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DACIA LOGAN

DISKY KOLIES
ZÁKLADOM SÚ DETAILY

Moderný dizajn, žiadne kompromisy, čo sa týka 
bezpečnosti, a nezameniteľný vzhľad. Vyberte si
z ponuky exkluzívnych diskov a krytov kolies Dacia 
a urobíte dojem na prvý pohľad.

1. Hliníkový disk Amaris 16"
Farba: lesklá sivá

2. Ozdobný kryt kolesa 15" Sorane FLEX
Farba: lesklá sivá

3. Ozdobný kryt kolesa 16" Saria FLEX
Farba: lesklá sivá

PERSONALIZÁCIA EXTERIÉRU
DYNAMICKÝ A ŠPORTOVÝ 
VZHĽAD

Oživte aj svoje všedné cesty atraktívnymi 
dizajnovými prvkami.

1. Ochranné bočné lišty dverí. Zvýraznite 
robustný štýl svojho vozidla a ochráňte spodnú 
časť dverí!

2., 3. Dekorácie kapoty. Buďte sami sebou 
a prispôsobte tomu aj svoje vozidlo. Vyniknite na 
prvý pohľad.

4. Strešný spojler. Zvýraznite charakter svojho 
vozidla rafinovaným detailom!

5. Anténa „shark“. Moderná kompaktná anténa 
dokonale podčiarkne línie vášho vozidla.

6. Ochrana hrany batožinového priestoru. 
Tento praktický doplnok spoľahlivo ochráni hranu 
vášho batožinového priestoru pred opotrebením. 
Atraktívny povrch z kefovanej ocele navyše dodá
nádych elegancie a robustnosti.

1. 3.

2.

1. 2. 3.

DIZAJN

6.5.4.
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POSILA
PRE VAŠU
POHODU
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POHODLIE NA CESTÁCH
PREMYSLENÉ POHODLIE

Interiér svojho vozidla môžete vybaviť 
dômyselnými doplnkami, ktoré sa postarajú o to, 
aby ste cestovali vždy v maximálnej pohode. 
S nami si cestovanie naozaj užijete!

1. Predná lakťová opierka. Výškovo nastaviteľná, 
výsuvná a výklopná, optimálna pre pohodlie 
vodiča.

2. Vešiak za opierku hlavy. Užitočný a elegantný 
pomocník z chrómovanej ocele, vďaka ktorému 
svoje oblečenie doveziete vždy nepokrčené až do 
cieľa.

3. Sklopný stolík za predné sedadlá. Ideálny 
na odloženie knihy či desiatej alebo napríklad 
odvezenie torty až na oslavu. Súčasťou je aj 
praktický držiak na fľašu.

4. Piknikový kôš. Vydajte sa na piknik alebo na 
nákupy. Vždy štýlovo.

5. Bezdrôtová indukčná nabíjačka na smartfón 
do stredovej konzoly. Ideálna na dobíjanie 
mobilného telefónu počas jazdy. Zabudnite na 
káble a jednoducho položte telefón na nabíjaciu 
základňu.

ORGANIZÁCIA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
SKVELÝ POMOCNÍK

Praktická a funkčná výbava vám pomôže účelne 
usporiadať batožinový priestor vášho nového 
vozidla Dacia Logan.

1., 2. Siete batožinového priestoru. Navrhnuté 
na mieru a veľmi užitočné pre udržanie malých 
predmetov vnútri batožinového priestoru vo 
vertikálnej (1.) alebo horizontálnej (2.) polohe.

3. Organizér batožinového priestoru. Po ceste 
spoľahlivo udrží vaše veci na mieste.

DACIA LOGANKOMFORT

2.1.

5.

4.3.

1.

3.2.
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OCHRANA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU OCHRANA KABÍNY VOZIDLA
ŠTÝLOVO A BEZPEČNE

Štýlové ochranné prvky predstavujú tú najlepšiu 
investícii pre zachovanie čistoty vo vašom vozidle.

1. Koberec batožinového priestoru. Batožina, 
nákupy, výbava pre vaše koníčky, … Batožinový 
priestor dostáva celý rok poriadne zabrať. Na 
mieru vyrobená podložka z vysokoodolného 
materiálu ho spoľahlivo ochráni dlhý čas. 

2. Vaňa batožinového priestoru. Je dokonale 
prispôsobená tvaru batožinového priestoru 
a vďaka vysokým okrajom spoľahlivo ochráni 
podlahu. Použitý materiál zaisťuje jednoduché 
čistenie.

DACIA LOGANOCHRANA

1.

4.

NAJVIAC NAMÁHANÉ MIESTA

Naše účinné riešenia pre ochranu interiéru vášho 
vozidla a prepravu znečistených predmetov.

