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Новата Dacia Logan MCV
Комбито, което транспортира 

всичките ви желания!





Завладяващ 
стил
Новата Dacia Logan MCV е автомобил, който ще ви завладее 

едновременно с дизайн и с удоволствие от шофирането. 

Тя притежава уникален стил и ви го доказва. Новите є 

алуминиеви джанти, фаровете є за мъгла, обновената є 

предница и надлъжните релси на покрива є придават модерен и 

динамичен стил. Ще успеете да я оцените още от първия поглед.





Място за
всичко и всички!
Новата Dacia Logan MCV ви предоставя идеалната възможност 

да транспортирате каквото и когото пожелаете, без да 

жертвате вашия комфорт и комфорта на вашите пътници. 

Нейните 5 пълноценни и удобни места ви позволяват да 

пътувате със семейството си и да се наслаждавате на 

изпипания до последния детайл интериор.





Готова на всичко, 
за да ви угоди
Делима задна седалка 1/3-2/3 и багажник с впечатляващ 

обем – новата Dacia Logan MCV ви предоставя изключителна 

възможност за приспособяване към всички ваши нужди и е 

готова да ви придружи във всяко едно ваше начинание.





Полезни технологии, 
улесняващи 
живота ви
Всичко на борда на новата Dacia Logan MCV е ефикасно и улеснява 

живота ви. Оборудвана с полезни технологии, като Media Nav Evolution и 

интегрирана камера за заден ход, или предно импулсно стъкло за водача*... 

С новата Dacia Logan MCV ще пътувате в най-добрите условия.

*Спрямо версията.



Безкомпромисна сигурност
Вашата безопасност винаги ще бъде приоритет и именно затова новата Dacia Logan MCV е оборудвана с безкомпромисни активни и пасивни системи за сигурност. Подсилената 

структура на каросерията предпазва пътниците. ABS системата, комбинирана с подпомагането при екстремно спиране (AFU), както и електронната система за динамичен контрол на 

траекторията (ESC), свързана със системата за контрол на сцеплението (ASR), гарантират ефективно и безопасно спиране и повишена стабилност на автомобила.

Новата Dacia Logan MCV е също така оборудвана с предни фронтални и странични въздушни възглавници, система за закрепване на детска седалка Isofix, система за подпомагане 

потеглянето по наклон и задни паркинг сензори...Можете да пътувате съвсем спокойно!

Заден паркинг сензор*: Предупреждава водача за наличието на обекти, 

намиращи се зад автомобила, чрез поредица от звукови сигнали. За още по-

голям комфорт и сигурност, можете да го комбинирате с камера за заден ход.

ESC: Подпомага стабилизирането на траекторията на автомобила при 

случаи на загуба на сцепление в завоите, като регулира разпределението на 

спирачното усилие и работата на двигателя. *Спрямо версията.



Пълна защита: Подсилена структура, фронтални и странични предни 

въздушни възглавници, система за закрепване на детска седалка Isofix.

Подпомагане потеглянето по наклон: Тази система ви позволява да 

потеглите под наклон в пълна безопасност и без да бързате.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCe 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S GPL dCi 75 S&S dCi 90 S&S dCi 90 S&S Easy-R

Гориво Бензин Бензин Бензин/LPG Дизел Дизел Дизел

Европейска екологична норма Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b

Работен обем (cm3) 998 898 898 1 461 1 461 1 461

Брой цилинди 3 3 3 4 4 4

Брой клапани 12 12 12 8 8 8

Максимална мощност kW (к.с.) 54 (73) 66 (90) Бензин: 66 (90)
LPG: 66 55 (75) 66 (90) 66 (90)

Об/мин при максимална мощност 6 300 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000

Максимален въртящ момент Nm 97 140 Бензин: 140
 LPG: 140 200 220 220

Об/мин при максимален въртящ момент 3 500 2 250 2 250 1 750 1 750 1 750

Тип впръскване Многоточково Многоточково с 
Турбокомпресор

Многоточково с 
Турбокомпресор

Common Rail + 
Турбокомпресор

Common Rail + 
Турбокомпресор

Common Rail + 
Турбокомпресор

Stop & Start _ Да Да Да Да Да

Филтър за твърди частици _ _ Да Да Да

Предавателна кутия
Механична BVM BVM BVM BVM BVM BVP

Брой предавки 5 5 5 5 5 6

Колела и гуми
Джанти, съгласно оборудване 6J15

Гуми, съгласно оборудване 185/65 R15

Динамика
Максимална скорост (км/ч) NA 175 175 164 173 172

Ускорение от 0-100 км/ч (сек.) NA 11“10 11“30 14“60 11"80 12"00

Разход на гориво (л/100 км) и CO2 Емисии (г/км)
Емисии на CO2 <123* 109 98 на газ 90 90 92

