
Logan MCV
Nieuwe Dacia

Accessoires





Uw Eigen stijl en persoonlijkheid in 
een uniek design! Om uw auto nóg 
persoonlijker en unieker te maken, 
heeft Dacia accessoires voor het 
exterieur ontwikkeld die de exclusieve 
uitstraling van uw Logan MCV 
accentueren

Dynamisch
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design



Interieur
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1. Dacia portierdrempels
Bescherm en customize in stijl de toegang 
tot uw auto met deze portierdrempels met 
Dacia logo.
82 01 351 844 (Voor)
82 01 391 425 (Achter)

2. Verlichte Dacia portierdrempels
Elegant en modern in- en uitstappen.  
De tijdgeschakelde witte verlichting bij de 
dorpels trekt dag en nacht de aandacht.  
De aluminium afwerking voorzien van een 
Dacia logo maakt het nog net iets exclusiever. 
Set van 2 drempels (rechts en links).
82 01 468 752
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Comfort en

Kies voor bescherming op maat en 
voor topkwaliteit.  
De zowel mooie als functionele 
accessoires voor de inrichting van 
Dacia zijn perfect afgestemd op het 
interieur van de auto.
Nog nooit was rijden zo comfortable 
en relaxed als in uw Logan MCV!
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Vloermatten
Bescherm uw auto extra. De op maat 
gemaakte en gepersonaliseerde 
vloermatten zijn onderworpen aan zeer 
strenge tests die bijzonder goede kwaliteit, 
veiligheid en duurzaamheid garanderen. 
De bestuurdersmat kan snel worden 
bevestigd met twee daarvoor bestemde 
veiligheidsclips.
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1. Rubbermatten
Ze zijn waterdicht, onderhoudsvriendelijk en 
houden het interieur schoon en langer intact.
82 01 621 053

2. Vloermatten Standaard
Ze zijn onderhoudsvriendelijk en beschermen 
het interieur van de auto waar deze veel 
gebruikt wordt.
82 01 337 453

3. Stoffen mat Comfort
Verwen uzelf met deze premium afwerking 
met een grijze bies en geborduurde naam van 
uw auto.
82 01 522 662

1
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Comfort aan boord
1. Rokersset

Onmisbaar als u de auto schoon wilt houden. 
Bestaat uit een asbak en een aansteker.
82 01 375 535

2. Armsteun - Voorin
Meer comfort tijdens het rijden door extra 
opbergruimte voor kleine, persoonlijke 
spullen. Bovendien in hoogte verstelbaar 
voor nog meer comfort.
Kleur: zwart.
Inhoud: 1 liter
82 01 679 842

2

Stoelhoezen
3. Hoezen voorstoelen

Voor perfecte bescherming van de originele 
bekleding van de auto. Ze zijn op maat 
gemaakt, makkelijk aan te brengen en schoon 
te maken.
82 01 496 809

1
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1. Bagageruimtebak
Handig voor het vervoer van allerhande 
voorwerpen, met name vieze spullen. De 
bakbeschermt de originele vloerbedekking en 
past perfect in de bagageruimte van uw auto. 
Hij is erg handig en makkelijk te plaatsen en 
schoon te maken vanwege het semi-flexibele 
materiaal en de hoge randen.
82 01 600 378 

22 2

Inrichting van de bagageruimte
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2. EasyFlex modulaire bescherming van
de bagageruimtevloerEen onmisbare bescherming 
voor de bagageruimte van uw auto en voor het 
vervoeren van grote en vieze spullen! Hij kan 
makkelijk worden in- en uitgevouwen en voegt zich 
perfect naar de stand van de achterstoelen. Geheel 
uitgevouwen, bedekt hij de hele bagageruimte 
Hij is multifunctioneel en praktisch, zowel in het 
dagelijkse leven als voor de vrijetijdsbestedingen.
82 01 681 718
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3. Indelingssysteem voor losse bagage
Met dit systeem kan de bagageruimte 
van uw auto ingedeeld worden en blijven 
spullen op hun plaats tijdens het rijden. Hij 
is verwijderbaar, flexibel en makkelijk te 
installeren en kan worden aangepast aan 
objecten van verschillende maten en kan 
ook in het interieur worden geplaatst om 
uw (hand) tas op de grond op zijn plaats te 
houden.
82 01 653 542

