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Originální příslušenství

Dacia Logan
18

19

17. DEKORATIVNÍ POLEP

20

18. STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA
Přední středová loketní opěrka se snadno
sklápí, takže ji lze přizpůsobit Vaší jízdní poloze.
Také poskytuje velmi užitečný úložný prostor.

19. TEXTILNÍ KOBERCE „MADRIGAL“
Čtyřdílná sada na míru vyrobených velurových
koberců chrání podlahu před opotřebováním
a vlhkostí.

20. GUMOVÉ KOBERCE
Čtyřdílná sada na míru vyrobených gumových
koberců navržených pro náročné použití
zajišťuje ještě větší ochranu například proti
sněhu nebo blátu.

17. Dekorativní polep (bílý).............................................................. 77 11 425 852
Dekorativní polep (černý) .......................................................... 77 11 425 849
18. Přední středová loketní opěrka (černá) ...................................... 60 01 998 264
19. Koberce „Madrigal“ .................................................................. 60 01 998 219
20. Gumové koberce ..................................................................... 60 01 998 220

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace byl přesný
a aktuální v době tisku. V rámci politiky trvalého zdokonalování
produktů si společnost RENAULT vyhrazuje právo provést kdykoliv
úpravy popisovaných a prezentovaných technických údajů, vozidel
a příslušenství. Obchodní zastoupení DACIA jsou informována
o těchto úpravách co nejdřív. V závislosti na zemi se prodávané
verze mohou lišit a některé vybavení nemusí být k dispozici
(standardní, volitelné nebo příslušenství). Nejaktuálnější informace
Vám poskytne zástupce DACIA. Z důvodu technických omezení
tisku se mohou barvy prezentované v tomto dokumentu mírně lišit
od skutečných barev laku a nebo obložení interiéru.
Všechna práva vyhrazena. Kopírování celé této publikace nebo
některých částí jakýmkoliv způsobem je zakázáno bez předchozího
písemného souhlasu společnosti RENAULT.

www.daciagroup.cz
www.daciagroup.sk

FOTO: O. BANET, C. CUGNY, F. HAERDTER, D. DUMAS, K. LOUIBA – VYTIŠTĚNO V EU – ČERVEN 2008

Pokud chcete Vaše vozidlo upravit tak, aby
bylo skutečně jedinečné, vyberte si dekorativní
samolepku v bílé nebo černé barvě.

Think big, pay little

Příslušenství Dacia Logan

Ještě více
volného času
a komfortu
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Ještě více prostoru? S příslušenstvím speciálně navrženým pro Vaši Dacii Logan je to
snadné! Abyste maximálně využili velkoryse prostorný interiér a zvýšili přepravní kapacitu
vozidla, objevte řadu nosičů jízdních kol, tažná zařízení a střešní nosiče. K dispozici jsou
také další praktická úložná a bezpečnostní řešení nebo stylingové doplňky. Pokud se
chcete seznámit s celou řadou příslušenství pro Logan, navštivte Vašeho prodejce Dacia.
1
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1. STŘEŠNÍ BOX TOURING LINE 380

Střešní box Touring line 380 dokonale
ladí s designem Vašeho Loganu
a pojme až 75 kg dalších zavazadel.
Je vybaven rychloupínacím systémem
a lze jej otevírat z obou stran.
2

2. NOSIČ DELUXE PRO 6 PÁRŮ LYŽÍ

Nosič Deluxe pro 6 párů lyží, který se
instaluje na střešní nosiče, se snadno
používá díky velkému tlačítku, kterým
lze nosič otevřít a zavřít. Vybaven je
duálním zařízením pro ochranu proti
krádeži.
3

3. NOSIČ KOL TOURING LINE 65

Nosič jízdního kola Touring Line 65
umožňuje přepravu jakéhokoli
jízdního kola. Je vybaven zařízením
pro ochranu proti krádeži.
1. Střešní box TOURING LINE 380 ......................................... 77 11 236 846
2. Nosič DELUXE pro 6 párů lyží ............................................ 77 11 420 779
3. Nosič kol TOURING LINE 65 .............................................. 77 11 421 294

4. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL X-PRESS

7. ZÁSTĚRKY

Tento nosič jízdních kol je dokonale
integrován do zadní části vozidla a umožňuje
přepravu 3 jízdních kol (50 kg). Je možné
jej přizpůsobit pro použití se všemi standardními demontovatelnými tažnými zařízeními, „Labutí krk“ a RDSO. Nosič jízdních
kol lze vyklopit pro usnadnění přístupu do
zavazadlového prostoru.