1. Poťahy predných a zadných sedadiel. Sú 
vyrobené na mieru, ľahko sa navliekajú aj čistia. A, 
samozrejme, nebránia fungovaniu airbagu.

2. Gumové koberce so zvýšenými okrajmi. 
Chráňte podlahu priestoru pre cestujúcich. 
Koberce so zvýšenými okrajmi, navrhnuté 
špeciálne pre nové vozidlo Dacia, sú vodoodolné 
a ľahko sa udržujú. Možno ich rýchlo pripevniť 
pomocou bezpečnostných úchytiek.

3. Textilné koberce Comfort a kryty prahov 
predných dverí. Na mieru vyrobené koberce 
účinne chránia podlahu v kabíne. Lišty s nápisom 
Logan štýlovo zabraňujú poškriabaniu prahov 
dverí. Ich inštalácia je rovnako jednoduchá ako ich 
údržba.

2.

1.

3
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POSUŇTE
HRANICE 
CESTOVANIA
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ŤAŽNÉ ZARIADENIA
OTVÁRAJÚ SA VÁM 
NOVÉ MOŽNOSTI 

Naša ponuka kvalitných ťažných zariadení alebo 
nosičov bicyklov dokáže funkčne zabezpečiť vaše 
potreby. Cestovanie za dobrodružstvom bude 
s nami ešte o niečo jednoduchšie. 

1. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. 
Jednoducho ho nasadíte bez akéhokoľvek 
nastavovania a celkom bezpečne odveziete až tri 
bicykle. Naše kvalitné nosiče bicyklov sú i sklopné, 
takže batožinový priestor zostane vždy prístupný.

2. Ťažné zariadenie demontovateľné bez 
náradia. Neruší čisté línie vášho vozidla, ale keď 
potrebujete, je v okamihu na svojom mieste. 
Odporúča sa na časté používanie.

3. Ťažné zariadenie „labutí krk“. Na bezpečné 
ťahanie prívesu, karavanu či ďalšieho vybavenia. A, 
samozrejme, aj na upevnenie nosiča bicyklov.

STREŠNÉ NOSIČE
POSÚVAJTE OBZORY, AKO 
LEN CHCETE

Všetky naše nosiče sú veľmi praktické. Bez 
ohľadu na to, ako trávite svoj voľný čas, vám vždy 
ponúkneme ideálne prepravné riešenie.

1. Strešné tyče. Sú aerodynamické, jednoduché 
na inštaláciu a ideálne na montáž nosiča bicyklov, 
lyží alebo strešného boxu.

2. Pevný strešný box. Pridajte ďalší priestor 
na batožinu a cestujte bez kompromisov! 
V praktickom, odolnom a uzamykateľnom 
strešnom boxe hravo odveziete, čokoľvek vám 
napadne.

3. Nosič bicykla na strešné tyče. Ľahko a rýchlo 
ho upevníte na strešné tyče a bezpečne na ňom 
odveziete svoj bicykel.

4. Nosič lyží. Na streche v pokoji odveziete aj lyže 
a snoubordy. Ľahko sa montuje a ľahko sa používa 
v každom počasí.

DACIA LOGANPREPRAVA

1.

3. 2.

1.

3. 4.2.
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VŠETKO 
POTREBNÉ
PRE BEZPEČIE
NA CESTÁCH
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2.

SUPERJEDNODUCHÉ  
PARKOVANIE

Získajte ešte väčšiu kontrolu nad svojím vozidlom.
Vybavte ho asistentmi pre detekciu prekážok pri 
parkovaní.

1. Parkovacie senzory. Zvukovým signálom 
vás upozorní na prekážky pred aj za vozidlom, 
a umožní
vám tak parkovať omnoho plynulejšie.

2. Zadná parkovacia kamera. Pri cúvaní uvidíte 
priamo na displeji navigácie všetko, čo sa deje za 
vaším vozidlom. A zaparkujete tak ľahko ako nikdy
predtým.

SNEHOVÉ REŤAZEASISTENTY RIADENIA BEZPEČNOSŤ

OCHRANA A POKOJ

Zaistite pohodlie a ochranu tým, ktorí sú vám 
najdrahší. A myslite aj na bezpečie samotného 
vozidla.

1. Alarm. Obvodové a pohybové senzory 
a detektor nadvihnutia okamžite zistí akýkoľvek 
pokus o otvorenie, vlámanie alebo akýkoľvek 
pohyb vozidla.

2. Detské sedačky Isofix. Sú pohodlné 
a maximálne bezpečné a upevníte ich ľahko za 
okamih.

VYDAJTE SA BEZ OBÁV NA CESTU

Počasie je stále menej predvídateľné. So správnym 
vybavením vás však žiadny sneh neprekvapí.

