Dacia Logan MCV Stepway

Takuu
tai

vuotta

sisältää 24h tiepalvelun

Riittävästi tilaa
kaikelle ja kaikille

Dacia Logan MCV Stepway on täysikokoinen
farmari,jossa on paljon monipuolista tilaa kaikenlaisiin
kuljetustarpeisiin. Huolitellut sisätilat ovat omiaan
koko perheen nautittavaan matkantekoon. Dacia
Logan MCV Stepwayssä on korotettu maavara,
suomenkielinen navigointijärjestelmä, peruutustutka ja vakionopeudensäädin. XXL-kokoisen
tavaratilan ansiosta Dacia Logan MCV Stepway
taipuu myös monenlaisiin tavarakuljetuksiin.
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Stepway 10
STEPWAY-VARUSTEET
-- 1/3 - 2/3 osissa alas taitettava takaistuin
-- 12V-virtapistoke
-- 16” muotovanteet Bayadere (teräsvanteen muotoilu
yhtenevä koristekapselin kanssa)
-- 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla
-- ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella
-- Ajotietokone ulkolämpötilanäytöllä
-- Edessä päätä ja rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt
-- Elektroninen ajonestolaite
-- ESC + ASR ajovakaudenhallinta-järjestelmä sutimisen estolla
-- Etumatkustajan turvatyyny (poiskytkettävissä)
-- Hopeanharmaat etu- ja takapuskurin alaosat
-- Ilmastointi
-- Istuinlämmitys edessä
-- Kahvat etuovipaneeleissa
-- Kaistanvaihtovilkku (kertapainalluksella 3 vilkutusta)
-- Kattokaiteet (pitkittäiset, tumman harmaat/mustat)
-- Keskikonsolin takaosassa mukiteline ja 12V-virtapistoke
-- Keskuslukitus kaukosäätimellä
-- Korinväriset puskurit
-- Korotettu maavara
-- Kromiset koristerenkaat ilmasuulakkeissa, mittaristossa
ja ohjauspyörässä
-- Kromiset ovikahvat sisällä
-- Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
-- Kuljettajan turvatyyny
-- Kyynärnojat etuovissa
-- Käsisäätöiset ulkopeilit
-- Moottorin Stop&Start-järjestelmä

-- Mustat ovikahvat
-- Mustat rengaskaaret ja helmalistat
-- Mäkilähtöavustin
-- Niskatuet kaikilla istuinpaikoilla
-- Ohjauspyörän korkeudensäätö
-- Ohjaustehostin
-- Ovien automaattinen lukitustoiminto liikkeelle lähdettäessä
-- Peruutuskamera
-- Päiväajovalot
-- Rengaspainevalvonta (passiivinen)
-- Renkaanpaikkaussarja
-- Selkänojaa myötäilevät niskatuet takaistuimilla
-- Soft Feel -päällysteinen ohjauspyörä
-- Stepway-jäähdyttimen säleikkö
-- Stepway-tekstit etuovissa
-- Sumuvalot
-- Suomenkielinen Media Nav Evolution -multimediajärjestelmä
(7” kosketusnäyttö, navigointi, radio, AUX- ja USB-liittimet, Bluetooth
musiikin suoratoistolla ja puhelintoiminnoilla, kaukosäädin)
-- Sähköiset ikkunannostimet edessä kuljettajan ikkunan
kertapainallustoiminnolla
-- Sähkösäätöiset ja lämmitettävät ulkopeilit
-- Takapysäköintitutka
-- Tavaratilan valo
-- Tummanharmaat ulkopeilien kuoret
-- Turvaistuimen ISOFIX-kiinnikkeet takasivuistuimilla
-- Turvavyömuistuttimet etuistuimilla
-- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
-- Verhoilu “Stepway”

Värit
GLACIER VALKOINEN (369)
(PERUSVÄRI)

NACRÉ MUSTA (676)
(METALLIVÄRI)

HIGHLAND HARMAA (KQA)
(METALLIVÄRI)

COSMOS SININEN (RPR)
(METALLIVÄRI)

COMÈTE HARMAA (KNA)
(METALLIVÄRI)

AZURITE SININEN (RPL)
(METALLIVÄRI)

VISON RUSKEA (CNM)
(METALLIVÄRI)

DUNE BEIGE (HNP)
(METALLIVÄRI)

FUSION PUNAINEN (NPI)*
(METALLIVÄRI)
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Lisävarusteet

1. KULJETUSLAATIKKO JA RUNWAY-VANTEET
Tyylikkään kuljetuslaatikon asennus kattotelineeseen onnistuu helposti. Kuljetuslaatikko
antaa paljon lisätilaa tavaroille. Logan MCV:n
urheilullisuutta voit lisätä Runway-vanteilla.
2. ETU- JA TAKAPYSÄKÖINTITUTKA
Tämä järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa turvallista
pysäköintiä.

1.

2.

4.

3. HÄLYTIN (EI KUVAA)
Logan MCV:n elektroniikkajärjestelmän
kanssa täysin yhteensopiva hälytin havaitsee
murtautumisyritykset ja liikkeen auton sisällä.
4. KYLKISUOJAT
Voit suojata Logan MCV:n kyljet pikkukolhuilta
näiden tyylikkäiden kylkilistojen avulla.

5.

6.

7.

