
RENAULT LOGAN



RENAULT LOGAN. 
nUnCA fOI TãO fáCIL TeR 
UM GRAnde CARRO.



GA
RA

NT
IA

ANOS
Único veículo da 

categoria com garantia
total de 3 anos.



MAIs EspAçO E MAIs vANTAGENs pARA vOcÊ. 

pAcOTE dE REvIsÕEs 
cOM pREçO fEcHAdO: 
RApIdEz, fAcILIdAdE E 
EcONOMIA pARA sEU bOLsO.

PORTA-MALAS DE 510 LITROS E O MAIOR 
ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

SUCESSO NO MUNDO TODO, O LOGAN É O ÚNICO QUE OFERECE O TAMANHO DE UM MÉDIO COM O PREÇO DE UM COMPACTO. 



AUTHENTIQUE*

ExpREssION*

MAIs sUAvIdAdE NAs 
TROcAs dE MARcHA. 

O NOvO câMbIO 
AUTOMáTIcO sEQUENcIAL 
pERMITE MAIs cONfORTO 

E pRAzER AO dIRIGIR.

TRÊS MOTORIZAÇõeS dISpOnÍVeIS, 
TOdAS BICOMBUSTÍVeL (1.0 16V Hi-Flex, 

1.6 8V Hi-Torque e 1.6 16V Hi-Flex).

Novo câmbio 
automático sequeNcial, 
com função para arrancada em pisos 
escorregadios e autoadaptativo, de acordo 
com o perfil de condução. 

*Alguns itens são opcionais.

*Alguns itens são opcionais.



dIMENsÕEs
eM MeTROS

COMpRIMenTO
enTRe-eIxOS
LARGURA
ALTURA

4,288
2,630
1,740
1,534

CInZA ACIeR VeRMeLhO VIVO AZUL CRepÚSCULO pReTO nACRéBRAnCO GLACIeR pRATA eTOILe BeGe pOIVRe

cOREs UMA VARIADA GAMA DE CORES EXCLUSIVAS E MARCANTES

A

b

c

d

AS CORES AQUI REPRODUZIDAS PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES.

TApETE dE bORRAcHA
7702270432

pONTEIRA dE EscApAMENTO spORT
7702270440

vIdRO ELéTRIcO dIANTEIRO
7702270617
vIdRO ELéTRIcO TRAsEIRO
7702270618

bARRAs dE TETO
7711427419

ROdA bRAN 15”
403004405R

cOMANdO sATéLITE
8200090520

AcEssÓRIOs

sOLEIRA dE pORTAs
7702270431

fRIsO dE pORTA
7702270442 

ANTENA dE ALUMÍNIO (HAsTE)
7702270389

sENsOR dE 
EsTAcIONAMENTO

7702270981

ALARME
7702270443
TRAvA dE pORTAs
7702270619 

cALOTA dA ROdA
8200108993

RÁDIO CD MP3 DEH 2380 
COM ENTRADA AUXILIAR E USB
7702270977



EQUIpAMENTOs dE séRIE E OpcIONAIs

• (série)   OP (opcional pack)   - (não disponível) 

fIcHA TécNIcA
Carroceria monobloco, 3 volumes, 5 passageiros, 
4 portas.
4 tempos, 4 cilindros em linha e refrigeração por 
circuito de água sob pressão, 1.0 16V e 1.6 8V, 
bicombustível.
Tipo Mcpherson, com triângulo inferior, 
amortecedores hidráulicos telescópicos com molas 
helicoidais e barra estabilizadora.
Rodas semi-independentes, molas helicoidais e 
amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com 
barra estabilizadora.

ARQUITETURA 

MOTOR 

sUspENsÃO dIANTEIRA 
 

sUspENsÃO TRAsEIRA 

MOTOREs
potência máxima (cv @ rpm)
Torque (mkg.f @ rpm)
Cilindrada (cm3)
Tanque de combustível (l)
Velocidade máxima (km/h)
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)
Volume do porta-malas (l)
pneus
Combustível

vERsÕEs

1.0 16v
76 (g) / 77 (a) @ 5.850
9,9 (g) / 10,1 (a) @ 4.350
998
50
160 (g) / 161(a)
14,3 (g) / 14,2 (a)
510
185/70 R14
Gasolina e álcool

1.6 8v 
92 (g) / 95 (a) @ 5.250
13,7 (g) / 14,1 (a) @ 2.850
1.598
50
173 (g) / 175 (a)
12,2 (g) / 11,8 (a)
510
185/65 R15
Gasolina e álcool

1.6 16v bvA 
107 (g) / 112 (a) @ 5.750
15,1 (g) / 15,5 (a) @ 3.750
1.598
50
169 (g) / 171 (a)
11,9 (g) / 11,7 (a) 
510
185/65 R15
Gasolina e álcool