4. Opbergnet - Horizontaal en verticaal
Ideaal om de bagageruimte in te richten. Het 
net past precies in uw auto en zorgt ervoor 
dat alle spullen veilig in de bagageruimte 
blijven tijdens het rijden. Er is keuze uit een 
horizontaal of een verticaal model.
82 01 314 518 (Vertical)
82 01 438 552 (Horizontal)

5. Scheidingsrek
82 01 662 411

3
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Ruit accessoires

2
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1. Zonneschermen
Deze verduisterende zonneschermen zorgen 
voor meer dagelijks comfort in de auto  
en bieden een uitstekende bescherming 
tegen zonnestraling. Makkelijk bevestigen  
en verwijderen.
82 01 658 604

2. Windgeleiders - Voorkant
Zo is het comfortabel rijden met open 
ramen omdat je geen last hebt van tocht of 
luchtwerveling in de auto. Ze zijn discreet  
en op maat gemaakt en bestand tegen de 
druk van de borstels in een wasstraat en 
tegen slecht weer.
Set van 2 d windgeleiders voor de voorkant.
82 01 314 422
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Bescherming 
van het exterieur
1. Laaddrempelbescherming - RVS

Bescherm de achterbumper van uw auto 
meteen handig, op maat gemaakt accessoire.
Hij is van zwart kunststof met reliëf 
enbeschermt de achterkant van de auto.
82 01 634 489

2. Spatlappen - Voor en achter
Bescherm de onderkant van de 
carrosserievan uw auto efficiënt tegen 
opspattendwater, vuil en steenslag.
Set van 2 spatlappen (rechts en links).
82 01 235 609

3. Bescherming onderkant portieren
Benadruk de stoere stijl van uw auto 
enbescherm tegelijkertijd de onderkanten 
vande portieren!
82 01 401 421

3
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Multimediasystemen zorgen voor een extra 
dimensie tijdens het rijden zodat iedere rit 
een intense beleving wordt.

Multimedia 
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Audio
3. Pakket luidsprekers Focal Music

Premium 6.1
Ingebouwde topkwaliteit met HIFI Premium 
geluid! Dit pakket biedt het beste op het 
gebied van ingebouwde audio-installaties. 
Zuiver, helder, vermogen...Geniet van uw rit 
in het ritme van uw favoriete muziek! Het 
pakket bestaat uit 6 luidsprekers (2 tweeters, 
2 luidsprekers avant, 2 luidsprekers), een 
subwoofer en een afstandsbediening.
77 11 579 536

4. Autoradio Pioneer DEH-1800UB
Verwen uzelf met een goede autoradio, 
dat rijdt zoveel fi jner! Beter verbonden en 
zelfstandiger, met zijn ergonomische en 
intuïtieve design.
77 11 781 065

Video
1. Draagbare DVD-speller

Logicom D-JIX 7"
Als je relaxed en gezellig wil reizen met het 
gezin, neem je een draagbare DVD-speler 
mee. Op de 2 losse 7” schermen kunnen de 
achterinzittenden hun favoriete fi lms kijken 
tijdens het rijden. Nog meer gebruiksgemak 
bieden de twee koptelefoons en de 
afstandsbediening. Dit gebruiksvriendelijke 
systeem wordt bevestigd op de hoofdsteun.
77 11 575 977

2. Tablethouder (7” - 10”)
Gezelligheid en ontspanning tijdens 
lange ritten! De houder is makkelijk te 
bevestigen op een hoofdsteun zodat de 
achterinzittenden comfortabel naar fi lms op 
een tablet met touch screen kunnen kijken.
77 11 574 991

31 4
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Telefonie
1. Handsfree set Parrot Néo

