
think big, pay little

Dacia Logan MCV 

www.dacia.cz
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 Dacia Logan MCV
Vaše očekávání nás inspirují 
k hledání inteligentních řešení.

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého 
zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisované a představované automobily. Tyto modifikace Dacia svým koncesionářům 
sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako 
příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů se mohou 
barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá 
ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo 
jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Dacia, je zakázána.

Dacia nabízí jednoduchá a inteligentní řešení. Hledáte důvtip a vynalézavost za rozumnou cenu – tyto hodnoty jsou nám vlastní. Naše rodinné a užitkové vozy se odlišují 

svou velkorysostí. Jsou velkorysé s ohledem na prostor, který nabízí svým cestujícím a všem jejich zavazadlům, i na poměr cena/užitná hodnota, který je stanoven tak, 

aby byly zajištěny všechny potřebné funkce bez zbytečného nadstandardu, ale také bez kompromisů. V oblasti bezpečnosti vám nabízíme know-how značky Renault.

Jako značka skupiny Renault využíváme při vývoji našich vozů osvědčená a prověřená technická řešení, což nám umožňuje poskytovat na naše vozy záruku 3 roky 

a dosáhnout velmi zajímavých nákladů na údržbu. 

Můžete si dopřát ještě větší komfort a prodloužit si záruku na vůz o další dva nebo tři roky až na celkových 6 let nebo do najetí 100 000 km.

Dacia, to je důvěra a jistota. 

ROKY
ZÁRUKA
nebo 100 000 km

Model Dacia Logan MCV dosáhl 
velkého obchodního úspěchu a ve 
třídě rodinných breaků se stal 
skutečnou referencí… Místa má 
na rozdávání! V mimořádně prostorném 
a moderním interiéru Dacie Logan 
MCV může cestovat až 7 pasažérů.

Rodinné výlety i služební cesty 
tak dostávají zcela nový rozměr. 
Dacia Logan MCV v pěti a sedmimístné 
verzi je ideálním spojením komfortu, 
funkčnosti a velké přepravní kapacity. 
Spolehlivě vás doprovodí na všech 
vašich cestách. Jste připraveni?

Potřebujete převážet objemné předměty a/nebo více 

osob? Logan MCV vám umožní změnit uspořádání 

z 2 na 7 míst* a upravit prostor podle vašich přání 

a potřeb.

Na pohodlných sedadlech ve 2. a 3. řadě může 

komfortně cestovat i 5 dospělých osob.

Dacia Logan MCV

Snadno přístupný zavazadlový prostor nabízí velkorysý 

objem. 

Výjimečný prostor 

přání
pro všechna vaše 

* Podle zvolené verze
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MOtORY
1.6 8V 62 kW/85 k
1.5 dCi 55 kW/75 k FAP

MOtORY
1.6 8V 62 kW/85 k

Verze 

Access

Verze

Live
HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
LiVe = ACCeSS +

•  Posilovač řízení
•  Airbag spolujezdce s možností deaktivace
•  Elektrické ovládání předních oken
•  Centrální zamykání s dálkovým 

ovládáním
•  Boční ochranné lišty
•  Nárazníky v barvě karoserie
•  Chromovaná horní lišta na přední masce
•  Výškově nastavitelné tříbodové 

bezpečnostní pásy vpředu
•  Středový panel tmavé metalické barvy
•  Osvětlení zavazadlového prostoru 

(5místná verze)
•  Sluneční clona spolujezdce se zrcátkem

•  Recirkulace vzduchu
•  Zadní stěrač (dveře 2/3)
•  Vyjímatelný kryt zavazadlového 

prostoru (5místná verze)
•  Příprava na rádio

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•  Metalický lak
•  Boční airbagy vpředu 
• Disky kol z lehké slitiny
•  Přední mlhové světlomety
•   Podélné střešní lišty

HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY 

•  ABS s funkcí brzdový asistent
•  Airbag řidiče

•  Elektronický imobilizér
•  Otáčkoměr
• Matně šedá přední maska
• Přední stěrače se 3 rychlostmi stírání
•  Plechové disky kol 15“ se středovými 

kryty
• Vyhřívané zadní okno
•  Manuálně ovládaná vnější zpětná 

zrcátka
•  Boční, čelní a zadní okno s čirým sklem
•  Elektrická zásuvka 12 V
•  3 výškově nastavitelné opěrky hlavy
•  Zadní sedadlo 1/1 se sklopným 

opěradlem

•  Odkládací schránka spolujezdce a kapsy 
v předních dveřích

•  Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
•  Topení a větrání se 4 rychlostmi
•  Středový panel Carbone
•  Držák na nápoje na středové konzole 

vpředu
•  Provedení interiéru Carbone/čalounění 

Durance
•  Přední sedadla s podélným nastavením
•  Systém Isofix na bočních sedadlech  

ve 2. řadě

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•  Metalický lak
•  Airbag spolujezdce s možností 

deaktivace

• Síť za 2. řadou sedadel
•  Kryt zavazadlového prostoru (7 míst)
•  Odkládací prostor nad 2. řadou sedadel
•  Rádio s CD a MP3 přehrávačem 2 x 15 W 

Verze

Arctica Music
HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
ARCtiCA MUSiC = LiVe +

•   Manuální klimatizace
•  Přední mlhové světlomety
•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka
•  Palubní počítač
•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•  Výškově nastavitelný volant
•  Podélné střešní lišty
•  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří 

v barvě karoserie

•  Opěrky hlavy typu „virgule“ na sedadlech 
ve 3. řadě (7místná verze)

•  Zadní sedadlo ve 3. řadě dělené 1/2–1/2, 
sklopné a výklopné do svislé polohy 
(7místná verze)

