
Dacia Logan 

Think big, pay little

www.dacia.cz

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 (celkem tedy záruka 6 let), nebo do ujetí 100 000 km.

Dacia, to je důvěra a jistota.  

 Dacia
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.
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Ještě více prostoru, propracovanější 

design, pohoda a opět atraktivní poměr 

kvalita/cena: to je nová Dacia Logan. 

Velkorysost je její přirozeností: mimořádný 

vnitřní prostor, pět plnohodnotných míst 

a objemná zavazadlová část. Prostor 

na zadních sedadlech je dán výjimečnou 

vnitřní šířkou i výškou. Mohou zde 

pohodlně cestovat i tři dospělé osoby, 

které jistě ocení nebývalou svobodu 

pohybu a pohodlí. Do zavazadlového 

prostoru o objemu 510 litrů, největšího 

v této třídě vozů, jednoduše naskládáte 

nejen vaše rodinná zavazadla, ale 

i spoustu dalších potřebných věcí. 

Charakteristickou vlastností vozu Dacia 

Logan navrženého do náročných jízdních 

a klimatických podmínek je odolnost. 

Díky vysoké úrovni spolehlivosti 

a bezpečnosti vozu vám může Dacia 

nabídnout nadstandardní tříletou záruku. 

Dacia Logan má stále čím překvapit.

Nová přední maska, nárazník a přední světlomety 
Dacia Logan vynikají nejen robustní konstrukcí,  
ale i moderním designem.

Upravená zadní část vozu Dacia Logan s dokonale 
začleněnými světly a zadním nárazníkem.

Nový design vnějších zpětných zrcátek nabízí 
lepší výhled dozadu a s ním spojený vyšší 
komfort a bezpečnost při řízení vozu. 

Můževám
Nová Dacia Logan

toho tolik

nabídnout
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Rozměry

1. TažNé ZaŘÍZENÍ
Zařízení může táhnout přívěs o hmotnosti 
až 1 100 kg, kouli lze demontovat bez 
použití nářadí. 

2. BEZPEČNOSTNÍ aLaRM 
Dacia chrání váš nový vůz Logan i věci 
v něm – nabízí vám bezpečnostní alarm, 
který je v nabídce s i bez dálkového 
ovládání zamykání. 

3. ZaDNÍ PaRKOVaCÍ aSISTENT 
Pomocí snímačů v zadním nárazníku 
a zvukových signálů vás parkovací asistent 
informuje o překážce v blízkosti vašeho 
vozu Logan. Parkovací manévry jsou 
o poznání snazší a pohodlnější.

4. ZÁSTĚRKY 
Účinně chrání spodní část karoserie před 
odlétajícím štěrkem a nečistotami 

5. NOSIČ LYžÍ 
Nosič Deluxe na 6 párů lyží se na střešní 
lišty instaluje velmi snadno pomocí 
tlačítka otevřít/zavřít. Zajištění proti 
odcizení je dvojí: na střešním nosiči a také 
na samotném nosiči na lyže.

6. STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKa 
VPŘEDU 
Středová loketní opěrka má nastavitelný 
sklon a uvnitř nabízí praktický odkládací 
prostor. 

7. CHRÁNIČE PRaHŮ 
Chrániče jsou stylovým i praktickým prvkem 
při vstupu na palubu vašeho vozu Logan. 

8. KOBEREČKY MaDRIGaL 
Na míru vyrobená sada 4 velurových 
koberečků chrání podlahu vozu před vlhkem 
a nečistotami. Stylem i barvou koberečky 
dokonale ladí s původním tmavě šedým 
provedením interiéru vozu. 

9. GUMOVé KOBEREČKY 
Koberečky jsou určeny pro používání vozu 
v náročnějších podmínkách. Snadno se 
udržují a poskytují optimální ochranu před 
sněhem nebo blátem. 

10. DĚTSKÁ SEDaČKa DUO PLUS 
Model Duo plus Isofix je určen pro děti 
ve věku od 9 měsíců do 4 let a používá 
se pouze ve směru jízdy. Pětibodový pás 
zajišťuje pevné držení těla dítěte. Instalace 
je díky úchytům Isofix snadná, rychlá 
a spolehlivá.

     Příslušenství

BíLá GLaCIeR 369 MODRá NaVy D42

čeRVeNá PaSSION 21D

šeDá BaSaLTe KNM

čeRVeNá De feu B76

šeDá COMèTe KNa

MODRá exTRêMe RNa

MODRá eLeCTRIque RNZšeDá PLaTINe D69

MODRá MINéRaL RNf

Barvy karoserie
Metalické barvyStandardní barvy

Vůz Dacia Logan je poháněn spolehlivým, osvědčeným  
a úsporným motorem Renault 1.4 8V 55 kW/75 k. 