Hiermee kunt u veilig mobiel bellen tijdens 
het rijden! U kunt bellen en gebeld worden 
zonder een knop aan te raken. Luister naar 
uw favoriete muziek met een geweldige 
geluidsweergave. Bluetooth verbinding 
en automatisch synchroniseren met uw 
smartphone.
Spraakherkenning.
Inclusief bevestigingssysteem voor op de 
zonneklep.
77 11 575 613

2. Verwijderbare smartphonehouder - 
Voor op ventilatieopening - Magnetisch
Voor veilig bellen tijdens het rijden. Hij is klein 
en discreet en wordt heel simpel bevestigd 
op de ventilatieopening in uw auto. Uw 
smartphone klikt er makkelijk in met een 
magneetsysteem! De draagbare houder kan 
makkelijk worden verplaatst van de ene auto 
naar de andere.
77 11 782 048
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De accessoires van Dacia zijn  
makkelijk te monteren, bijzonder 
gebruiksvriendelijk en voldoen aan de 
strengste veiligheidsnormen. Ze zijn 
zowel eenvoudig als geniaal.  
Met Dacia kan alles mee en rijdt u toch 
veilig en ontspannen.

Meer en makkelijker 
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Trekhaken

1

2

1. Vaste trekhaak model zwanenhals
Onmisbaar voor het veilig trekken of dragen van 
uw materieel bijvoorbeeld een fietsendrager, 
een aanhanger, boot, caravan, professioneel 
materiaal, Hij past gegarandeerd perfect op uw 
auto. 
82 01 661 004 + 82 01 661 006

2. Fietsen drager Coach - voor op de trekhaak 
Alleen op weg of met z’n tweeën, de fietsen 
kunnen overal snel, makkelijk en veilig mee 
naartoe! Het kan snel en zonder extra 
afstellingen op de trekhaak worden bevestigd. 
Ideaal voor het vervoeren van zware en grote 
fietsen die lastig te tillen zijn. Het is invouwbaar 
en kantelbaar waardoor de bagageruimte altijd 
bereikbaar blijft, ook met fietsen op de drager.
77 11 780 884
(2 fietsen - 13-polige stekkeraansluiting)
77 11 780 885
(3 fietsen - 13-polige stekkeraansluiting)

2
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Draagsystemen
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1. Dakdragers - staal
Ideaal als basis voor een fietsendrager, skidrager 
of dakkoffer om zo meer laadvermogen te 
creëren.
82 01 356 705
82 01 356 711 (voor op langsdragers)

2. Dakkoffer- Dacia
Zorg voor meer laadvermogen en reis met meer 
gemak! Deze dakkoffer is praktisch, stevig en 
bovendien mooi. Hij wordt afgesloten met een 
sleutel zodat uw spullen veilig zijn. Kleur: zwart 
met wafelprofiel. Keuze uit verschillende maten.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)
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Overal ontspannen rijden. De door 
Dacia ontworpen accessoires zijn 
sterk en gebruikersvriendelijk en 
zorgen ervoor dat u onder alle 
omstandigheden onbezorgd kunt 
rijden.

23

Veiligheid



Anti-inbraak en bewaking 

Rijhulpsystemen 
2. Parkeersensoren

Onmisbaar voor moeiteloos 
manoeuvreren. Via sensoren ziet het 
systeem alle obstakels voor en/of achter 
de auto. Een geluidssignaal waarschuwt 
voor de kans op een aanrijding. Leverbaar 
voor de voor- en de achterkant.
82 01 457 602 (voor)
82 01 322 684 (Achter)

43

1 2

24

1. Achteruitrijcamera
Comfortabel manoeuvreren! Met ingeschakelde 
achteruitversnelling wordt het beeld van het 
gebied achter de auto weergegeven op het 
navigatiescherm in de auto. Op het beeld geven 
strepen de afstanden ten opzichte van de 
obstakels aan. 
82 01 595 516 (Logan MCV)

3. Alarm
Dit alarm zorgt voor rust en veiligheid en beperkt 
efficiënt het risico op diefstal van de auto en 
van spullen uit de auto. Met de bewaking van 
de sluitcontacten en van het interieur, wordt 
iedere poging tot het openen van een portier of 
tot inbraak, of een beweging in de laadruimte, 
opgemerkt.
82 01 683 097  
(met centrale portiervergrendeling)