Градски цикъл NA 5,8 7,6 на газ 3,7 3,7 3,8

Извънградски цикъл NA 4,3 5,4 на газ 3,4 3,4 3,5

Смесен цикъл 5,5 * 4,9 6,2 на газ 3,5 3,5 3,6

Обеми
Горивен резервоар (л) 50 50 50 (32 LPG) 50 50 50

Маса (кг)
Маса при празен автомобил 980 1 071 1 090 1 090 1 090 1 090

Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.) 1 555 1 620 1 620 1 670 1 670 1 675

Полезен товар 575 549 530 580 580 585

Максимално допустима маса на ремарке със спирачки в рамките на общото тегло на движение 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110

Максимално допустима маса на ремарке със спирачки/без спирачки 810/525 810/570 810/580 810/580 810/580 810/580

* Предварителни данни, подлежащи на промяна.



ДЕКОРАТИВНИ ТАСОВЕ И ДЖАНТИ

СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ 15" 
С ДЕКОРАТИВНИ ТАСОВЕ GROOMY

СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ 15" 
С ДЕКОРАТИВНИ ТАСОВЕ POPSTER

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 15" CHAMADE

ЛЕДНИКОВО БЯЛ (369)

ЦВЕТОВЕ НЕМЕТАЛИКЦВЕТОВЕ МЕТАЛИК

МОРСКО СИН (D42)

СИН "КОСМОС" (RPR)

БИСЕРНО ЧЕРЕН (676) ПЛАТИНЕНО СИВ (D69) ОГНЕНО ЧЕРВЕН (B76) КАФЯВ "ТУРМАЛИН" (CNG)

ТЪМНО СИВ (KNA) КАФЯВ "ВИЖЪН" (CNM)



РАЗМЕРИ

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА (дм3)

Конфигурация с 5 места 573

Конфигурация с 2 места (при сгъната задна седалка) 1 680

РАЗМЕРИ (мм)

A Междуосие 2 635

B Обща дължина 4 501

C Преден надвес 827

D Заден надвес 1 039

E Разстояние между предните гуми 1 497

F Разстояние между задните гуми 1 486

РАЗМЕРИ (мм)

G Пътен просвет (при 5 пътника на борда) 128

H
Височина при празен автомобил 
без/с релси на покрива

1 521/1 552

H1
Височина на прага на багажника 
при празен автомобил

590

H2 Височина на отвора на багажника 784

H3
Височина с отворена врата на багажника 
при празен автомобил

1 921

H4 Височина до покривалото на багажника 481

J1 Широчина на нивото на раменете отпред 1 387

J2 Широчина на нивото на раменете отзад 1 389

K Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред 177

L1/2 Обща ширина без / с външни огледала 1 733/1 994

РАЗМЕРИ (мм)

L3 Вътрешна широчина между гумите 997

M1
Височина от седалката до тавана, 
седалката в средно положение

900

M2 Височина от седалката до тавана отзад 886

O1 Широчина на нивото на лактите отпред 1 415

O2 Широчина на нивото на лактите отзад 1 434

Y1
Максимална дължина на багажника 
(при вдигнати задни седалки)

1 054



Dacia
Шофирайте, пътувайте, 
наслаждавайте се, това е духът на Dacia!

Всички автомобили Dacia са създадени по една и 

съща формула: модели със затвърден и стилен 

дизайн без излишни елементи, оборудвани с най-

надеждните технологии и на най-достъпни цени. 

Идеална комбинация от лекота, прозрачност и 

щедрост. От избора на модел, минавайки през 

цената и стигайки до поддръжката, всичко е 

видимо и ясно с Dacia. Карайки Dacia, можете да 

да бъдете сигурни, че сте направили правилния 

избор. Избрали сте качеството, надеждността, 

модерния дизайн и комфорта на една справедлива 

цена. Това е вашата възможност да се сдобиете с 

нов автомобил, отговарящ на всичките ви нужди 

и желания. Избирайки Dacia, не ви се налага да 

инвестирате всичките си средства в автомобила. 

Ще можете да отидете на почивка, да направите 

подарък на любим човек или чисто и просто да 

спестите. С Dacia можете да отидете където 

пожелаете и да направите каквото поискате.



Новата Dacia Logan MCV…
Истинско комби на най-добра цена





Новата Dacia Logan MCV

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на единични продукти и прототипи. В рамките на политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia си запазва правото във всеки 

един момент да внася изменения в описаните и представени спецификации, автомобили и аксесоари. Тези изменения се свеждат своевременно до знанието на дилърите на Dacia. В зависимост от държавите, където Dacia развива търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване 

(по стандарт или по избор) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на 

боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация се забранява без предварителното писмено съгласие на Рено Нисан България ЕАД е забранено.

* Което настъпи първо.

www.dacia.bg

ГАРАНЦИЯ
или 100 000 км

ГОД