5. ÄLYPUHELINTELINE
Tämä pieni ja tyylikäs teline kiinnitetään auton
tuuletusritilään ja puhelin kiinnittyy telineeseen
kätevästi magneetilla. Teline on helppo asentaa
ja irrottaa.
6. KYYNÄRNOJA
Kyynärnoja parantaa mukavuutta ja tarjoaa
ylimääräisen säilytystilan pikkuesineille.
Kyynärnoja on mahdollista nostaa tai laskea
halutulle korkeudelle.
7. HÄIKÄISYSUOJAT
Helposti asennettavat häikäisysuojat suojaavat
matkustajia auringolta ja uv-säteiltä.

8.
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13.

15.

16.

8. TAVARATILAN KAUKALOMATTO JA
PUSKURIN SUOJUS
Kaukalomatto suojaa tavaratilan lattiaa ja on
muotoiltu täydellisesti Logan MCV:n muotoihin.
Tukevan rakenteen ja korkeiden reunojen myötä
kaukalon puhdistus on helppoa. Muovinen
puskurinsuoja suojaa puskurin maalipintaa
autoa lastattaessa.
9. TAVARATILAN VÄLISÄLEIKKÖ JA SUOJAMATTO
Välisäleikkö on korvaamaton lisävaruste, joka
varmistaa lemmikkisi turvallisuuden. Isoja tavaroita
kuljetettaessa se varmistaa niiden paikoillaan
pysymisen erottaessaan auton tavaratilan
matkustamosta. Suojamatto suojaa tavaratilan
lattiaverhoilua.

10. LISÄTAUSTAPEILI
Lisäpeilin avulla voit valvoa kuljetettavia tavaroita
tai vaikkapa takapenkillä matkustavia lapsia.
11. TEKSTIILIMATOT
Mittatilaustyönä tehdyt laadukkaat tekstiilimatot
sopivat täydellisesti yhteen sisäverhoilun kanssa.
12. KUMIMATOT
Logan MCV:hen täydellisesti sopivat kumimatot
ovat helppohoitoiset ja todella kestävät ja
tarjoavat parhaan mahdollisen suojan lunta ja
kuraa vastaan.
13. TAVARATILAN TAVARAVERKKO
Tavaraverkko pitää irtotavarat tavaratilassa
paikoillaan kuljetuksen aikana.

14. KATTO- JA SUKSITELINE (EI KUVAA)
Täydellisesti Logan MCV:n muotoiluun räätälöidyt
kattotelineet soveltuvat mm. suksien tai polkupyörätelineiden kuljettamiseen.
15. VETOKOUKKUUN KIINNITETTÄVÄ
POLKUPYÖRÄTELINE
Vetokoukkuun asennettava, kallistettava
polkupyöräteline mahdollistaa tavaratilan
luukun avaamisen. Käytännöllinen varuste
aktiiviselle lomailijalle.
16. TAVARATILAN SUOJAMATTO EASYFLEX
Suojaa autosi tavaratilaa isoja tai likaisia tavaroita
kuljetettaessa. Taittuu kokoon ja avautuu helposti
sekä peittää tarvittaessa koko tavaratilan, myös
penkit taitettuina.

Aja, nauti
ja matkusta
– siinä on
Dacian
syvin
olemus!
Kun valitset Dacian se kertoo, että arvostat
laatua, luotettavuutta, tilaa, tyyliä ja
mukavuutta – ja ennen kaikkea järkevää hintaa.
Dacia tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusi
auto, johon voit ihastua ja joka täyttää kaikki
tarpeet, mutta siihen ei tarvitse kuitenkaan
sijoittaa kaikkia käytettävissä olevia varoja.
Toteuta unelmasi: Dacian kyydissä voit mennä
minne haluat ja tehdä mitä haluat.

dacia.fi

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman
mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä toimintoja ja varusteita ei välttämättä ole saatavilla
(valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän
esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.
KUVAT: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, A. BERNIER, Y. BROSSARD - PAINETTU SUOMESSA - LOGAN MCV - 2000 - HEINÄKUU 2019. Nordic Automotive Services OY, Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa, Finland.
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Mitat
MITAT (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Akseliväli
Kokonaispituus
Etuylitys
Takaylitys
Raideväli edessä
Raideväli takana
Maavara (5 henkeä kyydissä) mm
Kuormaamaton korkeus ilman kattokiskoja / kattokiskojen kanssa
Tavaratilan kuormauskorkeus
Tavaratilan luukun korkeus
Korkeus takaluukku avattuna
Tavaratilan korkeus tavaratilan verhon alla
Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella
Matkustamon leveys takana kyynärpäiden korkeudella
Polvitila (takamatkustaja)
Kokonaisleveys ilman peilejä / peilien kanssa
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden kohdalla
Pääntila edessä 14°:n kulmalla
Pääntila takana 14°:n kulmalla
Matkustamon leveys edessä olkapäiden korkeudella
Matkustamon leveys takana olkapäiden korkeudella
Kuormauspituus takapenkit käytössä

Logan MCV Stepway
2635
4528
846
1047
1491
1481
174
1559/1590
622
784
1950
481
1387
1389
177
1761/1994
997
900
886
1415
1434
1054

Ajantasaiset hinnat ja tekniset tiedot löytyvät uusimmasta Dacia Logan MCV -hinnastosta.
Katso www.dacia.fi tai kysy jälleenmyyjältä.

Vanteet

16” DARK METAL
BAYADÈRE FLEXWHEEL
-MUOTOVANTEET
(VAKIOVARUSTE)

