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Prezentowane w ulotce zdjęcia akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry i specyfikacja akcesoriów są aktualizowane i ulegają zmianom. Podane w ulotce informacje nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Nabycie akcesoriów, określenie ich właściwości i specyfikacji następuje w indywidualnie zawieranej umowie z Autoryzowanym Partnerem Renault. Wszystkie szczegóły oraz dostępność akcesoriów do 
sprawdzenia u Autoryzowanego Partnera Renault.
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DACIA LOGAN

KOŁPAKI I OBRĘCZE KÓŁ
NAJISTOTNIEJSZY SZCZEGÓŁ

Nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo bez 
kompromisów
Niepowtarzalne wzornictwo, które robi wrażenie. 
Wyraź swoją osobowość, wybierając ekskluzywne 
obręcze kół marki Dacia.

1. Obręcze kół ze stopów lekkich 16" Amaris
Kolor: Szary Gloss + czarny matowy

2. Kołpak do obręczy stalowej 15" Sorane Flex
Kolor: Szary Gloss

3. Kołpak do obręczy stalowej 16" Saria Flex
Kolor: Szary Gloss

PERSONALIZACJA  
ASERTYWNY SPORTOWY STYL

Sportowe akcenty, które pomogą ci zerwać 
z monotonią codziennego życia

1. 2. Zestaw naklejek do personalizacji wyglądu 
zewnętrznego. Daj wyraz swoim upodobaniom 
i spersonalizuj swój samochód. Wyróżnij się 
z tłumu!

3. Spojler bagażnika. Podkreśl charakter swojego 
auta. Niepozorny szczegół, który robi dużą różnicę!

4. Antena w kształcie płetwy rekina. Dodaj autu 
nowoczesności dzięki antenie w kształcie płetwy 
rekina, która idealnie wpisuje się w linię nadwozia.

1.

3.

2.

4. 1. 2. 3.

DESIGN NADWOZIA
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ELEGANCJA NA CO DZIEŃ

Dostosuj wygląd Nowej Dacii Logan do swoich 
upodobań dzięki stylowym nakładkom progowym 
i dywanikom tekstylnym z nazwą modelu.

1. Dywaniki tekstylne – Premium i podświetlane 
przednie nakładki progowe. Zapewnij wysokiej 
jakości ochronę wnętrza dzięki stylowym 
tekstylnym dywanikom Logan Premium. 
Podświetlane nakładki progowe swoim 
dyskretnym światłem przyciągają wzrok  
do wnętrza pojazdu.

2. Dywaniki tekstylne – Comfort i przednie 
nakładki progowe. Chroń podłogę kabiny 
pasażerskiej dzięki dedykowanym dywanikom 
tekstylnym Logan. Nakładki progowe z logo 
modelu Logan są łatwe w instalacji i skutecznie 
zabezpieczają progi drzwiowe.

BAGAŻNIK
OCHRONA W CODZIENNYM 
UŻYTKOWANIU

Skorzystaj z naszych stylowych i wytrzymałych 
akcesoriów, aby zapewnić skuteczną i długotrwałą 
ochronę bagażnika.

1. Listwa ochronna na próg bagażnika ze stali 
nierdzewnej. Osłoń próg bagażnika praktyczną 
i estetyczną listwą ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej. Idealnie dopasowana do bagażnika 
twojego pojazdu, nada mu niepowtarzalny wygląd.

2. Wykładzina bagażnika Logan. Bagaże, zakupy, 
sprzęt turystyczny... Przez cały rok intensywnie 
korzystasz z bagażnika swojego pojazdu. Zapewnij 
mu długotrwałą ochronę, aby cieszyć się jak 
najdłużej najwyższą jakością materiałów.

KABINA PASAŻERSKA
DACIA LOGANDESIGN WNĘTRZA

1.

2.

1.

2.
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W TROSCE  
O TWOJE DOBRE 
SAMOPOCZUCIE
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WE WNĘTRZU
POMYSŁ NA DOBRE  
SAMOPOCZUCIE

Inteligentne i praktyczne rozwiązania zadbają 
o twoje dobre samopoczucie podczas jazdy. 
Wypróbuj wszystko!

