Dacia Logan

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

Access

Open

STANDARTA APRĪKOJUMS

STANDARTA APRĪKOJUMS

––ABS + avārijas bremzēšanas
palīgsistēma+ESC+ASR
––Priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni
––Riepu spiediena kontrole
––Ātrumu pārslēgšanas indikators
––Brīdinājums aizsprādzēt priekšējo sēdekļu
drošības jostas
––ISOFIX sistēma bērnu sēdeklīša stiprināšanai
aizmugures sānu sēdekļos
––Palīgierīce braukšanas uzsākšanai slīpumā
––Stūres pastiprinātājs
––Melni priekšējie un aizmugures bamperi
––Īpaša izskata priekšējie un LED dienas gaitas
lukturi
––Sānu spoguļi ar manuālo regulēšanu no
salona
––Melni ārējie durvju rokturi
––Riepu remonta komplekts
––15” tērauda riteņu diski GROOMY
––Fiksēts aizmugures sēdeklis ar 3 galvas
balstiem
––12V kontaktligzda salona priekšpusē
––Manuāli regulējami priekšējie un aizmugures
sānu logi

OPEN = ACCESS +
Papildus aprīkojums
––Rezerves ritenis

––Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves
krāsā
––Miglas lukturi
––2 skaļruņi priekšā + 2 skaļruņi aizmugurē
––Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
––Priekšējie sānu logi elektriski regulējami ar
impulsveida slēdzi vadītāja pusē
––Dacia Plug & Radio: radio, MP3, Bluetooth®,
USB un kontaktligzda radio panelī, radio tīkls
ar tālvadības pulti zem stūres rata
Papildus aprīkojums
––Comfort Pakete (vadītāja sēdekļa drošības
josta ar augstuma regulēšanu, pēc augstuma
regulējams stūres rats, pēc augstuma
regulējams priekšējā pasažiera sēdeklis
––Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
––Rezerves ritenis**
––Metāliska virsbūves krāsa
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Laureate

STANDARTA APRĪKOJUMS
LAUREATE = OPEN +

––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
––15” tērauda riteņu diski POPSTER
Papildus aprīkojums
––Metāliska virsbūves krāsa
––15’’ vieglmetāla riteņu diski CHAMADE
––Stūres rats un ātrumpārslēgs ar ādas
apdari*
––Ādas pakete (apdare: āda kombinācijā ar
eco ādu)
––Rezerves ritenis**
––Ātruma ierobežotājs
––Atpakaļ gaitas kamera ar aizmugurējo
parkošanās palīgsistēmu
––Elektriski verami aizmugurējie sānu logi
––Roku balsts
––Media Nav Evolution: 7” skārienjutīgs ekrāns
ar navigāciju, radio (bez CD), USB ligzda radio
panelī, audiostraumēšana, Bluetooth® radio
tīkls ar tālvadības pulti zem stūres rata
––Austrumeiropas karte – paplašināta versija
(pieejama ar Media Nav Evolution)

* Vērša ādas apdare
** Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu
LPG sistēmu
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Krāsas

ALPU BALTA (369) (1)

Diski

JŪRAS ZILA (D42) (1)

PĒRĻU MELNA (676) (2)
15” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
GROOMY

KOSMOSZ ILA (RPR) (2)

KOMĒTAS PELĒKA (KNA) (2)

ŪDELES BRŪNA (CNM) (2)

15” VIEGLMETĀLA RITEŅU DISKI
CHAMADE

(1) Nemetāliska virsbūves krāsa.
(2) Metāliska virsbūves krāsa.

15” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
POPSTER

Dacia Logan

Papildu piederumi

1. RITEŅU LOKI
Izpaudiet savu personību ar Runway riteņu lokiem,
un automašīna iegūs modernu un skaidri dinamisku
izskatu.
2. AIZSARGĀJOŠI GRĪDAS PAKLĀJI
Augstas kvalitātes speciāli pielāgoti auduma grīdas
paklāji ne tikai perfekti iekļaujas mašīnas interjerā,
bet arī nodrošina drošību.
3. BAGĀŽNIEKA TEKNE UN BAGĀŽNIEKA MALIŅA
Bagāžnieka tekne aizsargā oriģinālo paklāju un
pieguļ mašīnas bagāžniekam kā cimds. Vēl vairāk –
plastiskais materiāls un augstās malas atvieglo to
tīrīšanu. Apklājiet un aizsargājiet mašīnas aizmugures
buferi ar plastmasas bagāžnieka maliņu.
4. BAGĀŽNIEKA TĪKLS
Notur ievietotos priekšmetus savās vietās un
neļauj tiem pārvietoties brauciena laikā.
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Papildu piederumi

5. ĀĶIS AR VELOSIPĒDU TURĒTĀJU
Ja vēlaties būt gatavs piedzīvojumam, izvēlieties uz
āķa uzliekamo velosipēdu turētāju. To var atlocīt, lai
viegli piekļūtu bagāžniekam.
6. SĀNU MOLDINGI
Pasargājiet no maziem, ikdienas sitieniem, izmantojot
šos elegantos sāna moldingus.
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7. ROKU BALSTS
Ar viegli regulējamo roku balstu brauciens
būs vēl ērtāks! Izmantojiet to, dažādu sīku
priekšmetu uzglabāšanai.
8. JUMTA BOKSS UZSTĀDĪŠANAI UZ JUMTA
ŠĶĒRSSTIEŅIEM
To var dažu minūšu laikā uzstādīt uz jumta
šķērsstieņiem, piedāvājot automobilim papildu
kravas zonu.
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9. SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija ir pilnībā saderīga ar elektroniku un tā
nosaka mēģinājumus ielauzties un kustību pasažieru
nodalījumā.

Dacia Logan

Izmēri

GABARĪTI (mm)

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

510
1 257

GABARĪTI (mm)
A
B
C
D
E

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze

2 635
4 358
827
896
1 496

F
G
H
H1
H2
J1

Aizmugurējā šķērsbāze
Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri)
Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī
Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam
Bagāžas nodalījuma atveres augstums
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu
J2
augstumā
K
Vieta kājām (otrajā rindā)
L1/L2 Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem

1 486
130
1 517
751
406
1 387
1 389
177
1 733/1 994

GABARĪTI (mm)
L3
M1

M2
O1
O2
Y1

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

1 013
900
869
1 415
1 430
1 076

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.dacia.lv
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