1. Snehové reťaze Polaire Steel Sock. Pre 
maximálnu bezpečnosť a optimálnu priľnavosť 
v zimných podmienkach. Rýchla a jednoduchá 
inštalácia vďaka intuitívnej montáži a kompaktnej 
veľkosti. Všetko, čo potrebujete pre výrazné 
zlepšenie jazdného komfortu!

2. Snehové reťaze Standard. Jednoduché 
použitie, záruka bezpečnosti, priľnavosť 
a pohodlie aj v tých najnáročnejších jazdných 
podmienkach.

3. Snehové návleky. Nutný doplnok pre 
jednoduchšiu jazdu po zasneženom povrchu. 
Sú ľahké a rýchlejšie nasaditeľné než bežné 
snehové reťaze a umožňujú vozidlu udržať sa bez 
problémov na ceste pri slabom
snežení.

DACIA LOGANBEZPEČNOSŤ

1.

2.

1.
1. 3.2.
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KOMPLETNÁ PONUKA PRÍSLUŠENSTVA
DACIA LOGAN DACIA LOGAN

   Referencia Essential Comfort
DIZAJN      
EXTERIÉR
Shark anténa 82 01 731 020 • •

Dekorácia kapoty 82 01 739 805 • •

Strešný spojler 82 01 735 561 • •

DISKY KOLIES
Plechový disk Flex 6 J 15" 4 40 40 30 004 19R • •

Plechový disk Flex 6,5 J 16" 4 45 40 30 085 31R • •

Plechový disk Flex 6,5 J 16" 4 45 40 30 061 03R • •

Ozdobný kryt kolesa 15" Sorane – FLEX „PAE“ 40 31 525 72R • •

Ozdobný kryt kolesa 16" Saria – FLEX „PAE“ 40 31 561 36R • •

Hliníkový disk Amaris 6,5 J 16" 4 45 40 30 091 86R • •

Stredová krytka DACIA – sivá s čiernym pozadím 40 31 570 62R • •

Bezpečnostné skrutky diskov – 4 kusy 82 01 724 187 • •

Bezpečnostné skrutky diskov – sivá Thatcham, 4 kusy 82 01 724 188 • •

INTERIÉR
Vnútorné kryty predných prahov dverí s nápisom Logan 77 11 945 456 • •

Vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí s nápisom Logan 77 11 945 461 • •

Ochrana hrany batožinového priestoru 82 01 736 346 • •

KOMFORT A OCHRANA      

OKNÁ
Predné vzduchové deflektory 82 01 735 559 • •

Zadné vzduchové deflektory 82 01 739 882 • •

Slnečné clony – bočné zadné okná 77 11 945 450 • •

ŽIVOT NA PALUBE
Predná lakťová opierka (kompatibilná iba s nízkou stredovou konzolou) 87 70 072 06R • •

Fajčiarsky paket 82 01 375 535 • •

Vešiak za opierku hlavy 82 01 705 508 • •

Univerzálny nádstavec na ref. č. 77 11 785 947 alebo 77 11 785 945 77 11 785 944 • •

Vešiak za opierku hlavy (obsahuje univerzálny nádstavec 77 11 785 944) 77 11 785 946 • •

Vešiak na tašku/kabelku za opierku hlavy (na montáž vyžaduje ref. č. 77 11 785 944) 77 11 785 945 • •

Sklopný stolík za predné sedadlá (na montáž vyžaduje ref. č. 77 11 785 944) 77 11 785 947 • •

Chladiaci box – 24 litrov 77 11 431 405 • •

Piknikový kôš 77 11 943 404 • •

   Referencia Essential Comfort
 

BATOŽINOVÝ  PRIESTOR
Koberec batožinového priestoru 84 90 453 32R • •

Vaňa batožinového priestoru 84 97 550 35R • •

Organizér batožinového priestoru 82 01 653 542 • •

Sieť batožinového priestoru – horizontálna 77 11 945 466 • •

Sieť batožinového priestoru – vertikálna 77 11 945 467 • •

KOBERCE
Textilné koberce Comfort – sada 4 kusov 74 90 283 26R • •

Textilné koberce Premium – sada 4 kusov 74 90 223 71R • •

Gumové koberce – sada 4 kusov 74 90 266 30R • •

OCHRANA KAROSÉRIE
Ochranné bočné lišty dverí – 4 kusy 82 01 735 515 • •

Ochranná plachta karosérie Dacia – modrá 77 11 785 594 • •

POŤAHY
Poťahy predných sedadiel 87 37 060 14R • •

Poťahy predných a zadných sedadiel – 1/3 a 2/3 zadná lavica 87 37 045 55R • •

PREPRAVA      

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
Kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin 82 01 734 130 • •