1. Przedni podłokietnik. Przesuwny, składany 
podłokietnik z regulacją wysokości zapewni 
kierowcy optymalny komfort.

2. Wieszak mocowany do zagłówka. Umożliwia 
staranne zawieszenie ubrania z tyłu fotela 
kierowcy lub przedniego fotela pasażera. 
Zdejmowany i łatwy w montażu, niezbędny  
na co dzień. Estetyczne wykonanie z eleganckim 
chromowanym wykończeniem.

3. Wielofunkcyjny stolik z uchwytem na kubek. 
To dodatkowe miejsce, gdzie możesz wygodnie 
odłożyć książkę, okulary lub odstawić termos 
z kawą. Montowany wymiennie z wieszakiem  
na torby.

4. Kosz piknikowy. Nie rezygnuj ze stylowych 
akcesoriów nawet w trakcie robienia zakupów. 
Koszyk idealnie sprawdzi się również podczas 
weekendowych wypadów za miasto.

ORGANIZACJA WNĘTRZA
WYGODNA ADAPTACJA 
PRZESTRZENI

Praktyczne i funkcjonalne akcesoria Dacia, które 
ułatwią ci organizację przestrzeni bagażowej.

1.2. Siatka porządkująca. Idealnie dostosowana 
do rozmiarów twojego samochodu, zapewnia 
perfekcyjne ułożenie przedmiotów w bagażniku 
podczas jazdy. Dostępna w wersji pionowej (1.) 
i poziomej (2.).

3. Przenośny organizer do bagażnika. 
Zabezpieczy i utrzyma wszystkie przedmioty 
w miejscu podczas podróży. Z łatwością 
dostosowuje się do przedmiotów różnych 
rozmiarów.

DACIA LOGANKOMFORT

1.

4.3.2.

1.

3.2.
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MULTIMEDIA AUDIO
WRAŻENIA MULTIMEDIALNE 
PRZEZ DUŻE „W”

Korzystaj z najnowszych zdobyczy technologii,  
aby zmienić swoją podróż w wyjątkowe przeżycie.

1. Ładowarka indukcyjna do smartfonów 
w konsoli środkowej. Wygodny sposób na 
ładowanie telefonu podczas jazdy. Wystarczy 
odłożyć telefon na półeczkę do ładowania.  
Proste i komfortowe rozwiązanie!

2. Odtwarzacz DVD Nextbase. Aby uprzyjemnić 
podróż swoim pasażerom, wyposaż swój samochód 
w przenośny odtwarzacz DVD. Dwa niezależne 
ekrany montowane do zagłówków umożliwią 
pasażerom tylnych siedzeń wygodne oglądanie 
ulubionych filmów podczas całej podróży.

POCZUJ GŁĘBIĘ DŹWIĘKU

Jeszcze doskonalsze brzmienie dzięki systemowi 
audio premium. Podkręć dźwięk i daj się ponieść 
muzycznym emocjom.

1. Radioodtwarzacz Kenwood. Zamontuj w swoim 
samochodzie wysokiej jakości radioodtwarzacz 
DAB+, aby czas spędzony za kierownicą upływał ci 
jeszcze przyjemniej! Więcej rozwiązań w zakresie 
łączności i intuicyjna obsługa.

2. Zestaw głośników Focal. Wbudowane głośniki 
o wysokiej wierności odtwarzania hi-fi Premium! 
Ciesz się subtelnym, mocnym i czystym dźwiękiem.

DACIA LOGANKOMFORT

1.

2.

1.

2.
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3.

OCHRONA WNĘTRZE
STYLOWA OCHRONA

Najlepsza inwestycja zapewniająca ochronę 
twoim pasażerom i utrzymanie wartości twojego 
samochodu w czasie. Akcesoria, które chronią, 
podkreślając jednocześnie atrakcyjny styl twojej 
Dacii.

