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ir Logan MCV Stepway



Viskas, kas yra DACIA LOGAN MCV STEPWAY viduje, prisideda prie 
automobilio efektyvumo ir paprastumo. Multimedijos sistema MEDIA 
NAV EVOLUTION su integruota atbulinės eigos kamera*, pajudėjimo 
įkalnėje pagalbos sistema, elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu 
jungikliu vairuotojo pusėje...

Šiame modelyje pritaikėme visas naudingiausias technologijas (taip pat 
esančias modelyje DACIA LOGAN MCV), kad kiekviena kelionė būtų kuo 
patogesnė.

*Priklausomai nuo varianto

Pažangios technologijos  
palengvina gyvenimą
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Visiškas saugumas  
bet kokiomis sąlygomis

Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. 
Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės eigos 
vaizdo kamera.

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP). Užtikrina automobilio stabilumą 
posūkiuose koreguodama stabdymo jėgos paskirstymą ir variklio sūkių skaičių. 

*Priklausomai nuo varianto
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Jūsų saugumas – visada didžiausias mūsų rūpestis. Automobiliuose 
DACIA LOGAN MCV ir DACIA LOGAN MCV STEPWAY įrengtos gerai 
pasiteisinusios aktyvios ir pasyvios saugos sistemos. Sutvirtinta kėbulo 
konstrukcija puikiai apsaugo visus keleivius. ABS sistema su avarinio 
stabdymo pagalbos sistema, taip pat ESC sistema su traukos kontrolės 
sistema (ASR) garantuoja efektyvų stabdymą ir padidina automobilio 

stabilumą. Be to, DACIA LOGAN MCV ir DACIA LOGAN MCV STEPWAY 
turi priekines ir šonines oro pagalves, vaikų kėdutės fiksavimo ant 
užpakalinių šoninių sėdynių sistemą ISOFIX, pajudėjimo įkalnėje 
pagalbos sistemą ir automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistemą. 
Leiskitės į kelionę!

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema: ši sistema padeda visiškai saugiai ir sklandžiai 
pajudėti įkalnėje.

Keleivių apsauga: sutvirtinta kėbulo konstrukcija, priekinės ir šoninės oro pagalvės 
priekyje ir vaikų kėdutės fiksavimo ant užpakalinių šoninių sėdynių sistema ISOFIX.
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Access Ambiance

PAGRINDINĖ ĮRANGA

 – Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus 
stabdymo pagalbos sistema (EBA), 
elektroninė stabilumo palaikymo sistema 
(ESP) ir traukos kontrolės sistema (ASR)
 – Priekinės ir šoninės oro pagalvės
 – Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
 – Juodos vidinės durų rankenos ir juodi šoninių 
veidrodėlių korpusai
 – Padangų oro slėgio jutikliai
 – Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti 
prie šoninių užpakalinių sėdynių
 – Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
 – Išskirtinio dizaino priekiniai bei užpakaliniai 
žibintai ir šviesadiodžiai dienos žibintai
 – Rankiniu būdu valdomi priekinių ir 
užpakalinių durų langai
 – Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima 
nulenkti ⅓ arba ⅔), su 3 galvos atramomis
 – Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas
 – 15” plieniniai ratlankiaI Groomy

PAGRINDINĖ ĮRANGA
AMBIANCE = ACCESS +

 – Bagažinės apšvietimas
 – 2 garsiakalbiai priekyje
 – Šonų apsaugos juostos   
 – Nuotolinis centrinis durų užraktas
 – Elektra valdomi priekinių durų langai
 – Rūko žibintai
 – Kelionės kompiuteris (negalimas, kai yra 
gamyklinė dujų įranga)
 – Multimedijos įranga Dacia Plug & Radio: 
radijas, MP3 grotuvais, USB bei garso įrangos 
jungtis, laisvų rankų įranga Bluetooth®, prie 
vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas
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Laureate
 – Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir 
šoninių veidrodžių korpusai
 – Reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos 
diržas
 – Elektra reguliuojami šildomi šoniniai 
veidrodėliai
 – Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
 – Reguliuojamo aukščio vairaratis
 – Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
 – Dvispalviai stogo laikikliai 
 – Bagažo uždangalas 
 – Matinės chromo spalvos vidinės durų 
rankenos