Kabeláž ťažného zariadenia – 7 pin 82 01 734 129 • •

Adaptér kabeláže ŤZ – 13/7 pin 77 11 226 912 • •

Ťažné zariadenie „labutí krk“ 82 01 734 163 • •

Súprava pre upevnenie ťažného zariadenia „labutí krk“ 82 01 734 164 • •

Ťažné zariadenie demontovateľné bez náradia RDSO 82 01 734 166 • •

Súprava na upevnenie ťažného zariadenia demontovateľného bez náradia RDSO 82 01 734 167 • •

Držiak RZ pre nosič bicyklov Hang-on – 7 pin 77 11 210 431 • •

Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin 77 11 780 884 • •

Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 3 bicykle – 13 pin 77 11 780 885 • •

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang On (2 bicykle) 77 11 577 326 • •
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DACIA  DACIA LOGAN
   Referencia Essential Comfort

 

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on (3 bicykle) 77 11 577 327 • •

Zámok pre nosič bicyklov na ťažné zariadenie Xpress Hang-on 77 11 422 443 • •

Nosič bicyklov na ŤZ Europower 915 (2 bicykle) – 13 pin 77 11 577 333 • •

Nosič bicyklov na ŤZ Europower 916 (2 bicykle) – 7 pin 77 11 574 689 • •

STREŠNÉ NOSIČE
Strešné tyče 82 01 734 004 • •

Strešný box pevný 400 l čierny 77 11 574 056 • •

Strešný box pevný 480 l čierny (nekompatibilný so štandardnou anténou) 77 11 574 057 • •

Sada upevňovacích popruhov pre strešný box 77 11 788 912 • •

Modulárny mäkký strešný box 340 l čierny 77 11 419 549 • •

Nosič bicykla na strešné tyče 77 11 780 147 • •

Nosič bicykla na strešné tyče – Touring Line 65 77 11 421 294 • •

Nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží/2 snowboardy) 77 11 940 000 • •

Nosič lyží Thule 7326 (pre 6 párov lyží/4 snowboardy) 77 11 940 001 • •

Adaptér na strešné tyče pre nosiče bicyklov/lyží – oceľový 77 11 420 781 • •

Adaptér na strešné tyče pre nosiče bicyklov/lyží – hliníkový 77 11 421 178 • •

MULTIMÉDIÁ      

TELEFÓN
Bezdrôtová indukčná nabíjačka na smartfón – do stredovej konzoly vrátane funkcie zrkadlenia telefónu 82 01 739 622 • •

Magnetický držiak telefónu – do ventilačnej mriežky 77 11 784 774 • •

Magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním – do ventilačnej mriežky 77 11 940 323 • •

Magnetický držiak telefónu 77 11 784 775 • •

BEZPEČNOSŤ     

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
Alarm 82 01 734 135 • •

   Referencia Essential Comfort
 

ASISTENTY PARKOVANIA
Predné parkovacie senzory 82 01 734 052 • •

Zadné parkovacie senzory (kompatibilné s ťažnými zariadeniami Dacia, pri zapojení prívesu so senzormi sa 
automaticky vypnú) 82 01 734 053 • •

Zadná parkovacia kamera (kompatibilná iba so systémom Media Display a Media Nav) 82 01 739 628 • •

BEZPEČNOSŤ
Autolekárnička 77 11 561 356 • •

Výstražná vesta 77 11 764 847 • •

Sada povinnej výbavy Dacia (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano) 77 11 460 708 • •

DETSKÉ SEDAČKY
Detská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narodenia do 83 cm/13 kg/15 mesiacov 77 11 940 742 • •

Základňa Isofix pre det. sedačku ref. 7 711 940 742 77 11 940 741 • •

Detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4 – 12 rokov) 77 11 940 745 • •

Detská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 mesiacov – 4 roky) 77 11 940 744 • •

Prídavné spätné zrkadlo pre dohľad nad deťmi 77 11 940 517 • •

SNEHOVÉ REŤAZE
Snehové reťaze Standard – 9 mm 77 11 578 468 • •

Snehové reťaze Polaire Steel sock – veľkosť 52 77 11 943 624 • •

Snehové reťaze Premium Grip – veľkosť 50 77 11 780 253 • •

Snehové návleky – veľkosť 52 77 11 578 649 • •

• : kompatibilné. –: nekompatibilné.



DACIA LOGAN 

BALÍČKY PRÍSLUŠENSTVA S 20 % ZĽAVOU

Strešné tyče, vaňa batožinového priestoru, gumové koberce

Predná lakťová opierka, koberec batožinového priestoru, magnetický držiak telefónu do 
ventilačnej mriežky, textilné koberce Comfort

Ťažné zariadenie „labutí krk“ vr. súpravy na upevnenie a kabeláže (13 pin), gumové koberce, vaňa 
batožinového priestoru

Shark anténa, vnútorné osvetlené kryty predných prahov dverí s nápisom Logan, ochrana hrany 
batožinového priestoru

Zľava na balíčky príslušenstva sa nevzťahuje na montáž.
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