1. Listwy ochronne drzwi. Podkreśl nowoczesną 
linię nadwozia swojego pojazdu i jednocześnie 
zabezpiecz dolne partie drzwi!

2. Przyciemniane folie na tylne szyby. Zwiększ 
komfort, bezpieczeństwo i estetykę! Wysokiej klasy 
folie stanowią ochronę przed słońcem i wzrokiem 
ciekawskich. Pomogą utrzymać świeżość w kabinie 
i zachować oryginalne kolory wnętrza.

3. Tylne osłony przeciwsłoneczne. Przyciemniane 
osłony zwiększają komfort w kabinie i zapewniają 
optymalną ochronę przed promieniowaniem 
słonecznym.

4. Owiewki przedniej i tylnej szyby. Podróżuj 
wygodnie z uchylonymi szybami. Owiewki 
skutecznie eliminują zawirowania powietrza 
i przeciągi.

DOBRZE ZABEZPIECZONE  
POWIERZCHNIE I MATERIAŁY

Nasze niezawodne akcesoria do ochrony 
wnętrza twojego pojazdu i przewozu brudnych 
przedmiotów!

1. Wkład do bagażnika. Idealnie dopasowuje się 
do kształtu bagażnika, a dzięki podwyższonym 
krawędziom skutecznie chroni oryginalną 
wykładzinę. Za sprawą półsztywnego materiału, 
z którego został wykonany jest łatwy do 
zamontowania i czyszczenia.

2. Pokrowce na przednie i tylne siedzenia. 
Idealnie dopasowane do fotela, wyposażone 
w intuicyjny system mocowania. Łatwe 
do założenia i czyszczenia. Mocne strony: 
kompatybilne z poduszką powietrzną

DACIA LOGANWYGLĄD ZEWNĘTRZNY

1.

1.

4.3.2.

2.
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3. Gumowe dywaniki z podwyższonymi 
krawędziami. Chroń podłogę w kabinie dzięki 
gumowym dywanikom z podwyższonymi 
brzegami, zaprojektowanym specjalnie dla twojego 
samochodu. Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu. 
Specjalne zaciski bezpieczeństwa umożliwiają ich 
szybkie mocowanie.



WYZNACZAJ 
NOWE  
STANDARDY 
PODRÓŻOWANIA

18



HAKI HOLOWNICZE
KORZYSTAJ  
Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Korzystaj z wyjątkowych możliwości podróżowania, 
które ogranicza jedynie twoja wyobraźnia. Dzięki 
ultrapraktycznym i bezpiecznym akcesoriom 
możesz spożytkować swój wolny czas i oderwać się 
od szarej codzienności.

1. Bagażnik rowerowy Coach montowany na 
haku. Szybki montaż na haku holowniczym, 
bez żadnej regulacji. To najpraktyczniejszy 
i najpewniejszy sposób przewozu nawet trzech 
rowerów. Składany i odchylany, zapewnia stały 
dostęp do bagażnika, nawet z przymocowanymi 
rowerami.

2. Zestaw haka holowniczego demontowanego 
bez użycia narzędzi. Możliwość demontażu haka 
holowniczego bez użycia narzędzi gwarantuje 
estetyczny wygląd samochodu. Zalecany dla osób 
często korzystających z haka holowniczego.

3. Zestaw haka holowniczego jednoczęściowego. 
Niezbędny do bezpiecznego ciągnięcia lub 
przewożenia sprzętu, takiego jak bagażnik na 
rowery, przyczepa, łódź, przyczepa kempingowa, 
specjalistyczny sprzęt i wiele innych.

POPRZECZKI I BAGAŻNIKI
GOTOWY NA ODKRYWANIE  
NOWYCH HORYZONTÓW

Nasze bagażniki dachowe są praktyczne 
i pomysłowe. Niezależnie od tego, jak spędzasz 
swój wolny czas, znajdziemy dla ciebie idealne 
rozwiązanie transportowe.