4. Ingebouwde Dashcam A118C
Essentieel om veilig en ontspannen te kunnen 
rijden. Dit autonome, automatische, ingebouwde 
registratiesysteem slaat de historie van uw 
ritten, in tijd en ruimte op. De dashcam vormt 
een objectieve getuige van incidenten en kan 
worden gebruikt bij het oplossen van een 
conflict. Hij is fraai weggewerkt vlakbij de 
achteruitkijkspiegel en kan op de SD-kaart  
(16 Gb) meerdere uren film opnemen.
77 11 757 488



Sneeuwkettingen

Kinderzitjes
2. Communicatiespiegel

Ideaal om rustig te rijden, want u kunt de 
kinderen (of spullen) achterin in de gaten 
houden.
82 01 661 695

3. Kinderzitje Duoplus Isofi x
Noodzakelijk voor optimale bescherming en 
veiligheid tijdens het rijden voor kinderen van 9 
maanden tot 4 jaar. Comfort verzekerd met de 
drie standen, waaronder een slaapstand. Met 
Isofi x installeert u het zitje eenvoudig en snel en 
zitten uw kinderen perfect veilig.
77 11 423 381

1. Sneeuwkettingen Polaire Grip
Zorg voor goede sneeuwkettingen zodat u in 
de winter makkelijk over besneeuwde wegen 
kunt rijden! Deze sneeuwkettingen garanderen 
maximale veiligheid en grip onder de zwaarste 
winterse weersomstandigheden (sneeuw en 
ijzel). Ze zijn snel en makkelijk aan te brengen 
door het logische en geautomatiseerde systeem. 
Bovendien nemen ze door het compacte formaat 
weinig ruimte in. We doen er alles aan om het 
rijcomfort zo groot mogelijk te maken! Set van 2 
sneeuwkettingen.
77 11 780 253 (Maat 50)

3
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Complete lijst met accessoires 

DESIGN
Exterieur 

8201456216 Chromen spiegelkappen -

Interieur
8201351844 Portierdrempels Dacia - voorzijde - Zwart Pagina 4

8201391425 Portierdrempels Dacia - Achterzijde - Zwart Pagina 4

8201468752 Oplichtende portierdrempels Dacia Pagina 4

Wielen
403004677R Lichtmetalen velg 15" Chamade - Grijs Pagina 7

403002343R Lichtmetalen velg 15" Symphonie - Grijs -

8201684229 Lichtmetalen velg 16" Runway - Zwart met diamantglans Pagina 7

403002441R Lichtmetalen velg 16" Altica - Grijs -

403007550R Lichtmetalen velg 16" Altica - Zwart met diamantglans Pagina 7

403156671R Naafkap - Grijs -

403156758R Naafkap - Grijs -

403154328R Naafkap - Zwart Pagina 7

7711239099 Slotbouten voor stalen wielen -

7711239101 Slotbouten voor lichtmetalen wielen -

7711239104 Slotbouten voor lichtmetalen wielen (inclusief chromen schroeven) -

Wieldoppen
403157310R Wieldop 15" Groomy - Grijs -

403151898R Wieldop 15" Popster - Grijs -

COMFORT EN BESCHERMING
Vloermatten

8201337453 Stoffen vloermatten Standaard Pagina 8

8201522662 Stoffen vloermatten Comfort Pagina 8

8201621053 Rubberen vloermatten Pagina 8

Comfort aan boord
8201679842 Armsteun voor Pagina 9

8201375535 Rokerskit Pagina 9

7711578137 Kledinghanger op hoofdsteun -

7711431405 Koelbox -

Indeling van de kofferbak
8201600378 Kofferbak mat Pagina 10

8201681718 Modulaire bagageruimtebescherming EasyFlex Pagina 10

8201653542 Bagageruimte-organizer Pagina 11

8201314518 Verticaal opbergnet Pagina 11

8201438552 Horizontaal opbergnet Pagina 11

8201529614 Scheidingsnet -

8201662411 Scheidingsnet Pagina 11

Ruit accessoires
8201658603 Zonneschermen - zijruiten -

8201658604 Zonneschermen - volledig pakket Pagina 12

8201314422 Zonneschermen - volledig pakket Pagina 12

Bescherming van de carrosserie
8201634489 Laaddrempel bescherming - plastic Pagina 13

