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Dacia a lansat ieri
noile modele de

Logan, Sandero şi
Sandero Stepway,
aceasta fiind a treia
generaţie a acestor
modele de succes. Prin
noile modele, Dacia
redefineşte automobi-
lul practic şi contem-
poran, acestea venind
cu un nou design, o
platformă şi echipa-
mente noi, cu un stil
mai atrăgător şi mai
contemporan. S.M.Pentru cele trei modeleDacia renunţă la motori-zarea diesel 1,5 dCi şi mi-zează exclusiv pe 1,0 TCe(produsşi la Mioveni),atâtîn versiune pe benzină câtşi GPL şi cu transmisie au-

tomată de tip CVT (trans-misie cu variaţie conti-nuă). Motorizarea stan-dard are 90 CP, iar cea peGPLajunge la100CP.Pen-truprimadatăînistoriare-centă a mărcii Dacia, mo-delele Logan şi Sanderosunt proiectate pe aceeaşiplatformă tehnică cu ac-tualul Renault Clio, ceea ceaduce o adevărată revolu-
ţie în gama constructoru-lui. Cu această a treia ge-nera.ie Dacia reînnoieștesimultan trei din modele-

le sale emblematice și re-definește automobilulpractic și contemporan,care se adresează nevoilor

Noile Logan, Sandero şi Sandero
Stepway, lansate ieri reale ale clien.ilor, la pre.ulcorect. Dacia propune ve-hicule încăpătoare, fiabi-le, robuste, la un pre. im-batabil, care însă nu a fostcomunicat pentru cele treinoi modele. Cu noile mo-deleLogan,SanderoșiSan-dero Stepway, Dacia îșireînnoiește oferta în seg-mentul modelelor de orașși în cel al compactelor po-livalente, pentru a răspun-de tuturor nevoilor clie-n.ilor particulari.

Afișând dimensiuni ex-
terioare comparabile cu
cele ale vehiculelor din
genera(ia precedentă,
acestea oferă, pe lângă
design-ul complet nou,

un plus de modernitate,
de echipamente și de

polivalen(ă, fără a uita
spiritul și atributele de

fiabilitate ale modelelor
anterioare.

16 cazuri noi de COVID-19Dacă luni au fost doar 4 cazuri noi de co-ronavirus,ieriDirecţiadeSănătatePublicăAr-geşanunţaocreşterecu16cazuri înultime-le 24 de ore. Din nefericire a fost înregistratun nou deces. La nivel naţional au fost ieri1.470 de cazuri noi de COVID-19 din 21.330de teste efectuate. Al.i 44 de români au mu-ritdincauzainfec.ieicucoronavirus, întimpce la terapie intensivă se men.ine numărulmare de pacien.i COVID-19. Ieri, 29 sep-tembrie a.c., ora 9.00, potrivit datelor furni-zatedeDirec.iadeSănătatePublicăArgeș,In-stitu.ia Prefectului – Jude.ul Argeș infor-mează că situa.ia epidemiologică se prezin-tă astfel: -persoane ieșite din carantină (in-stituţionalizată):1493;-persoaneaflateînizo-lare(anchetăepidemiologică):441,dincare232 în carantină la domiciliu și 209 în izola-re (cu 32 mai pu.ine, fa.ă de ultima raporta-re-473);-persoaneieșitedinizolare(anchetăepidemiologică):11775(cu62maimultefa.ădeultimaraportare–11713);-persoaneex-ternatedinspital:4935(cu28maimulte,fa.ăde 4 907 de la ultima raportare); -persoaneinternateînspital:164(cu9maipuţine, fa.ăde ultima raportare - 173); -persoane inter-nate la ATI: 15 (cu 3 mai puţine , faţă de ra-portareaprecedentă-18); -persoanevinde-cate: 5 069 (cu 17 mai multe, fa.ă de ultimaraportare – 5 052); -persoane diagnosticatepozitiv: 5 507 (mai multe cu 16 fa.ă de ulti-maraportare–5491); -persoanepozitivelaretestare: 7 ; -cazuri nou confirmate, în ulti-mele24deore:16;-persoanedecedatedelaînceputulpandemiei:229(cu1maimulte,fa.ăde ultima raportare –228); -număr de testeefectuateînspitalelepublice:41174,cu265maimulte, fa.ăderaportareaprecedentă(ul-timele24deore)–40909.Ultimuldeces celcu număr 229 a fost înregistrat la un bărbatde 73 de ani. Comorbidită.i: leucemie, insu-ficienţăcardiacăcl.III,diabetzaharattipII.M.S.


