esi izvēlējies.
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Unikāls
piedāvājums
par pievilcīgu
cenu!

Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas un
prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, Dacia patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas, automobiļus un
piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Dacia izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daži piederumi
var nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko izplatītāju. Tehnisku drukāšanas
iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās virsbūves krāsas vai iekšējās apdares krāsas. Visas tiesības paturētas. Šīs publikācijas
pilnīga vai daļēja pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā bez Dacia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

www.musamotors.lv
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