8201235609 Spatlappen - voor en achter Pagina 13

8201401421 Stootlijsten zijkant Pagina 13

7711574925 Cleanbox -

7711429491 Beschermhoes - blauw -

Stoelhoezen
8201496809 Hoezen voorstoelen Pagina 9

TRANSPORT
Trekhaken

8201661004 Dwarsbalk voor vaste trekhaak model zwanenhals Pagina 20

8201661006 Schroefset voor dwarsbalk voor vaste trekhaak model zwanenhals Pagina 20

8201686858 Kabelbundel voor trekhaak met 7-polige aansluiting -

8201686860 Kabelbundel voor trekhaak met 13-polige aansluiting -

7711226912 Adapter voor 13-/7-polige stekker -

7711226911 Adapter voor 7-/13-polige stekker -

7711577330 Fietsdrager voor op trekhaak Euroride - 2 fietsen (7-polige stekker) -

7711577329 Fietsdrager voor op trekhaak Euroride - 3 fietsen (7-polige stekker) -

7711577332 Fietsdrager voor op trekhaak Euroway - 3 fietsen (13-polige stekker) Pagina 20
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7711577333 Elektrische fietsendrager voor op trekhaak Europower - 2 elektrsiche fietsen -

7711780886 Fietsendrager Coach - Uitbreiding voor + 1 fietsen -

7711780884 Fietsdrager voor op trekhaak Coach - 2 fietsen (13-polige stekker) -

7711780885 Fietsdrager voor op trekhaak Coach - 3 fietsen (13-polige stekker) -

7711577326 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on - 2 fietsen -

7711577327 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on - 3 fietsen -

7711577328 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on - 3 fietsen -

7711422443 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on -

7711210431 Fietsendrager voor op trekhaak Hang-on - 7 polig -

Dakdragers
8201356705 Stalen dakdragers Pagina 21

8201356711 Dwars te plaatsen dragers voor boven op in lengterichting geplaatste dakdragers -

7711420778 Skidrager (4 paar) -

7711420779 Skidrager (6 paar) -

7711419549 Dacia dakkoffer - 380 liter -

7711574056 Dacia dakkoffer - 400 liter Pagina 21

7711574057 Dacia dakkoffer - 480 liter Pagina 21

7711578086 Dakkoffer modulair Urban Loader - Ajustable 300-500L - grijs -

7711420781 Adapter dakdragers voor fiets- of skidrager -

7711577325 Fietsendrager Proride 80 - voor op dakdragers - 1 fiets -

MULTIMEDIA
Telefoon

7711575613 Bluetooth handsfree set Pagina 17

7711780872 Smartphone houder - zuignap -

7711780873 Smartphone houder - bevestiging op ventilatie roosters -

7711782048 Smartphone houder - magnetisch Pagina 17

Audio
7711781070 Autoradio Kenwood KDC-10UR -

7711781069 Autoradio Kenwood KMM-202 -

7711781065 Autoradio Pioneer DEH-1800UB Pagina 16

7711781066 Autoradio Pioneer DEH-2800UI -

7711781067 Autoradio Pioneer DEH-4800BT -

7711781068 Autoradio Pioneer DEH-4800DAB -

7711781064 Autoradio Sony CDX-G1101U -

7711575880 Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers achter) -

7711578131 Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers voor) -

7711578132 Pack speakers Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 speakers achter) -

