
Dacia Logan Van

Think big, pay little

Dacia Logan Pick-up

FOTO 488289 NENI V TISKOVÁ KVALITĚ

 Dacia Logan Pick-up a Van
Vaše očekávání nás inspirují 
k hledání inteligentních řešení.
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 roky a/nebo 100 000 km (celkem tedy záruka 5 let).

Dacia, to je důvěra a jistota. 

www.daciagroup.cz

 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 poli-
tiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisované a představované automobily. Tyto modifi kace 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 tech-
nických a polygrafi ckých 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.

* Podle toho, která ze skutečností nastane jako první (více informací v prodejních podmínkách)
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LOGAN VAN

LOGAN PICK-UP

Logan Van je vozem profesionálů, kteří hledají praktičnost. Je spolehlivý, odolný 
a vyznačuje se velkou přepravní kapacitou: užitečná hmotnost 800 kg, užitečná 
délka 1,94 m a objem nákladového prostoru 2,5 m3. Bez omezení tak můžete 
přepravovat nábytek, objemné předměty nebo nejrůznější materiál. 

Manipulaci s nákladem usnadňuje zvýšená střecha a dvoukřídlé, asymetricky 
dělené zadní dveře, které jistě oceníte při nakládání ve stísněných prostorech.

Svou prostorností a inteligentními řešeními vám Logan Van zjednoduší 
každodenní pracovní úkoly. Je to vůz, který vyniká smyslem pro efektivitu 
svých služeb.

Vaše potřeby umí Logan Pick-up naplnit s velkorysostí sobě vlastní. 
Jeho užitečná hmotnost 800 kg je v této kategorii vozů výjimečná. 
Právem ho můžeme označit za efektivní pracovní nástroj, který je vždy 
připraven splnit vaše náročné profesní požadavky.  

Praktická a odolná korba je vybavena 16 upevňovacími body, 
které umožňují zabezpečit přepravované předměty a zboží. 
Přístup a manipulaci usnadňuje sklápěcí zadní část s možným 
zatížením až 300 kg.

Logan Pick-up je ideálním partnerem nejen při práci, ale také při 
vašich volnočasových aktivitách. Má atraktivní vzhled kompaktního 
pick-upu, zvýšenou světlou výšku a otevřený a odolný přepravní 
prostor. Logan Pick-up vám otevírá cestu k dobrodružství a nabízí 
vám rozmanité možnosti využití.
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ROZMĚRY VAN (mm)

VERZE ACCESS

MOTORY

1.4 MPI 55 kW/75 k* – 1.6 MPI 64 kW/90 k**

ZÁKLADNÍ VÝBAVA 
•  Airbag řidiče
• ABS s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku EBV
• Elektronický imobilizér
• Přední a zadní nárazníky v šedé barvě

• Užitečná hmotnost 800 kg
• Zadní couvací světlo
• 3. brzdové světlo
• Pneumatiky 15“ (185/65 R15)
• Manuálně z exteriéru nastavitelná vnější zpětná zrcátka
• Vnitřní zpětné zrcátko**
• Odkládací schránka spolujezdce
• 2 držáky na nápoje na středovém panelu
• Odkládací přihrádka v předních dveřích
• 4 nastavitelné vzduchové výstupy na palubní desce

• Vytápění se 4rychlostní ventilací
• Zapalovač
• Analogové ukazatele: rychloměr a otáčkoměr
• Stropní osvětlení vpředu
• Zvuková výstraha zapnutých předních světlometů
• Částečná příprava na rádio
• Čalounění sedadel Durance
• Plnohodnotné rezervní kolo
• Tříbodové bezpečnostní pásy
• Výškově nastavitelné opěrky hlavy

• Stropní madlo u spolujezdce
•  Sklopné sedadlo spolujezdce pro přístup do odkládacího 

prostoru v kabině**
• Recirkulace vzduchu

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
• Metalická barva
• Gumový koberec v nákladovém prostoru