1. Aluminiowe poprzeczki dachowe Logan. 
Łatwe i szybkie w montażu poprzeczki dachowe 
o nowoczesnym i opływowym kształcie. 
Zapewniają wygodny montaż bagażnika na 
rowery, uchwytu na narty lub kufra dachowego, 
zwiększając możliwości transportowe samochodu.

2. Kufer dachowy Dacia. Zwiększ ładowność 
swojego samochodu i podróżuj bez kompromisów! 
Kufer dachowy łączy wiele zalet — jest praktyczny, 
solidny i estetyczny. Stworzony dla twojego 
komfortu, z myślą o wszystkich twoich potrzebach. 
Zamykany na kluczyk.

3. Uchwyt na rower Expert 80 montowany na 
poprzeczkach dachowych. Umożliwia łatwe 
i bezpieczne przewożenie rowerów na dachu.  
Nie wymaga dodatkowych regulacji.

4. Uchwyt na narty Snowpack. Umożliwia 
bezpieczne przewożenie desek snowboardowych 
i nart na dachu pojazdu. Łatwy montaż, załadunek 
i rozładunek, w każdą pogodę.

DACIA LOGANTRANSPORT

1.

3. 2.

1.

3. 4.2.
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 TROSCE O TWÓJ 
SPOKÓJ DUCHA
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2.

MANEWROWANIE JESZCZE NIGDY 
NIE BYŁO TAK PROSTE

Ułatw sobie wykonywanie manewrów, 
wyposażając swój pojazd w systemy wykrywania 
przeszkód, które pomogą ci się w pełni 
zrelaksować podczas parkowania.

1. Czujniki wspomagania parkowania. 
Umożliwiają płynne i bezpieczne wykonywanie 
manewrów. Dzięki czujnikom system wykrywa 
przeszkody znajdujące się przed i/lub  
za samochodem.

2. Kamera cofania. Wykonywanie manewrów 
może być łatwe i przyjemne! Po włączeniu 
wstecznego biegu na ekranie nawigacji 
wyświetlony zostanie obraz obszaru bezpośrednio 
za pojazdem.

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWESYSTEMY WSPOMAGANIA 
PROWADZENIA

BEZPIECZEŃSTWO

OCHRONA I POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

Zatroszcz się o dobre samopoczucie wszystkich,  
na których ci zależy oraz o bezpieczeństwo 
swojego samochodu. 

1. Alarm. Wykrywa wszelkie próby otwarcia  
lub włamania oraz ruchy w przestrzeni bagażowej 
dzięki czujnikowi podnoszenia oraz ochronie 
perymetrycznej i wolumetrycznej.

2. Foteliki dziecięce z systemem Isofix. 
Mocowanie Isofix zapewnia łatwy i wygodny 
montaż oraz maksimum bezpieczeństwa dla 
twojego dziecka.convenient and safe installation. 

RUSZAJ W DROGĘ  
I NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ

Warunki pogodowe są coraz bardziej 
nieprzewidywalne i mogą się zmieniać z godziny 
na godzinę. Dzięki odpowiednio dobranym 
akcesoriom nie zaskoczy cię nawet największa 
śnieżyca.

1. Łańcuchy śniegowe Polaire Steel Sock. 
Zapewniają maksimum bezpieczeństwa 
i optymalną przyczepność w trudnych zimowych 
warunkach. Szybkie i łatwe zakładanie dzięki 
zautomatyzowanemu, intuicyjnemu montażowi 
oraz kompaktowym rozmiarom. Pozwalają 
znacznie zwiększyć komfort jazdy!

2. Łańcuchy śniegowe Standard. Łatwe 
w użyciu. Zapewniają bezpieczeństwo, doskonałą 
przyczepność i komfort jazdy w najtrudniejszych 
zimowych warunkach.

3. Opaski śniegowe. Niezbędne minimum 
potrzebne do łatwiejszego poruszania się po 
zaśnieżonych nawierzchniach! Lekkie i łatwiejsze 
w montażu w porównaniu z tradycyjnymi 
łańcuchami śniegowymi. Gwarantują pewne 
i bezpieczne trzymanie się drogi w warunkach 
umiarkowanego zaśnieżenia.

