
Достъпното пространство

Dacia Logan



Още повече пространство, атрактивен дизайн, достъпност, комфорт и винаги забележително съотношение 

между качество и цена: това е новата Dacia Logan. Толкова е щедра: предлага ви изключително пространство 

с 5 истински удобни места и огромен багажник. На задната седалка лесно се събират 3-ма възрастни, които 

имат максимална свобода на движенията и удобство по време на път. Багажникът на Dacia Logan, с 510 литра 

вместимост, се  отличава с големия си обем за своята категория. Мощната Dacia Logan е конструирана, така че 

да устоява продължително на екстремните пътни и климатични условия. Благодарение на своята гъвкавост 

и сигурност, винаги на най-високо ниво, Dacia ви предлага гаранция от 3 години. Dacia Logan няма да спре да Ви 

изненадва.

Тя има толкова много 
да предложи







Никога не ни достига пространство. Затова Dacia Logan избра да се прицели на-

високо. Нейното купе предлага 5 истински места. Пътниците на задната седалка 

могат да разчитат на изключително щедри размери във височина и ширина и 

пътуват при най-добрите условия и комфорт. Багажът не е за подценяване! 

Багажникът с 510 литра вместимост позволява да поставите няколко куфара с 

големи размери.  Пазаруване, служебно пътуване, ваканция със семейството, Dacia 

Logan е многофункционален автомобил и е точно за Вас.  

Пространство
за повече свобода



Dacia Logan, това е обещание за едно хубаво пътуване. Пълното оборудване и 

ергономичността на командните функции съчетават комфорт и удоволствие от 

шофирането. Стойката на водача е идеална, благодарение на регулирането във височина 

на седалката и волана*. Многобройни отделения за багаж,  климатична система*, 

съвременна аудио система* - всичко това допринася за вашия комфорт.

* Според версията

Пространство

за дълъг път







Dacia Logan е снабдена със спирачна система

ABS и система за внезапно спиране AFU, за

оптимална стабилност и намалени разстояния

на спирачния път.

* Според версията

Скоростомерът и оборотомерът са с модерен

дизайн, динамични и лесни за ползване. Нещо

повече, благодарение на 6-те функции на

бордовия компютър*, имате възможност да

наблюдавате разхода на гориво.

Икономични и гъвкави, дизеловите двигатели

dCi, предлагат несравнимо поведение на пътя,

удоволствие от шофирането и лекота при

експлоатацията им.

Oптимална
сигурност

Dacia Logan не оставя нищо на случайността. Модерна и мощна, тя е замислена така, че да предложи максимум 

спокойствие. Нейните бензинови и дизелови двигатели предлагат минимален разход на гориво, гъвкавост при високо 

натоварване и лесна поддръжка. Системата ABS и помощ при внезапно спиране, гарантират на Dacia Logan максимална 

стабилност и намалено разстояние на спирачния път. Пътниците са предпазени с триточкови предпазни колани. 

За по-голяма безопасност, предните места разполагат с подглавници, фронтални въздушни възглавници, както и 

странични въздушни възглавници*. В Dacia Logan вашата безопасност е осигурена.

* В опция

Гаранция 
или 100 000 км



Версия
Logan

Версия
Ambiance

СтаНдартНо оборудваНе

включва СтаНдартНото
оборудваНе На LOGAN + СледНИте допълНеНИя

• ABS + AFU (помощ при внезапно спиране)
• Въздушна възглавница за водача
• Електронен имобилайзер
• Метална защитна кора под
двигателя
• Предни и задни триточкови фиксирани 
предпазни колани 
• Жабка (8 литра)
• Бутон за отваряне на багажника

• Хромирана лайсна на
предрадиаторната решетка
• Триточкови предни предпазни
колани, регулируеми във височина
• Подвижен пепелник и запалка
• Хромиран обков на скоростомера
• Бордова диагностика за дизелов
двигател
• Заключване на капачката на
резервоара
• В ъздуховод за задните места (за
дизеловите версии)
• Централно заключване на 
вратите и багажника
• Предно табло Tropic
• Осветление в багажника при
отваряне
• Странични огледала с регулиране 
от купето

• Предрадиаторна решетка в черно
• Ниши за багаж в предните врати
• Стандартно отопление с 4 аератора
на таблото за регулиране на
въздушната струя и вентилация с 4
скорости
• Оборотомер
• Предни чистачки с 3 скорости
• В ътрешно оформление – сива
тапицерия Ducas
• Стоманени джанти 15’’ със среден тас
• Отопляемо задно стъкло