PAGRINDINĖ ĮRANGA
LAUREATE = AMBIANCE +
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Stepway
 – Juodos išorinės durų rankenos
 – LOOK STEPWAY: matinės chromo spalvos 
priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos, 
dviejų spalvų (juodos ir matinės chromo) 
išilginiai stogo laikikliai, STEPWAY ženklas, 
didesnė prošvaisa, dviejų spalvų (juodos 
ir kėbulo spalvos) priekinis ir užpakalinis 
buferiai, ratų arkų apvadai, šoniniai 
veidrodėliai pilkais korpusais
 – 16” plieniniai ratlankiaI Bayadere 
 – Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties 
rankena
 – Medžiaginiai apmušalai sukurti specialiai 
STEPWAY versijai (ryškios siūlės, STEPWAY 
logotipas)
 – Užpakaliniai atstumo jutikliai
 – Greičio reguliatorius-ribotuvas

PAGRINDINĖ ĮRANGA
STEPWAY = LAUREATE +
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Spalvos Ratlankiai

15” PLIENINIAI RATLANKIAI SU 
GROOMY RATŲ GAUBTAIS*

15” PLIENINIAI RATLANKIAI SU 
POPSTER RATŲ GAUBTAIS*

15” LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
CHAMADE *
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HAILANDO PILKA2 KOSMOSO MĖLYNA2

KOMETOS PILKA2

JUODASIS PERLAS2ALPIŲ BALTA1 TAMSIAI MĖLYNA1*

16” PLIENINIAI RATLANKIAI
BAYADERE**

      1 Nemetalizuojamieji dažai.      

      2 Metalizuojamieji dažai.
   * Netaikoma variantui STEPWAY.
 ** Taikoma variantui STEPWAY.

ŽYDRA2**

KOPŲ SMĖLIO
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Priedai
1. ANT SKERSINIŲ STOGO LAIKIKLIŲ 
TVIRTINAMA STOGO BAGAŽINĖ IR 
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
RUNAWAY. 
Šią dailiai atrodančią stogo bagažinę per 
kelias minutes galima įtaisyti ant skersinių 
stogo laikiklių. Pritaikykite savo transporto 
priemonei sportinį akcentą – lengvojo 
lydinio ratlankius RUNAWAY.

2. PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AUTOMOBILIO 
STATYMO PAGALBOS SISTEMA. 
Su šia sistema visi automobilio statymo 
manevrai taps lengvi, nes sistema aptinka 
visas priešais transporto priemonę arba už 
jos esančias kliūtis.

3. SIGNALIZACIJA. 
Signalizacija reaguoja į bet kokį bandymą į jį 
įsilaužti ir į bet kokį judesį jo salone.

4. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS. 
Veiksmingai apsaugokite automobilį nuo 
kasdien pasitaikančių smulkių įbrėžimų.

5. MAGNETINIS IŠMANIOJO TELEFONO 
LAIKIKLIS.
Šį mažą, dėmesio neatkreipiantį laikiklį 
galima lengvai pritvirtinti prie bet kurių 
automobilio ventiliacijos grotelių. Kadangi 
yra magnetinis, įstatyti į laikiklį telefoną 
galima vienu judesiu.

6. PORANKIS.
Padidinkite kelionių komfortą ir įgykite 
papildomos vietos daiktams. Porankis 
reguliuojamas vertikaliai, todėl komforto 
lygis tikrai padidėja.

7. SKYDELIAI NUO SAULĖS.
Lengvai sumontuojami, padidina keleivių 
komfortą.

8. VAIKŲ SĖDYNĖ DUO IR ISOFIX
Būtinas priedas, padedantis užtikrinti 
aukštą patogumo lygį ir saugumą 
automobiliu važiuojantiems vaikams.

1.

2.

3.

6.

5.4.

8.7.
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9. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ 
BAGAŽINĖS SLENKSČIO DANGA.
Įdėklas idealiai atitinka automobilio 
bagažinės formą ir saugo gamyklinę jos 
dangą. Apsaugokite užpakalinį buferį 
naudodami plastikinę dangą, skirtą bagažinės 
slenksčiui.

10. MEDŽIAGINIAI KILIMĖLIAI.
Idealiai atitinka salono matmenis, puikiai dera 
prie automobilio salono dizaino.

11. GUMINIAI KILIMĖLIAI.
Guminiai kilimėliai idealiai atitinka 
automobilio formą. Lengva prižiūrėti, labai 
patvarūs, veiksmingai apsaugo grindis nuo 
purvo.

12. BAGAŽINĖS GROTELĖS IR APSAUGINIS 
ĮKLOTAS.
Tai priedai, reikalingi norint saugiai gabenti 
keturkojus draugus.

13. TINKLAS BAGAŽUI PRILAIKYTI.
Saugo, kad gabenamas bagažas neslankiotų.

14. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI IR 
SLIDŽIŲ LAIKIKLIS.
Ant tvirtų ir lengvai montuojamų skersinių 
stogo laikiklių galima gabenti įvairius 
objektus ir tvirtinti įvairius kitus priedus, 
pavyzdžiui, slidžių laikiklį.