DACIA LOGANSPOKÓJ DUCHA

1.

2.

1.
1. 3.2.
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LISTA NUMERÓW KATALOGOWYCH
DACIA LOGAN DACIA LOGAN
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  Nr katalogowy E0 E1 E2 Strona
DESIGN      
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Antena w kształcie płetwy rekina 82 01 731 020 • • • 6
Zestaw naklejek do personalizacji wyglądu zewnętrznego 82 01 739 805 • • • 6
Spojler 82 01 735 561 • • • 6

KOŁPAKI I OBRĘCZE KÓŁ
Stalowe obręcze kół Flex 6 J 15 4 40 40 30 004 19R • • •

Stalowe obręcze kół Flex 6.5 J 16 4 45 40 30 085 31R • • •

Stalowe obręcze kół Flex 6.5 J 16 4 45 40 30 061 03R • • •

Kołpak 15” FLEX PAE 40 31 525 72R • • •

Kołpak 16” FLEX PAE 40 31 561 36R • • •

Obręcze kół ze stopów lekkich 6.5 J 16 4 45 40 30 091 86R • • •

Chromowany kołpaczek Silverstone (Dacia) 40 31 570 62R • • •

Śruby antykradzieżowe M12, szare – Standard 82 01 724 187 • • •

Śruby antykradzieżowe M12, szare – Thatcham 82 01 724 188 • • •

WNĘTRZE
Przednie nakładki progowe Logan 77 11 945 456 • • • 8
Podświetlane nakładki progowe Logan 77 11 945 461 • • • 8
Listwa ochronna na próg bagażnika 82 01 736 346 • • • 9

KOMFORT I OCHRONA      

AKCESORIA DO SZYB
Owiewki szyby przedniej 82 01 735 559 • • • 16
Owiewki szyby tylnej 82 01 739 882 • • • 16
Osłony przeciwsłoneczne – szyby tylne boczne 77 11 945 450 • • • 16
Osłony przeciwsłoneczne – szyby tylne boczne + osłona na tylną szybę 77 11 945 452 • • •

Przyciemniane folie na tylne szyby 77 11 945 464 • • • 16

WE WNĘTRZU
Podłokietnik 87 70 072 06R • • ¤(1) 12
Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka) 82 01 375 535 • • •

Wieszak Dacia mocowany do zagłówka 82 01 705 508 • • • 12
Wielofunkcyjny uchwyt bazowy mocowany do zagłówka 77 11 785 944 • • •

Wielofunkcyjny wieszak (uchwyt w zestawie) 77 11 785 946 • • •

Wielofunkcyjny zaczep (uchwyt w zestawie) 77 11 785 945 • • •

Wielofunkcyjny stolik z uchwytem na kubek (uchwyt sprzedawany oddzielnie) 77 11 785 947 • • • 12
Lodówka 77 11 431 405 • • •

Kosz piknikowy 77 11 943 404 • • • 12

  Nr katalogowy E0 E1 E2 Strona
 

ORGANIZACJA WNĘTRZA
Wykładzina bagażnika Logan 84 90 453 32R • • • 9
Wkład do bagażnika Logan(2) 84 97 550 35R • • • 17
Przenośny organizer do bagażnika(2) 82 01 653 542 • • • 13
Siatka do bagażnika, montowana poziomo 77 11 945 466 • • • 13
Siatka do bagażnika, montowana pionowo 77 11 945 467 • • • 13

DYWANIKI
Dywaniki tekstylne Logan Comfort 74 90 283 26R • • • 8
Dywaniki tekstylne Logan Premium 74 90 223 71R • • • 8
Gumowy dywanik Logan z podwyższonymi krawędziami 74 90 266 30R • • • 17

OCHRONA NADWOZIA
Listwy ochronne drzwi (przód + tył) 82 01 735 515 • • • 16
Pokrowiec na samochód – Dacia PER4 77 11 785 594 • • •

POKROWCE OCHRONNE NA SIEDZENIA
Pokrowce ochronne na przednie siedzenia 87 37 060 14R • • •