•  Chrániče prahů předních dveří
•  Osvětlená odkládací schránka 

spolujezdce
•  Provedení interiéru  

Carbone/čalounění Tulasolo
•  Stropní osvětlení s postupným 

zhasínáním
•  Odkládací kapsy na opěradlech předních 

sedadel
•  Držák na brýle
•  Odkládací přihrádka v konzole
•  Čtecí lampička
•  Kontrolka otevřených dveří

•  Látkové čalounění výplní dveří  
vpředu a vzadu

• Kliky dveří v barvě karosérie
•  Rádio Pioneer CD MP3 s USB

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•  Metalický lak
•  Boční airbagy vpředu
•  Disky kol z lehké slitiny 15“
•  Síť za 2. řadou sedadel
•  Vyjímatelný kryt zavazadlového 

prostoru (7místná verze)
•  Odkládací prostor nad 2. řadou sedadel MOtORY

1.6 8V 62 kW/85 k
1.6 16V 77 kW/105 k
1.5 dCi 55 kW/75 k FAP
1.5 dCi 65 kW/90 k FAP

ČERVENÁ DE fEU B76 (TE)

ČERNÁ NACRÉ 676 (TE)

ŠEDÁ PLATINE D69 (TE)BÍLÁ GLACIER 369 (OV) ŠEDÁ BASALTE KNM (TE) ŠEDÁ COMèTE KNA (TE)

Barvy karoserie
Standardní barvy (OV)  Metalické barvy (TE)

Rozměry

1. PŘÍČNÉ StŘeŠNÍ NOSiČe

Ocelové příčné střešní nosiče umožňují přepravovat náklad 

o hmotnosti až 80 kg nebo na ně lze nainstalovat další zařízení 

z nabídky originálního příslušenství (nosič kol, střešní box…). 

2. ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZeNÍ Ve tVARU LABUtÍHO KRKU 

Závěsné zařízení ve tvaru labutího krku bylo zkonstruováno 

pro intenzivní používání. Má elegantní design, kouli lze snadno 

demontovat a vůz dostane svůj původní vzhled. 

3. ZADNÍ PARKOVACÍ ASiSteNt 

Pomocí zvukových signálů systém hlásí přítomnost překážky 

za zádí vozu a usnadňuje tak parkovací manévry.

4. StŘeDOVÁ LOKetNÍ OPĚRKA VPŘeDU

Loketní opěrka s možností nastavení výšky a sklonu umožní 

řidiči najít ideální pozici při řízení a navíc obsahuje praktický 

úložný prostor. 

5. VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROStORU

Pevná a odolná vana dokonale kopíruje podlahu zavazadlového 

prostoru vašeho vozu Logan MCV, snadno se vyjme a vyčistí. 

Bez rizika tedy můžete převážet i znečištěné předměty 

a náčiní.

6. DĚtSKÁ SeDAČKA iSOFiX

Model Duoplus Isofix je určen pro děti ve věku od 9 měsíců 

do 4 let a lze ho použít pouze po směru jízdy. Pětibodový pás 

zajistí vašemu dítěti bezpečné a pohodlné držení těla. Sedačka 

se snadno upevňuje pomocí systému úchytů Isofix.

7. teXtiLNÍ KOBeReČKY MONitOR

Sada 4 světle šedých textilních koberečků elegantně chrání 

podlahu vozu před znečištěním a opotřebením. Koberečky jsou 

navrženy přesně podle tvaru podlahy vozu a jsou kompatibilní 

s originálními úchyty.

8. teXtiLNÍ KOBeReČKY MADRiGAL

Sada 4 na míru vyrobených velurových koberečků tmavě šedé 

barvy.

Informace o kompletní nabídce originálního příslušenství vozu Logan MCV získáte 
u svého prodejce Dacia.

PřÍSLUŠENSTVÍ

Vůz Dacia Logan MCV je poháněn 
spolehlivými, osvědčenými 

a úspornými motory Renault  
1.6 8V 62 kW/85 k,  

1.6 16V 77 kW/105 k,  
1.5 dCi 55 kW/75 k FAP 

a 1.5 dCi 65 kW/90 k FAP.

SPOLEhLIVOST

Model Dacia Logan MCV  
je sériově vybaven systémem 
ABS s asistenčním systémem 
brzd AfU, které vozu zajišťují 
optimální stabilitu a zkracují  
jeho brzdnou dráhu. 

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3 podle normy iSO)

5místná verze 700

7místná verze 198

ROZMĚRY (mm)

A Rozvor 2905

B Celková délka 4473

C Přední převis 797

D Zadní převis 771

E Přední rozchod 1469

F Zadní rozchod 1466

G Celková šířka bez/s vnějšími zrcátky 1740/1993

H Výška nezatíženého vozu/se střešními lištami 1640/1674

J Výška prahu zavazadlového prostoru 564

K Světlá výška 160

L Délka vnitřního prostoru (pedály/opěradla ve 2. řadě/3. řadě) 1678/2573

M Šířka v loktech vpředu 1407

M1 Šířka v loktech vzadu (2. řada) 1432

M2 Šířka v loktech vzadu (3. řada) 1192

N Šířka v ramenou vpředu 1338

N1 Šířka v ramenou vzadu 1421

N2 Šířka v ramenou vzadu ( 3. řada) 1287

P1 Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na předních sedadlech 954

P2 Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na zadních sedadlech 934

P3 Výška od sedáku po střechu, sklon 14° (3. řada) 871

Y Horní hrana otvoru zavazadlového prostoru 1047

Y3 Šířka mezi podběhy kol 1009

Z1 Maximální užitečná délka 1500

Z2 Vnitřní výška zavazadlového prostoru 906

Z3 Minimální užitečná délka zavazadlového prostoru 450
 

MODRÁ NAVy D42 (OV)

FAP = filtr pevných částic