• Заден фар за мъгла
• Трети стоп светлина
• Външни огледала, с ръчна
настройка в черен цвят
• Звукова сигнализация за забравени
светлини
• Предни седалки с регулиране на
дължина
• Радио подготовка

Опции
• Цвят металик

• Вътрешно оформление в 
тъмно сиво
• Стомамени джанти 15`` с цял 
тас
• Брони в цвета на купето
• Странични предпазни лайсни 
в черно
• Огледало в сенникa на пътника 
до водача

• Стандартно отопление с
рециклиране на въздуха в 
купето
• Тонирани стъкла

Опции
• Хидравличен сервоусилвател 
на волана
• Климатик и хидравличен 
сервоусилвател на волана
• Въздушна възглавница за
пътника до водача
• Радио CD 2x15 W
• Цвят металик



включва СтаНдартНото
оборудв аНе На AmBiANCe +
СледНИте допълНеНИя

Версия
Laureate
 
•  В ъздушна възглавница за пътника до водача  
•  Централна конзола и аератори на таблото в хромиран цвят  
•  Странични предпазни лайсни в цвета на купето  
•  Климатик  
•  Осветление в жабката  
• Предпазен праг на предните врати  
•  Вътрешно оформление в тъмно сиво - седалки Pliss, дръжки на предните 
врати в хромиран цвят
•  Борд компютър с 6 функции: общ и частичен брояч; разход на гориво, 
средна консумация, предвидима автономия, средна скорост  
•  Предни електрически стъкла  
•  Дистанционно управление на централното заключване на вратите и 
багажника  
•  Осветление на тавана отпред с постепенно изгасване на светлината 
и насочващ лъч за четене  
•  Джобове на гърба на предните седалки  
•  Три задни подглавника с регулиране във височина  
•  Тапицирани части на предните и задни врати  
•  Външни дръжки на вратите в цвета на купето  
•  Поставка за очила на тавана  
•  Радио CD 4x15 W  
•  Предни фарове за мъгла  
•  Регулируем волан във височина  
•  Е лектрически управляеми и отопляеми външни огледала за обратно 
виждане в цвета на купето  
•  Седалка на водача с регулиране във височина  
•  Сигнализация за отворена врата  

Опции  
•  Странични въздушни възглавници за предните седалки - за глава и 
гръден кош  
•  Алуминиеви джанти 15``  
•  Задни електрически стъкла  
•  Р адио CD МР3 4x15 W  
•  Цвят металик



технически характеристики

Двигатели 1.2 16V 75 
k.c. 

1.6 MPI 85 
k.c. 

dCi 75 k.c.  
FAP

dCi 90 k.c.  
FAP

Скоростна кутия BVM BVM BVM BVM 

Екологични норми Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Брой места 5/4* 5/4* 5/4* 5/4*

Характеристики на двигателя 

Тип двигател D4F 732 K7M 800 K9K 892 K9K 892

Работен обем (см3) 1149 1598 1461 1461

Диаметър на цилиндъра х ход на буталото (мм) 69x76,8 79,5x80,5 76x80,5 76x80,5

Брой цилиндри 4 4 4 4

Степен на сгъстяване 9,8 9,5 17,6/15,7* 17,6/15,7*

Брой клапани 16 8 8 8

Максимална мощност kW CEE (к.с.) 55 (75) 62 (85) 55 (75) 65 (90)

Режим на максимална мощност (об./мин.) 5500 5250 4000 3750

Максимален въртящ момент Nm CEE 107 135 180 200

Режим на максимален въртящ момент (об./мин.) 4250 3000 1750 1750

Тип инжекцион Мултипойнт Мултипойнт Директно с Common Rail + 
мулти инжекцион 

Захранване Въздух Въздух Турбокомпресор + интеркулер 

Гориво Бензин Бензин Дизел Дизел 

Катализатор S S S S 

Филтър за твърди частици - - S S 

Скоростна кутия 

Тип JH3 JH3 JR5 JR5

Брой предавки 5 5 5 5

Скорост (км/ч) при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка 6,78 7,50 8,87 8,87

На 2-ра предавка 12,33 13,65 16,15 16,15

На 3-та предавка 18,13 20,06 25,02 25,02

На 4-та предавка 24,53 27,15 35,34 35,34

На 5-та предавка 31,77 35,16 47,99 47,99

Управление 

Радиус на завой между два тротоара (m) 10,5

Брой обороти на волана (без / със серво) 4,6 / 3,2  

Окачване  

Вид предно окачване Тип псевдо McPherson с тръгълен носач  

Вид задно окачване Мост в H форма с торсионни щанги и програмирана диаграма 
- винтови пружини  

Колела и гуми  

Джанти съгласно оборудване 15”  

Предни и задни гуми съгласно оборудване 185/65 R15  

Спирачки  

Вид спирачна система X  

ABS Bosch 8.1 Серийно  

AFU Серийно  

Електронен разпределител на спирачното усилие Серийно  

Предни: дискове в мм 259 

Задни: барабани в инчове 8” 

Двигатели 1.2 16V 75 
k.c. 