 AUTHENTIQUE                                                               ExpREssION 
 1.0 16v 1.0 16v 1.6 8v/1.6 16v bvA 
Acelerador eletrônico • • • 
Adesivo preto na coluna central - • •
Air bags do motorista e passageiro adaptativos - OP OP
Alarme perimétrico - - OP
Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras) - • •
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas • • •
Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura • • •
Apoios de cabeça traseiros (3) reguláveis em altura (sempre que equipado com air bag) - OP OP
Ar quente OP • •
Ar-condicionado OP OP OP/•
Banco do motorista regulável em altura - • •
Bloqueio da ignição por “transponder” • • •
Bolsa canguru nos bancos dianteiros - • •
Brake light • • •
Calotas integrais aro 14” com pneus 185/70 R14 OP •  -
Calotas integrais aro 15” com pneus 185/65 R15 - - •
Câmbio automático - - -/•
Cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos • • •
Comando de abertura das portas por radiofrequência - OP OP/•
Computador de bordo  - OP OP/•
Conta-giros • • •
Desembaçador do vidro traseiro OP • •
Direção hidráulica com regulagem de altura do volante OP OP OP/•
Faróis de neblina - OP OP/•
Freios ABS - OP OP
Friso cromado integrado à grade dianteira • • •
Friso cromado na tampa do porta-malas - • •
Friso lateral da cor da carroceria - • •
Iluminação do porta-malas e do porta luvas - • •
Indicador do reservatório de combustível de partida a frio • • •
Luz de leitura para passageiro - • •
Luz interna na dianteira do teto • • •
Maçanetas externas da cor da carroceria - • •
Maçanetas internas e difusores de ar na cor cinza inox - • •
Painel central na cor preto fosco e botões com acabamento cromado • • •
Painel central com novos botões na cor preto brilhante (quando equipado com rádio CD MP3 2 DIN) - - OP
Para-sol do motorista com espelho de cortesia oculto - • •
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia • • •
Predisposição para som completa  • • •
Protetor inferior do cárter • • •
Retrovisores com regulagem elétrica da cor da carroceria - - OP
Rádio CD Player MP3 2 DIN, com entrada auxiliar, USB/iPOD e Bluetooth + comando de Satelite - - OP
Revestimento completo do porta-malas • • •
Rodas de liga leve aro 15” com pneus 185/65 R15 - - OP
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h - OP OP/•
Temporizador de iluminação interna - OP OP/• 
Tomada de energia (12 volts) • • •
Travas elétricas das portas  - OP OP/•
Vidros dianteiros elétricos - OP OP/•
Vidros traseiros elétricos - - OP

AUTHENTIQUE: pAck pLUs: AR qUenTe, deSeMBAÇAdOR TRASeIRO, CALOTAS InTeGRAIS, AnTenA, MAnOpLA dO CâMBIO COM ACABAMenTO eM ALUMÍnIO,  LOGO RenAULT CROMAdO nO VOLAnTe, pUxAdOR eRGOnôMICO nO pAIneL de pORTAS dIAnTeIRO. PACk PLUS + DA: + dIReÇãO 
hIdRáULICA ReGULáVeL eM ALTURA. PACk PLUS + CA: + AR-COndICIOnAdO. PACk PLUS + CA + DA: + AR-COndICIOnAdO e dIReÇãO hIdRáULICA ReGULáVeL eM ALTURA. ExpREssION: pAck cONf. 1: AR-COndICIOnAdO, dIReÇãO hIdRáULICA, VOLAnTe ReGULáVeL eM ALTURA, VIdROS 
eLéTRICOS dIAnTeIROS, TRAVAS eLéTRICAS, SISTeMA CAR, fARóIS de neBLInA, COMpUTAdOR de BORdO. PACk CONF. 2: RádIO Mp3 2dIn COM COMAndO SATéLITe, VIdROS TRASeIROS eLéTRICOS, ReTROVISOReS eLéTRICOS dA COR dA CARROCeRIA, ALARMe. pAck sEGURANçA: AIR BAG dUpLO, 
fReIOS ABS, VOLAnTe de COURO, TeRCeIRO ApOIO de CABeÇA TRASeIRO. pAck ROdA: ROdAS de LIGA LeVe ARO 15”.



RENAULT LOGAN

( www.renault.com.br )

RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 170 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com efi ciência e qualidade. Profi ssionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais 
moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. Logan, o eleito em 2011 na categoria melhor compra, carros de R$ 26.000,00 a R$ 30.000,00, pela Revista Quatro Rodas. FÁBRICA NO BRASIL. O Complexo 
Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 260 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Grand Tour, Logan, Sandero, Sandero 
Stepway, Master Furgão, Master Passageiros e Master Chassi Cabine, além da picape Nissan Frontier, do Nissan Livina, Nissan Grand Livina e Nissan Livina X-Gear. GARANTIA RENAULT. Para Renault Logan, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o 
que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2011/2012. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2011/2012. 
SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profi ssionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. 
FINANCEIRA RENAULT. Confi abilidade, taxas fi nanceiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou 
www.consorciorenault.com.br. ISO 14001. Mais uma certifi cação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.
A RenAULT ReSeRVA-Se O dIReITO de ALTeRAR AS eSpeCIfICAÇõeS de SeUS VeÍCULOS SeM pRéVIO AVISO. pARA MAIS InfORMAÇõeS, COnSULTe SeU COnCeSSIOnáRIO. fOTOS pARA fInS pUBLICITáRIOS. SAC RenAULT: 0800 055 5615 – Ref.: 7702265102 – AGOSTO/2011

. Uma rede com mais de 170 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com efi ciência e qualidade. Profi ssionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais 