7711579536 Pack speakers Focal Music Premium 6.1 Pagina 16

8201494525 Adapter voor radio -

8201484929 Adapter voor speakers -

Navigation
7711577317 Houder met zuignap voor GPS navigatiesysteem -

7711576123 Navigatiesysteem TomTom GO 500 -

7711577895 Navigatiesysteem TomTom START 40 -

7711575173 Navigatiesysteem Zumo 350 LM -

Video
7711575977 Los videosysteem Logicom D-JIX Pagina 16

7711574991 Steun voor tablet met touch screen Pagina 16

VEILIGHEID
ANTI-INBRAAK EN BEWAKING

8201683097 Alarm voor auto's met centrale portiervergrendeling Pagina 24

7711757488 Dashcam A118C Pagina 24

VEILIGHEID
7711780759 Veiligheidspakket -

8201644474 Brandblusset -

RIJHULPSYSTEMEN
8201457602 Parkeersensoren - voor Pagina 24

8201322684 Parkeersensoren - achter Pagina 24

8201595516 Achteruitrijcamera Pagina 24

Sneeuwkettingen
7711780252 Sneeuwkettingen Polaire Grip - maat 40 -

7711780253 Sneeuwkettingen Polaire Grip - maat 50 Pagina 25

7711578477 Sneeuwkettingen standaard - 7 mm - maat 70 -

7711578478 Sneeuwkettingen standaard - 7 mm - maat 80 -

7711578468 Sneeuwkettingen standaard - 9 mm - maat 70 -

7711578469 Sneeuwkettingen standaard - 9 mm - maat 80 -

Kinderzitje
7711427434 Kuipstoeltje Babysafe Plus -

7711427427 Steun voor kuipstoeltje Babysafe Plus -

7711423381 Kinderzitje Duoplus Isofix Pagina 25

7711422951 Verhoger Kidfix Isofix -

7711423382 Kinderzitje Kid Plus -

8201661695 Communicatiespiegel Pagina 25
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LOGAN MCV REFERENTIE  MONTAGETIJD (U)  PRIJS (€) 

DESIGN EXTERIEUR
Chromen spiegelkappen ‡ 8201456216 0,4 129,95
Gasnippel voor in Nederland ‡ 169957115R 29,95
Gasnippel voor in Zwitserland & Duitsland ‡ 169952953R 34,95
Gasnippel voor in Spanje, Griekenland & Portugal ‡ 169951817R 29,95
VELGEN
Lichtmetalen velg 15" Chamade - Grijs ‡ 403004677R 0,4 269,00
Lichtmetalen velg 15" Symphonie - Grijs ‡ 403002343R 0,4 238,00
Lichtmetalen velg 16" Runway - Zwart met diamantglans ‡ 8201684229 0,4 255,00
Lichtmetalen velg 16" Altica - Grijs ‡ 403002441R 0,4 269,00
Lichtmetalen velg 16" Altica - Zwart met diamantglans ‡ 403007550R 0,4 264,00
Naafkap - Grijs ‡ 403156671R 0,3 60,50
Naafkap - Grijs ‡ 403156758R 0 15,95
Naafkap - Zwart ‡ 403154328R 0,3 52,00
Slotbouten voor stalen wielen ‡ 7711239099 0,2 82,50
Slotbouten voor lichtmetalen wielen ‡ 7711239101 0,2 82,50
Slotbouten voor lichtmetalen wielen (inclusief chromen schroeven) ‡ 7711239104 0,2 107,50
WIELDOPPEN
Wieldop 15" Groomy - Grijs ‡ 403151742R 18,50
Wieldop 15" Popster - Grijs ‡ 403151898R 0,3 61,50
DESIGN INTERIEUR
Portierdrempels Dacia - Voorzijde - Zwart ‡ 8201351844 0,2 57,50
Portierdrempels Dacia - Achterzijde - Zwart ‡ 8201391425 0,2 57,50
Oplichtende portierdrempels  Dacia ‡ 8201468752 0,8 249,95
Laaddrempel bescherming - plastic ‡ 8201634489 0,2 82,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.