VERZE AMBIANCE
NAVÍC K VERZI ACCESS:

MOTORY
1.6 MPI 64 kW/90 k – 
1.5 dCi 50 kW/70 k – 1.5 dCi 63 kW/85 k

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
• Posilovač řízení
• Airbag spolujezdce
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

• Elektrické ovládání předních oken
• Boční ochranné lišty
• Manuálně z interiéru nastavitelná vnější zpětná zrcátka
• Tónovaná skla 
• Okrasné kryty kol Brasov
•  Sklopné sedadlo řidiče pro přístup do odkládacího 

prostoru v kabině**
• Čalounění sedadel Oska

• Přenosný popelník
• Příprava na rádio
• Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
• Metalická barva
• Přední mlhové světlomety

• Rádio s CD a MP3 přehrávačem 2 x 15 W
• Klimatizace
• Gumový koberec v nákladovém prostoru

  * pouze Logan Van
** pouze Logan Pick-up

ČERVENÁ PASSION 21D

BÍLÁ GLACIER 369

MODRÁ MARINE 61H ŠEDÁ PLATINE D69

ŠEDÁ COMÈTE KNA*

ČERVENÁ DE FEU B76 MODRÁ MINÉRAL RNF

Standardní Metalické

ŠEDÁ BASALTE KNM*

* Barva není k dispozici pro Pick-up

BARVY KAROSERIE PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. PLASTOVÉ BOČNICE NÁKLADOVÉHO PROSTORU*
Pevné šedé plastové bočnice chrání stěny Vašeho 
nákladového prostoru před poškozením.

2. PLACHTA NÁKLADOVÉHO PROSTORU*
Chrání nákladový prostor Vašeho vozu před 
deštěm, sluncem a větrem. Celoroční použití.

3. OCHRANNÁ MŘÍŽ ZA ZADNÍ OKNO*
Dodatečná ochranná mříž umožňuje chránit 
zadní okno vozu a brání průniku přepravovaného 
nákladu do kabiny vozu. Pro lepší viditelnost na ni 
mohou být připevněny přídavné reflektory.

4. ZÁSTĚRKY
Přední i zadní zástěrky účinně chrání karoserii 
před odlétajícím štěrkem a nečistotami.

5. SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Kompletní nabídka sněhových řetězů a návleků 
se snadnou montáží podle rozměrů Vašich pneumatik.

6. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ RDSO*
Montáž a demontáž tohoto typu tažného zařízení 
je velmi snadná bez potřeby použití nářadí.

7. DEFLEKTORY
Větrání kabiny je díky deflektorům 
příjemné za jakéhokoliv počasí. 

8. POTAHY SEDADEL
Abyste ochránili původní vybavení interiéru, 
zvolte si některé z potahů sedadel šitých na míru 
a sladěných s provedením kabiny vozu. 

9. KOBERCE MONITOR A MADRIGAL
Každá sada obsahuje dva kusy koberců šitých 
na míru, které dokonale kopírují podlahu vozu 
a chrání ji před opotřebením a nečistotami.

10. GUMOVÉ KOBERCE
Sada dvou koberců na míru vhodných při používání vozu 
v náročných podmínkách (bláto, písek, sníh, vlhko).

11. ALARM 
Alarm Renault je plně kompatibilní s elektronickým 
systémem, chrání vůz proti násilnému vniknutí 
a detekuje veškerý pohyb v prostoru pro cestující.

12. ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT
Zadní parkovací asistent usnadňuje manévrování 
při parkování tím, že signalizuje blízkost 
případných překážek za Vaším vozidlem.

*  takto označené příslušenství není dostupné pro oba 
dva modely.  O aktuální nabídce příslušenství každého 
modelu se informujte u Vašeho Dacia partnera.

ROZMĚRY PICK-UP (mm)

Pohled shora a zobrazení dělící přepážky:
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