1.6 MPI 85 
k.c. 

dCi 75 k.c.  
FAP

dCi 90 k.c.  
FAP

Възможности 

Максимална скорост (км/ч) 161 169 162 173

0-100 км/ч (в секунди) 13,6 12,9 14,2 12,8

1 000 m DA (в секунди) 35,4 34,6 35,8 34,5

аеродинамика 

Коефициент на въздушно съпротивление 0,34

Вредни емисии и разход на гориво. Стандарт CEE n° 99/100 (в л /100 км) 

CO2 емисии - смесен цикъл (гр/км) 135 155 108 108

CO2 емисии - извънградски цикъл (гр/км) 113 125 98 98

CO2 емисии - градски цикъл (гр/км) 177 215 132 132

Смесен 5,9 6,7 4,1 4,1

Извънградски 4,9 5,4 3,7 3,7

Градски 7,6 9,3 5 5

Капацитет 

Горивен резервоар (л) 50

Тегло (кг)

Тегло при празен автомобил 975/1018* 980/1067* 1075/1090* 1075/1090*

Тегло при празен автомобил върху предно окачване 580/608* 585/647* 665/680* 665/680*

Тегло при празен автомобил върху задно окачване 395/410* 395/420* 410/410* 410/410*

Максимално допустимо тегло с пълен товар (MMAC) 1530/1517* 1540/1591* 1540/1650* 1540/1650*

Максимално тегло при движение (MTR) 2300/1547* 2300/1591* 2350/1650* 2350/1650*

Полезен товар (CU) 555/529* 560/524* 465/560* 465/560*

Максимално допустимо тегло на ремарке със 
спирачки 1100/- 1100/- 1100/- 1100/-

Максимално допустимо тегло на ремарке без 
спирачки 525/- 525/- 575/- 575/-

* Параметри за версии с “N1” хомологация

Logan  отговаря на следните 3 критерия: за емисии на CO2, по-ниски от 140 г/км, или за 
автомобил, работещ с биогорива; автомобил, произведен в завод, сертифициран по ISO 14001, с 
намален ефект върху околната среда; съдържание на повече от 5 % рециклирана пластмаса.
С  марката се ангажира за целия жизнен цикъл на автомобила. 

За Logan могат да се поръчват версии с  “N1” хомологация. Това означава, че притежават евро-
пейска производствена хомологация N1, което ги определя като товарни автомобили. По този 
начин те могат да се ползват за превоз както на товари, така и на пътници (3+1 места), без 
да се налагат допълнителни трансформации. Така юридическите лица, регистрирани по ЗДДС, 
могат да се възползват от правото на данъчен кредит за този тип автомобили и да си върнат 
платеното за тях ДДС.



Logan Ambiance Laurеate 

Външен изглед 

Външни дръжки на вратите в черно • • -

Външни дръжки на вратите в цвета на купето - - • 

Горен кант на решетката: черен • - -

Горен кант на решетката: хромиран - • • 

Бутон за отваряне на багажника • • • 

Брони в цвета на купето - • • 

Странични предпазни лайсни (черни/в цвета на купето) -/ - • / - - / • 

Стоманени джанти 15`` • • • 

Алуминиеви джанти 15`` - - о

Цвят металик о о о

Седалки и вътрешно оформление

Предни седалки с хоризантално регулиране • • • 

Регулируема по височина седалка на водача - - • 

Тапицерия Ducas • - -

Тапицерия Geneva - • -

Тапицерия Pliss - - • 

Аератори на таблото и пръстени на оборотомер и скоростомер в хромиран цвят - • • 

Дръжки на предните врати в хромиран цвят - • • 

Тапицирана част на вратите - - • 

Странична тапицерия на багажника - • • 

активна и пасивна безопасност 

ABS (антиблокираща спирачна система) + AFU (помощ при внезапно спиране) • • • 

Въздушна възглавница за водача • • • 

Въздушна възглавница за пътника до водача с възможност за деактивиране - о • 

Странични въздушни възглавници за предните места - глава, гръден кош - - о

Предни триточкови предпазни колани / регулируеми във височина • / - •/ • • / • 

2/3 задни триточкови предпазни колани • • • 

2/3 задни подглавника с регулиране във височина -/- -/- -/• 

Защита на автомобила 

Електронен имобилайзер • • • 

Предпазен праг на предните врати - - • 

Управление и измервателни уреди

Оборотомер • • • 

Електро-хидравличен сервоусилвател на волана - о/о* • 

Борд компютър с 6 функции: общ и частичен брояч на километража, 
изразходвано гориво, средна консумация, предвидима автономия, средна скорост - -  •