Design



LOGAN MCV REFERENTIE  MONTAGETIJD (U)  PRIJS (€) 

VLOERMATTEN
Stoffen vloermatten Standard ‡ 8201337453 44,50
Stoffen vloermatten Comfort ‡ 8201522662 54,50
Rubberen vloermatten ‡ 8201621053 79,95
STOELHOEZEN
Hoezen voorstoelen ‡ 8201496809 1 224,95
Stoelhoezen voor en achter - 1/3 - 2/3 deelbare achterbank zonder hoofdsteun ‡ 8201496817 1,3 311,00
Stoelhoezen voor en achter - 1/3 - 2/3 deelbare achterbank met hoofdsteunen achter model komma en bal ‡ 8201496820 1,5 325,95
Stoelhoezen voor en achter - 1/3 - 2/3 deelbare achterbank met hoofdsteunen achter model komma ‡ 8201496825 1,5 333,50
COMFORT IN DE AUTO
Armsteun - Zwart textiel ‡ 7711556035 0,2 199,00
Armsteun - Zwart vinyl ‡ 7711731651 0,2 199,00
Rokerskit ‡ 8201375535 29,95
Kledinghanger op hoofdsteun ‡ 8201705508 39,95
Koelbox ‡ 7711431405 144,95
INDELING VAN DE BAGAGERUIMTE
Kofferbak mat / 8201605708 34,95
Bagageruimte-organizer ‡ 8201653542 29,95
Kofferbakmat - Rubber ‡ 8201600378 89,95
Modulaire bagageruimtebescherming EasyFlex ‡ 8201681718 104,95
Verticaal opbergnet ‡ 8201314518 0,2 52,50
Horizontaal opbergnet ‡ 8201438552 0,2 77,50
Scheidingsnet ‡ 8201529614 0,2 239,95
Scheidingsrek ‡ 8201662411 0,6 204,95
RUIT ACCESSOIRES
Zonneschermen - zijruiten ‡ 8201658603 0,2 147,50
Zonneschermen - volledig pakket ‡ 8201658604 0,2 285,00
Windgeleiders - voor (Set van 2) ‡ 8201314422 0,3 108,95
BESCHERMING VAN DE CARROSSERIE
Laaddrempel bescherming - plastic / 8201665791 0,2 59,95
Spatlappen - voor en achter ‡ 8201235609 0,8 109,95
Stootlijsten  zijkant ‡ 8201401421 0,4 129,95
Cleanbox ‡ 7711574925 39,95
Beschermhoes - blauw ‡ 7711429491 1 272,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.

Comfort en bescherming



LOGAN MCV REFERENTIE  MONTAGETIJD (U)  PRIJS (€) 

TREKHAKEN
Afneembare trekhaak 7 polig set incl: 2,7 862,00
Dwarsbalk voor afneembare trekhaak ‡ 8201720740
Montageset voor afneembare trekhaak ‡ 8201720740
Kabelbundel voor trekhaak met 7 polige aansluiting ‡ 8201686858
Afneembare trekhaak 13 polig set incl: 2,7 918,00
Dwarsbalk voor afneembare trekhaak ‡ 8201720740
Montageset voor afneembare trekhaak ‡ 8201720740
Kabelbundel voor trekhaak met 13 polige aansluiting ‡ 8201686860
Adapter voor 13-/7-polige stekker ‡ 7711226912 19,95
Adapter voor 7-/13-polige stekker ‡ 7711226911 19,95
DRAAGSYSTEMEN
Stalen dakdragers / 8201356700 99,95
Stalen dakdragers ‡ 8201356705 139,00
Dwars te plaatsen dragers voor boven op in lengterichting geplaatste dakdragers ‡ 8201356711 139,00
Dacia dakkoffer - 340 liter ‡ 7711419549 259,00
Dacia dakkoffer - 400 liter ‡ 7711574056 255,00
Dacia dakkoffer - 480 liter ‡ 7711574057 359,95
Dakkoffer modulair Urban Loader - Ajustable 300-500L - grijs ‡ 7711578086 749,95
Skidrager (4 paar) ‡ 7711420778 99,95
Skidrager (6 paar) ‡ 7711420779 109,95
Adapter dakdragers voor fiets- of skidrager ‡ 7711420781 19,95
Fietsendrager Proride 80 - voor op dakdragers - 1 fiets ‡ 7711780147 120,50
Fietsdrager voor op trekhaak Euroride  - 2 fietsen (7-polige stekker) ‡ 7711577330 314,95
Fietsdrager voor op trekhaak Euroride  - 3 fietsen (7-polige stekker) ‡ 7711577329 359,95
Fietsdrager voor op trekhaak Euroway  - 3 fietsen (13-polige stekker) ‡ 7711780885 544,95
Elektrische fietsendrager voor op trekhaak Europower - 2 elektrsiche fietsen ‡ 7711577333 582,50
Adapter Fietsdrager Coach - Uitbreiding 3+1 fietsen ‡ 7711780886 172,50
Fietsdrager voor op trekhaak Coach  - 2 fietsen (13-polige stekker) ‡ 7711780884 449,95
Fietsdrager voor op trekhaak Coach  - 3 fietsen (13-polige stekker) ‡ 7711780885 544,95
Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on  - 2 fietsen ‡ 7711577326 69,95
Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on  - 3 fietsen ‡ 7711577327 104,95
Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on  - 3 fietsen ‡ 7711577328 147,50

