DACIA PREZINTĂ NOILE MODELE LOGAN,
SANDERO ȘI SANDERO STEPWAY
Pe 29 septembrie 2020, a treia generație a gamei de succes Logan, Sandero și
Sandero Stepway își va dezvălui secretele în detaliu.

Dacia prezintă cea de-a treia generație a modelelor Logan, Sandero și Sandero Stepway. Aﬁșând
dimensiuni exterioare comparabile cu cele ale vehiculelor din generația precedentă, acestea oferă, pe
lângă design-ul complet nou, un plus de modernitate, de echipamente și de polivalență, fără a uita
spiritul și atributele de ﬁabilitate ale înaintașelor.
Disponibile la un preț la fel de imbatabil, noile modele Dacia reprezintă un răspuns adecvat pentru
așteptările unei categorii tot mai numeroase de clienți, pentru care achiziția unei mașini se înscrie
într-o tendință de abordare rațională a opțiunilor de consum pe termen lung. Clienții noștri își doresc
in special experiența unui produs mai bun, la prețul corect.
În ultimii 15 ani, Dacia a parcurs un drum lung, pornind de la un model unic pentru a ajunge la o
gamă completă și diversiﬁcată. Devenit un veritabil best-seller, Sandero este, din anul 2017, cel mai
vândut model către clienții particulari din Europa. Nu în ultimul rând, Dacia a reușit să genereze în
rândurile numeroșilor săi clienți un sentiment de apartenență la o comunitate specială.

Linii contemporane și dinamice
Aﬁșând o lungime ceva mai mare decât a modelului precedent, Noul Logan se remarcă prin silueta
complet redesenată. Linia ușor descendentă a pavilionului, cu antena radio amplasată în partea din
spate a acestuia, precum și efectul generat de îngustarea graduală a geamurilor laterale conferă
vehiculului un aspect dinamic. O serie de elemente estetice ale Noului Logan se regăsesc și pe noile
Sandero și Sandero Stepway, printre acestea ﬁgurând semnătura luminoasă în formă de Y, ecartul
redus între roți și pasajele acestora, precum și noul design al mânerelor de uși.
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Noul Sandero beneﬁciază pe de altă parte de un aspect robust pus în evidență de ﬂancurile bine
marcate și de pasajele roților generos dimensionate. Personalitatea mașinii este completată de
proﬁlul cu linii ﬂuide, ale cărui repere vizuale sunt reprezentate de parbrizul mai înclinat și de noua
formă a pavilionului, aplecat ușor spre spate. Deși garda la sol a rămas neschimbată, Noul Sandero
pare mai puțin înalt, mai stabil și mai „așezat”, datorită ecartamentului ușor mărit și a roților bine
dimensionate în raport cu pasajele acestora.
Beneﬁciind de o gardă la sol supraînălțată, Sandero Stepway este modelul recreațional
polivalent al gamei Dacia. Designul său exterior evocă aventura și evadarea în natură. Din punct de
vedere vizual, diferențele față de noul Sandero sunt de acum mult mai ușor de remarcat. Alături de
ornamentele speciﬁce dispuse deasupra proiectoarelor de ceață, Noul Sandero Stepway beneﬁciază
de o capotă a motorului cu bosaje proeminente, denumirea modelului ﬁind vizibilă sub forma unei
monograme cromate amplasate în partea de jos a calandrului.
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O semnătură luminoasă inedită

Blocurile optice față și spate ale celor trei modele inaugurează noua semnătură în formă de „Y” a
mărcii Dacia. Datorită acesteia, a treia generație a gamei Logan, Sandero și Sandero Stepway
beneﬁciază de o identitate puternică. Atât în față cât și în spate, blocurile optice sunt reunite de o
nervură orizontală, care accentuează impresia de lățime mai mare a vehiculelor.
Dacia propune astfel o nouă generație de modele emblematice, mai ingenioase, mai accesibile dar la
fel de ﬁdele spiritului tradițional al mărcii.
Vă dăm întâlnire pe 29 septembrie 2020 pentru a descoperi Noul Logan, Noul Sandero și
Noul Sandero Stepway.
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Noul Logan va ﬁ comercializat pe următoarele piețe: România, Spania, Noua Caledonie, Tahiti,
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Maroc, Bulgaria, Republica Moldova.
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