Сигнализация за отворена врата - - • 

Logan Ambiance Laurеate 

Видимост 

Фарове за мъгла - - • 

Предни чистачки с 3 скорости • • • 

Задно отопляемо стъкло • • • 

Странични огледала с ръчно регулиране • - -

Странични огледала с ръчно регулиране отвътре - • -

Странични електрически управляеми и отопляеми огледала в цвета на купето - - • 

Отопление и вентилация 

Отопление и вентилация с 4 скорости • • • 

Рециклиране на въздуха в купето - • • 

Климатик - о* • 

Комфорт 

Централно заключване на вратите и багажника - • • 

Дистанционно управление на централното заключване - - • 

Предни електрически стъкла - - • 

Задни електрически стъкла - - о

Волан с регулиране във височина - - • 

Осветление на тавана отпред, с постепенно изгасване • •  • 

Тонирани стъкла - • • 

Огледало в сенника на пътника до водача - • • 

Подвижен пепелник и запалка - • • 

Осветление в багажника - • • 

Осветление в жабката/Осветление на тавана с насочващ лъч за четене - - • 

Жабка (8 литра) • • • 

Ниши за багаж в предните врати • • • 

Джобове на гърба на предните седалки - - • 

аудио система

Радио преоборудване • • • 

Радио CD 2x15W -  • -

Радио CD 4x15W -  - •

Радио CD МР3 4x15W - - о

резервна гума

Пълноразмерна резервна гума • • • 

* част от пакет или в комбинация с друго оборудване

оборудване и опции



Цветове

размери

ТъМНО СИВО KNA* ПлАТИНЕНО СИВО D69* БАЗАлТОВО СИВО KNM* 

яРКО чЕРВЕНО 21DМОРСКО СИНьО D42лЕДНИКОВО БялО 369 

БИСЕРНО чЕРНО 676* ЕлЕКТРИКОВО СИНьО RNZ* МИНЕРАлНО СИНьО RNF* ЕКСТРЕМНО СИНьО RNA*  ОГНЕНО чЕРВЕНО B76*

* Цветове  неметалик

СлъНчОГлЕДОВО ЖълТО 377 

ОБЕМ на БаГаЖниКа (дм3 норма ISO)  
 Обем на багажника  510

раЗМЕри (mm) 
A Разстояние между осите 2 634 
B Обща дължина 4 290 
C Разстояние от предната ос до носа на автомобила 797 
D Разстояние от задната ос до задницата на автомобила 858 
E Предна следа 1 481 
F Задна следа 1 470 
G Обща ширина без/със странични огледала 1 723/1 989 
J Височина при празен автомобил 1 511 
K Разстояние до земята без товар 155 
L Обитаема площ (педали/задни облегалка) 1 685 
M Ширина при лактите отпред 1 415 
M1 Ширина при лактите отзад 1 426 
N Ширина между дръжките за придържане на тавана отпред 1 388 
N1 Ширина между дръжките за придържане на тавана отзад 1 424 
P1 Разстояние от седалката до тавана на предни места 905 
P2 Разстояние от седалката до тавана на задни места 873 
Y Ширина на капака на багажника 1 072 
Y1 Ширина на капака на багажника в долната част 941 
Y2 Максимална ширина на багажника 1 127 
Y3 Вътрешна ширина между колелата 1 017 
Z1 Дължина на багажника при прибрана задна седалка 1 029 
Z2 Височина на багажника 520 
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аксесоари 1. ТЕГлич
Тегличът се демонтира с инструмент.

2. аларМа
Dacia предлага оригинална аларма, която предпазва вашето превозно 
средство от кражба, както и всички предмети, които са в колата.

3. СиСТЕМа За пОМОщ при парКиранЕ на ЗаДЕн ХОД
Като сигнализира с помощта на звуков сигнал близостта на 
препятствията, разположени зад вашия Logan, системата улеснява 
маневрите при паркиране.

4. прЕДпаЗни КалОБрани
Калобраните предпазват каросерията от нараняване или одраскване.

5. прЕДпаЗни праГОВЕ За ВраТи
Идеално предпазват прага на вратите на вашия Logan.