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van €90 per uur. Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.

Transport



LOGAN MCV REFERENTIE  MONTAGETIJD (U)  PRIJS (€) 

TELEFOON
Smartphonehouder - magnetisch - ventilatierooster ‡ 7711784774 29,95
Smartphonehouder - magnetisch - plakbevestiging ‡ 7711784775 24,95
Magnetische inductielader voor smartphone - ventilatierooster ‡ 7711940323 65,50
Magnetische inductielader voor smartphone - zuignap ‡ 7711940324 65,50
AUDIO
Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers achter) ‡ 7711575880 0,5 131,00
Pack speakers Focal Music Drive 2.0 (2 speakers voor) ‡ 7711578131 0,5 131,00
Pack speakers Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 speakers achtert) ‡ 7711578132 1 294,95
Pack speakers Focal Music Premium 6.1 ‡ 7711579536 3 875,50
Adapter voor radio ‡ 8201494525 0,2 45,95
Adapter voor speakers ‡ 8201484929 124,95
VIDEO
Tablethouder ‡ 7711757542 29,95

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.

Comfort en bescherming



LOGAN MCV REFERENTIE  MONTAGETIJD (U)  PRIJS (€) 

ANTI-INBRAAK EN BEWAKING
Alarm voor auto's met centrale portiervergrendeling ‡ 8201683331 1,9 452,95
Dashcam Dacia ‡ 8201679620 1 321,00
VEILIGHEID
Veiligheidspakket ‡ 7711780759 24,95
Brandblusser ‡ 8201681422 84,50
RIJHULPSYSTEMEN 
Parkeersensoren - voor ‡ 8201457602 2,1 325,50
Achteruitrijcamera ‡ 8201675482 1,5 255,50
SNEEUWKETTINGEN  
Sneeuwkettingen  standaard - 9 mm - maat 70 ‡ 7711578468 99,95
Sneeuwkettingen  standaard - 9 mm - maat 80 ‡ 7711578469 99,95
Sneeuwkettingen  standaard - 7 mm - maat 70 ‡ 7711578477 129,95
Sneeuwkettingen  standaard - 7 mm - maat 80 ‡ 7711578478 129,95
Sneeuwkettingen  Premium Grip - maat 40 ‡ 7711780252 299,95
Sneeuwkettingen  Premium Grip - maat 50 ‡ 7711780253 299,95
KINDERZITJES 
Kinderzitje Kid Plus ‡ 7711423382 219,95
Kuipstoeltje Babysafe Plus ‡ 7711427434 244,95
Steun voor kuipstoeltje Babysafe Plus ‡ 7711427427 244,95
Verhoger Kidfix Isofix ‡ 7711422951 279,00
Kinderzitje Duoplus Isofix ‡ 7711423381 325,00
Communicatiespiegel ‡ 8201661695 0,2 44,95

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg uw Renault dealer voor de meest actuele prijzen.

Veiligheid



www.dacia.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde 
van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van 
voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van 
zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in 
de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele 
wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per 
land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen 
dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). 
Raadpleeg daarom uw plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. 
Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure 
afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen 
in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van 
deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of 
met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Dacia. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.

Wie slim is, gaat voor Dacia!
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