Spolehlivost

Model Dacia Logan 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)

Objem zavazadlového prostoru 510

ROZMĚRY (mm)

a Rozvor 2 634

B Celková délka 4 290

C Přední převis 797

D Zadní převis 858

e Přední rozchod 1 481

f Zadní rozchod 1 470

G Celková šířka bez/s vnějšími zrcátky 1 723/1 989

H Pohotovostní výška 1 511

J Výška prahu nezatíženého vozu 717

K Světlá výška zatíženého vozu 155

L Délka vnitřního prostoru (pedály/opěradlo zadního sedadla) 1 685

M šířka v loktech vpředu 1 415

M1 šířka v loktech vzadu 1 426

N šířka v ramenou vpředu 1 388

N1 šířka v ramenou vzadu 1 424

P1 Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na předních sedadlech 905

P2 Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na zadních sedadlech 873

y šířka vstupního otvoru zavazadlového prostoru nahoře 1 072

y1 šířka spodní hrany vstupního otvoru zavazadlového prostoru 941

y2 Maximální šířka vstupního otvoru zavazadlového prostoru 1 127

y3 šířka mezi podběhy kol 1 017

Z1 Délka podlahy zavazadlového prostoru 1 029

Z2 Výška zavazadlového prostoru 520

Verze 
access

Verze

arctica
HLaVNÍ PRVKY ZÁKLaDNÍ VÝBaVY 
aRCTICa = aCCESS +

•  Manuální klimatizace
• Airbag spolujezdce
• Hydraulický posilovač řízení
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka
•  Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče 

s bederní opěrkou
•  Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní 

pásy
•  Palubní počítač s 5 funkcemi: celkový/aktuální 

počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba 
a rychlost, dojezd vozu

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Příprava na rádio
•  Odkládací přihrádka v dolní části středové 

konzoly
• Přední mlhové světlomety
• Indikace nezavřených dveří

HLaVNé PRVKY ZÁKLaDNEJ VÝBaVY 
LOGaN

•   aBS s asistenčním systémem brzd
• airbag řidiče
•  3 výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu 
•  Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu 
• elektronický imobilizér
• černá přední maska
•  Plechové disky kol 15” se středovými kryty 

• černý středový panel
• čalounění Ducas
•  Odkládací schránka spolujezdce (8 litrů) 

a kapsy v předních dveřích 
•  Tlačítko otevírání zavazadlového 

prostoru 

•  Vnější zpětná zrcátka, kliky dveří, boční 
ochranné lišty a nárazníky (spodní část) 
v barvě karoserie

•  Chromovaný lem přední masky 
(horní část)

• Plechové disky kol 15” s plnými kryty
• Tónovaná skla

• Středový panel matně chromovaný
•  Chromované orámování ukazatelů 

a výduchů na palubní desce
• Čalounění Pliss
• Kapsy na zadní straně předních sedadel
•  Látkové čalounění předních a zadních 

výplní dveří
•  Zrcátko ve sluneční cloně na straně 

spolujezdce
• Lampička na čtení
•  Osvětlená odkládací přihrádka na straně 

spolujezdce
• Osvětlení zavazadlového prostoru
• Dekorativní chrániče dveřních prahů
• Postupné zhasínání stropního osvětlení

•  Systém vytápění a větrání, 4 rychlosti 
• Otáčkoměr
•  Držáky na nápoje na středové konzole 

vpředu 
• Přední stěrače, 3 rychlosti
• Vyhřívané zadní okno
• Příprava na rádio vpředu
•  Manuálně nastavitelná vnější zpětná 

zrcátka 

Na PŘÁNÍ:
• Metalický lak
•  Rádio s CD přehrávačem, 4× 15 W 

(2 reproduktory v předních dveřích a 2 vzadu) 
•  Rádio s CD a MP3 přehrávačem,  

4× 15 W (2 reproduktory v předních dveřích 
a 2 vzadu) 

• Podélně nastavitelná přední sedadla
• čirá přední, boční a zadní okna
• Zapalovač

Na PŘÁNÍ:
• Metalický lak
• airbag spolujezdce
• Rezerva

MOTOR:
1.4 8V 55 kW/75 k

• Boční airbagy vpředu
• Disky kol z lehké slitiny 15“
• Rezerva

MOTOR:
1.4 8V 55 kW/75 k


