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Surprize, surprize, de la Dacia

Noul
Logan
break
şi-un
Duster
aventuros
Prezentat în premieră mondială la Salonul
Auto de la Geneva, noul break Dacia adoptă un
stil exterior modern şi un design interior atrăgător.
Încăpător şi funcţional, automobilul oferă, datorită
dimensiunilor sale, un spaţiu interior generos, cu 5
locuri, şi un portbagaj cu un volum de 573 litri. Noul
Logan MCV renunță la două dintre cele șapte locuri
ale generației precedente, dar împrumută gama de
motorizări a actualului Logan.

M

area noutate este deschiderea
verticală a hayon-ului, MCV
scăpând astfel de cele două
uşi opozabile anterioare. Datorită acestei
modificări, modelul românesc primeşte un
profil mai dinamic, geamul hayon-ului fiind
înclinat. Dacia break dispune de o gamă
largă de echipamente: sistemul
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multimedia MEDIA NAV, limitatorul/
regulatorul de viteză, asistenţă la parcarea cu
spatele şi funcţia Eco mode. O altă noutate este
acoperişul textil al zonei de încărcare care se
rulează în caz de nevoie. Acesta va fi disponibil
opţional, în funcţie de versiunea de echipare.
Noile motorizări pe benzină TCe 90 şi
Diesel, de 75 şi 90 CP, asigură o
plăcere mai mare la condus,
dar și un consum
redus, precum
şi emisii de
CO2

mai scăzute. Modernul Logan MCV va putea
fi comandat începând din al doilea trimestru
al acestui an, Dacia promiţând un nivel de preţ
comparabil cu cel al vechii versiuni.
Alături de modelul break, oficialii
producătorului autohton au mai arătat
publicului nu un facelift pentru Duster, rezervat
probabil pentru Frankfurt (septembrie 2013),
ci o versiune specială Duster, care adoptă un
look robust şi original. Echipat cu o rampă de
proiectoare, cu un sistem de navigație Garmin
și cu covorașe de cauciuc, Duster Aventure îi va
atrage pe șoferii dornici de escapade în natură.
Stickerele specifice de mari dimensiuni,
al căror model este reprodus
și pe tapițeria interioară,
adaugă un plus de
personalitate noii
serii
limitate.
Duster Aventure
este
disponibil
în două nuanțe Blanc Glacier și Noir
Nacré. Geamurile sunt
fumurii, iar jantele de 16
inch şi grila neagră subliniază