6. БаГаЖниК За СКи DElux 6 чифТа
Разположен върху релсите на покрива, ски-багажникът Delux за 6 чифта 
се използва лесно, благодарение на своя голям бутон за отваряне / 
затваряне. Снабден е с двойна система против кражба.

7. ТЕКСТилни СТЕлКи MADRIGAl
Стелки по размер 4 броя. Изработени от качествен велур, те предпазват 
пода от износване и от влага. 100% съвместими с формата на пода 
- предлагат се в тъмносив цвят.

8. ГУМЕни СТЕлКи
Предвидени за екстремни условия, гумените стелки предлагат още по-
добро предпазване от сняг и кал.

9. прЕДЕн цЕнТралЕн пОДлаКъТниК
Регулира се по наклон, за да се адаптира към вашето положение при 
шофиране. Той представлява и практично пространство за прибиране 
на вещи.
10. КОМплЕКТ СВОБОДни ръцЕ BluETOOTH PARROT MKI9100
Bluetooth система свободни ръце с екран OLED, безжично управление, 
микрофон, автоматична синхронизация и гласово разпознаване. 
Показва телефонния указател и името на събеседника. Доставя 
се със специален калъф, който служи за връзка с различни 
музикални източници: iPod, iPhone, USB памет, MP3 player.
11. раДиО SOny
Съчетава многобройни функции : CD плейър, четец MP3/WMA и 
допълнителен вход на панела.

12. СЕДалКа DuO PluS
Моделът Duo Plus ISOFIX е изключително предназначен за деца от 9 
месеца до 4 години. Използва се единствено по посока на движението. 
Закрепва се в 5 точки и е лесна за монтиране, благодарение на своята 
система на заключване ISOFIX.
13. наВиГация TOM TOM xl lIVE
Включва карти за 42 европейски страни, тъч скрийн екран 4.3” 
и начална информационна база за местоположение на радари. 
Доставя се с калъф и стойка за монтаж на бордното табло.

14. Калъфи За СЕДалКи „ElEGAnCE”
Идеално предпазват тапицерията на седалките. Изработени са по мярка и 
отлично пригодени към интериора на вашия Logan.

За да oткриете пълната гама аксесоари за Logan, обърнете се към 
дилърската мрежа на Dacia.
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Съдържанието на настоящата публикация е точно и актуализирано към датата на отпечатване. Този документ е реализиран въз основата на предварителни серии и прототипи, като автомобилите са само за презентация. В рамките на

своята политика за постоянно усъвършенстване на продуктите си, Dacia си запазва правото да внася във всеки един момент изменения в описаните и представени автомобили и аксесоари. Тези изменения се съобщават от дилърите на

Dacia в най-кратък срок. Консултирайте се с Вашия местен дилър, за да получите най-актуална информация. Поради техническите ограничения на полиграфията, възпроизвежданите в настоящия документ цветове, могат да се различа-

ват от реалните цветове на боята на автомобила или на материалите на вътрешното обзавеждане. Всички права са запазени. Възпроизвеждането, под каквато и да е форма или с каквито и да е средства на част или на цялата публика-

ция, е забранена без предварителното писмено разрешение на Рено Нисан България ЕАД

Гаранция 
или 100 000 км

 Dacia
Автомобил на тази цена!
Шегувате ли се ?
НЕ, НИ НАЙ-МАлКО. Dacia бяхме първите, които решиха, че достъпния автомобил

може да бъде атрактивен, безопасен и качествен. И нещо ни подсказва, че сме имали

право… Надеждността и здравината на нашите модели днес вече са признати.

Новите модели в гамата на Dacia ви изненадват с модерен и атрактивен дизайн. Освен

това нашите автомобили са просторни и могат спокойно да поберат

пътниците и техния багаж.

Този успех се основава на една проста констатация: човек може да обича 

автомобила си и той да му бъде полезен, без да е нужно да му посвети целия си 

бюджет.

КАТО чАСТ ОТ ГРУПАТА RENAULT, Dacia разчита на технически решения, които са

доказали своята ефективност и надеждност, за да предложи 3 години гаранция или

100 000 км, съчетани с ниски експлоатационни разходи. Като доказателство за нашия

ангажимент към околната среда, разработихме гамата Dacia eco2. Автомобилите Dacia

се произвеждат в заводи, сертифицирани по ISO 14 001, 85% от компонентите могат 

да бъдат рециклирани и предлагат дизелови двигатели с емисии на CO2, по-ниски от 

140 г/км (по-ниски от 150 г/км при версиите 4 x 4). А това е друго наше убеждение: 

опазването на околната среда не трябва да е въпрос на цена!

Велико Търново

Шумен