15. VELKAMASIS KABLYS IR DVIRAČIŲ 
LAIKIKLIS.
Važiuodami į gamtą pasinaudokite ant 
velkamojo kablio tvirtinamu dviračių laikikliu. 
Laikiklį galima pakreipti, kad netrukdytų 
atidaryti bagažinės.

16. SULANKSTOMAS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS 
EASYFLEX.
Tiesiog būtinas bagažinei apsaugoti, ypač 
vežant didelius ir purvinus daiktus. Jį lengva 
sulankstyti ir išskleisti.

9.

14.

15. 16.
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LOGAN MCV  
BAGAŽINĖS TALPA (dm3) (atitinka standartą  ISO 3 832)    
5 vietų varianto 573
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas 1518

MATMENYS (mm)     
A Tarpuratis 2635
B Bendras ilgis 4501
C Priekinė iškyša 827
D Užpakalinė iškyša 1039
E Atstumas tarp priekinių ratų 1497
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1486
G Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais) 128
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais 1521 / 1552
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 590
H2 Bagažinės angos aukštis 784
H3 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys 1921
H4 Aukštis iki bagažo uždangalo 481
J1 Plotis ties priekiniu porankiu 1387
J2 Plotis ties užpakaliniu porankiu 1389
K Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių 

atlošų kelių aukštyje 177
L1/L2 Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių 1733 / 1994
L3 Salono plotis tarp ratų arkų 997
M1 Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu) 900
M2 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu) 886
O1 Plotis priekyje virš porankio 1415
O2 Plotis užpakalyje virš porankio 1434
Y1 Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių 1054

LOGAN MCV STEPWAY 
BAGAŽINĖS TALPA (dm3) (atitinka standartą  ISO 3 832)   
5 vietų varianto 573
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas 1518

MATMENYS (mm)     
A Tarpuratis 2635
B Bendras ilgis 4528
C Priekinė iškyša 846
D Užpakalinė iškyša 1047
E Atstumas tarp priekinių ratų 1491
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1481
G Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais) 174
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais 1559 / 1590
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 622
H2 Bagažinės angos aukštis 784
H3 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys 1950
H4 Aukštis iki bagažo uždangalo 481
J1 Plotis ties priekiniu porankiu 1387
J2 Plotis ties užpakaliniu porankiu 1389
K Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių 

atlošų kelių aukštyje 177
L1/L2 Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių 1761 / 1994
L3 Salono plotis tarp ratų arkų 997
M1 Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu) 900
M2 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu) 886
O1 Plotis priekyje virš porankio 1415
O2 Plotis užpakalyje virš porankio 1434
Y1 Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių 1054
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Važiuokite, keliaukite, 
mėgaukitės – tai ir yra 
Dacia
DACIA kuria patrauklius aukštos kokybės automobilius 
už prieinamą kainą. Tai išraiškingi, bet ne pretenzingi 
modeliai su patikimiausiomis pasiteisinusiomis 
technologijomis – viskas už neįtikėtinai žemą kainą. 
Vos per dešimt metų automobilių rinkoje pakeitėme 
jėgų pasiskirstymą ir padarėme tikrą perversmą. Negali 
būti? Tikrai gali. Kokia mūsų sėkmės paslaptis? Tai 
idealus paprastumo, skaidrumo ir geros kainos derinys. 
Nuo modelių pasirinkimo iki kainos ir serviso – viskas 
aišku ir suprantama. Kiekvienas DACIA automobilis 
suteikia malonų teisingo pasirinkimo jausmą. Tokie 

jausmai kyla dėl aukštos automobilio kokybės, 
patikimumo, originalaus stiliaus, didelio važiavimo 
komforto ir ypač – dėl teisingos kainos. Tai galimybė 
įsigyti naują automobilį, kuris visiškai atitinka jūsų 
poreikius ir pageidavimus.

O svarbiausia – įsigyjant DACIA automobilį nereikės 
išleisti visų pinigų, jų dar liks ir atostogoms ar svajonių 
gitarai arba juodai dienai. Su DACIA galėsite būti, kur tik 
norite ir veikti, ką tik pageidaujate.
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Išskirtinis 
universalas  
už ypatingą 
kainą!





www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA 
automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie 
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar 
pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius 
DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško 
kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.
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