Pokrowce ochronne na siedzenia, przód + tył, tylna kanapa 1/1 87 37 038 85R • • -

Pokrowce ochronne na siedzenia, przód + tył, tylna kanapa 1/3-2/3 87 37 045 55R - ¤(3) •

TRANSPORT      

HAKI HOLOWNICZE
Wiązka przewodów do haka holowniczego – 13-stykowa 82 01 734 130 • • •

Wiązka przewodów do haka holowniczego – 7-stykowa 82 01 734 129 • • •

Adapter wiązki haka holowniczego (wiązka 13/7-stykowa i 7/13-stykowa) 77 11 226 912 • • •

Belka poprzeczna do haka holowniczego jednoczęściowego 82 01 734 163 • • •

Zestaw montażowy do haka holowniczego jednoczęściowego 82 01 734 164 • • •

Belka poprzeczna do haka holowniczego demontowanego bez użycia narzędzi 82 01 734 166 • • •

Zestaw montażowy do haka holowniczego demontowanego bez użycia narzędzi 82 01 734 167 • • •

Zestaw haka holowniczego jednoczęściowego z wiązką 13-stykową 77 11 945 473 • • •

Zestaw haka holowniczego jednoczęściowego z wiązką 7-stykową 77 11 945 474 • • •

Zestaw haka holowniczego demontowanego bez użycia narzędzi z wiązką 13-stykową 77 11 945 477 • • •

Zestaw haka holowniczego demontowanego bez użycia narzędzi z wiązką 7-stykową 77 11 945 478 • • •

Listwa świetlna z ramką na tablicę rejestracyjną 77 11 210 431 • • •

Bagażnik rowerowy Coach montowany na haku – 2 rowery (wiązka 13-stykowa) 77 11 780 884 • • •

Bagażnik rowerowy Coach montowany na haku – 3 rowery (wiązka 13-stykowa) 77 11 780 885 • • • 20
Bagażnik rowerowy Euroride – montowany na haku – 2 rowery (wiązka 7-stykowa) 77 11 577 330 • • •

Bagażnik rowerowy Euroride – montowany na haku – 3 rowery (wiązka 7-stykowa) 77 11 577 329 • • •

Bagażnik rowerowy Express Hang On – montowany na haku – 2 rowery 77 11 577 326 • • •
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HAKI HOLOWNICZE (CIĄG DALSZY)
Bagażnik rowerowy Express Hang On – montowany na haku – 3 rowery 77 11 577 327 • • •

System antykradzieżowy do bagażnika rowerowego – Express Hang On 77 11 422 443 • • •

Bagażnik rowerowy Europower 915 – montowany na haku – 2 rowery elektryczne (wiązka 13-stykowa) 77 11 577 333 • • •

Bagażnik rowerowy Europower 916 – montowany na haku – 2 rowery elektryczne (wiązka 7-stykowa) 77 11 574 689 • • •

POPRZECZKI I BAGAŻNIKI
Poprzeczki dachowe 82 01 734 004 • • •

Kufer dachowy Dacia – 400 l 77 11 574 056 • • •

Kufer dachowy Dacia – 480 l 77 11 574 057 ¤(4) ¤(4) ¤(4)

Adapter do montażu kufra dachowego 77 11 788 912 • • •

Elastyczny kufer dachowy Ranger – 340 l 77 11 419 549 • • •

Uchwyt na rower Expert 80 – montowany na poprzeczkach dachowych – 1 rower 77 11 780 147 • • • 21
Uchwyt na rower TL65 – montowany na poprzeczkach dachowych – 1 rower 77 11 421 294 • • •

Uchwyt Snowpack na 4 pary nart 77 11 940 000 • • •

Uchwyt Snowpack na 6 par nart 77 11 940 001 • • •

Adapter do poprzeczek dachowych umożliwiający zamocowanie bagażnika na rowery / uchwytu na narty, stalowy 77 11 420 781 • • •