Zástěrky poskytují dokonalou ochranu
karosérie proti kamínkům, štěrku a blátu.

5. PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE

Ocelové střešní nosiče, které dokonale ladí
s designem Vašeho vozidla, se snadno
instalují a je možné je doplnit různými nosiči:
nosič lyží, nosič jízdních kol, střešní box.

Ať již je, nebo není možné Váš
Logan otevírat dálkově, společnost
Dacia nabízí alarm, který chrání
Vaše vozidlo a všechny předměty
uvnitř proti krádeži.

6. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ „LABUTÍ KRK“

10. PARKOVACÍ ASISTENT

Tažné zařízení „Labutí krk“ je navrženo pro
intenzivní použití, tažná hmotnost dosahuje
až 1100 kg. Elegantní design a možnost
demontáže kulové hlavy zachovávají
estetiku Vašeho vozidla.

Parkovací asistent indikuje blízkost
překážek za Vaším vozidlem zvukovými
signály, a tím usnadňuje parkování.

8. SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Kompletní řada sněhových řetězů, ve které si
vyberete ty nejvhodnější pro rozměr Vašich
pneumatik a velmi snadno namontujete.
9. ALARM

4. Nosič jízdních kol X-PRESS ...............................................................77 11 419 629
5. Příčné střešní nosiče .........................................................................60 01 998 054
6. Tažné zařízení „Labutí krk“ ................................................................60 01 998 379
7. Přední zástěrky .................................................................................60 01 998 601
Zadní zástěrky ..................................................................................60 01 998 164
8. Sněhové řetězy (pro 185/65 R15) ......................................................77 11 222 079
9. Alarm s dálkovým ovládáním .............................................................60 01 998 204*
Alarm bez dálkového ovládání ...........................................................60 01 998 203*
10. Parkovací asistent zadní ....................................................................60 01 998 142
Parkovací asistent s displejem ...........................................................60 01 998 143
*Alarm vhodný pro Váš vůz Logan konzultujte u svého prodejce Dacia

11. PRAHY DVEŘÍ

Ideální pro stylovou
ochranu vstupu do
Vašeho Loganu.
12. SÍŤ DO
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

rozměrům zavazadlového
prostoru Vašeho Loganu.
Pevná a robustní, chrání
zavazadlový prostor
a umožňuje přepravu všech
druhů předmětů, zejména
těch špinavých.

Umožňuje bezpečně
upevnit předměty k podlaze
zavazadlového prostoru,
čímž zabraňuje jejich
pohybu během přepravy.
Upevňuje se prostřednictvím
původních úchytů ve
vozidle.

14. POTAHY SEDADEL
„ELEGANCE “

13. PLASTOVÁ VANA
DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

15. DĚTSKÁ
AUTOSEDAČKA DUO
PLUS ISOFIX

Dokonale odpovídá

Na míru vyrobené potahy
jsou ideální pro ochranu
prostoru pro cestující ve
Vašem vozidle a dokonale
ladí s interiérem Vašeho
Loganu.

Tato autosedačka je

určena pro děti ve věku 9
měsíců až 4 roky a používá
se výhradně ve směru
jízdy. Pětibodové pásy
zajišťují bezpečnou polohu
Vašeho dítěte v sedačce.
Autosedačka se snadno
instaluje díky svému
systému ukotvení ISOFIX.
16. DĚTSKÁ
AUTOSEDAČKA KID PLUS

Tento model je vhodný pro
děti o hmotnosti 15 kg
nebo více. Díky zvláštnímu
systému nastavení šířky
sedáku autosedačky je tato
pohodlnější a snadněji se
také zapíná bezpečnostní pás.
Existuje také verze ISOFIX
(autosedačka Kid Fix).

11. Práh dveří levý ..............................................................................
Práh dveří pravý ...........................................................................
12. Síť do zavazadlového prostoru .......................................................
13. Plastová vana do zavazadlového prostoru .......................................
14. Potahy sedadel „Elegance“ ............................................................
15. Autosedačka DUO PLUS ISOFIX .....................................................
16. Dětská 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