Adapter do poprzeczek dachowych umożliwiający zamocowanie bagażnika na rowery / uchwytu na narty, aluminiowy 77 11 421 178 • • •

MULTIMEDIA      

TELEFON
Ładowarka indukcyjna do smartfonów – w konsoli środkowej 82 01 739 622 • • • 14
Przenośny magnetyczny uchwyt na smartfona mocowany na kratce nawiewu 77 11 784 774 • • •

Przenośny indukcyjny uchwyt na smartfona mocowany na kratce nawiewu 77 11 940 323 • • •

Przenośny magnetyczny uchwyt na smartfona mocowany na desce rozdzielczej 77 11 784 775 • • •

AUDIO
Przenośny zestaw głośnomówiący – Supertooth Crystal 77 11 574 999 • • •

Słuchawki nauszne Focal Bluetooth® 77 11 785 758 • • •

Słuchawki douszne Focal Bluetooth® 77 11 785 361 • • •

Zestaw głośników Focal Comfort DO POTWIERDZENIA DO POTWIERDZENIA DO POTWIERDZENIA DO POTWIERDZENIA
Zestaw głośników Focal Premium DO POTWIERDZENIA DO POTWIERDZENIA DO POTWIERDZENIA DO POTWIERDZENIA 15
Radioodtwarzacz Kenwood KMM-BT505DAB 77 11 943 336 • • •

Radioodtwarzacz Kenwood KDC-BT730DAB 77 11 943 104 • • •

SYSTEM WIDEO
Przenośny system wideo – odtwarzacz DVD Nextbase Car 9 Dual 77 11 785 943 • • • 14
Uchwyt na tablet – Nextbase 77 11 783 364 • • •

BEZPIECZEŃSTWO     

ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE I MONITORING
Alarm perymetryczny i wolumetryczny z czujnikiem podnoszenia 82 01 734 135 • • • 24

  Nr katalogowy E0 E1 E2 Strona
 

SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA
Czujniki wspomagania parkowania przodem 82 01 734 052 • • ¤(5) 24
Czujniki wspomagania parkowania tyłem 82 01 734 053 • ¤(5) ¤(5) 24
Kamera cofania 82 01 739 628 • ¤(6) ¤(6) 24

BEZPIECZEŃSTWO I SYGNALIZACJA
Uchwyt na gaśnicę 96 60 151 36R • • •

Gaśnica 82 01 712 928 • • •

Zestaw bezpieczeństwa (kamizelka, trójkąt ostrzegawczy, apteczka) 77 11 780 759 • • •

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Nosidełko do samochodu – Baby-Safe 2 i-Size 77 11 940 742 • • •

Podstawa do nosidełka – Baby-Safe Fix Base i-Size 77 11 940 741 • • •

Fotelik dziecięcy – Kidfix XP 77 11 940 745 • • •

Fotelik dziecięcy – Trifix i-Size 77 11 940 744 • • •

Lusterko do obserwacji dziecka 77 11 940 517 • • •

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE
Łańcuchy śniegowe Standard – 9 mm (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 468 • • • 25
Łańcuchy śniegowe Polaire Steel Sock (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624 • • • 25
Łańcuchy śniegowe Premium PG (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 780 253 • • •

Opaski śniegowe (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 649 • • • 25
• : kompatybilne.   ¤ : kompatybilne warunkowe.   - : niekompatybilne. 
(1) Podłokietnik kompatybilny wyłącznie z obniżoną konsolą środkową.  (2) Termoformowany wkład do bagażnika nie jest kompatybilny z przenośnym organizerem do bagażnika.  (3) Tylna kanapa dzielona (1/3-2/3) dostępna w opcji dla wersji E1 pojazdu. 
(4) Niekompatybilny z anteną prętową, w którą pojazd jest wyposażony w standardzie. (5) Przednie/tylne czujniki wspomagania parkowania są dostępne jako wyposażenie standardowe pojazdu. (6) Dostępna w wersjach z ekranem multimedialnym; możliwa 
dostępność kamery cofania w standardzie. Kompatybilność może z czasem ulec zmianie.




