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STYL,  
KTERÝ JE VELMI 
PŘITAŽLIVÝ
Ve společnosti Dacia neustále vyvíjíme naše vozidla tak, aby splňovala vaše potřeby.
Nový LOGAN, to je jízda v elegantním a moderním sedanu, který je dostatečně velký 
pro celou vaši rodinu a přitom stále mimořádně cenově dostupný. Hned od počátku 
vás robustní a dynamický vzhled nové mřížky chladiče naplní jistotou. Zásadním 
rozdílem je tvar mřížky v nárazníku ve tvaru plástve. Vpředu i vzadu jsou nová 
světla s prvky ve tvaru Y, které vozidlu dodávají jedinečný a velmi nápadný vzhled. 
Kompletně nové přední světlomety s technologií LED zajišťují skvělou viditelnost za 
všech podmínek.
Výrazný pokrok v oblasti vnějšího designu zaznamenáte již na první pohled také díky 
velmi elegantní siluetě vozidla.

DACIA LOGAN



DACIA LOGAN

PŘEKONÁ 
VAŠE OČEKÁVÁNÍ

Užijte si moderní život na palubě nového modelu LOGAN na maximum. Jakmile 
nastoupíte do vozidla s bezklíčovým přístupem, budete vnímat legendární smysl pro 
praktičnost vozidel Dacia. Jeho dobře propracovaný a kultivovaný design interiéru 
a použité technologie mají za cíl zajištění vašeho pohodlí: horizontálně členěná palubní 
deska otočená směrem k řidiči, nová 8palcová obrazovka v úrovni očí, multimediální 
systém s možností propojení s aplikacemi chytrého telefonu, světelný a dešťový senzor, 
to vše usnadňuje jízdu. Nový LOGAN stejným způsobem vylepšil svoji příjemnou 
atmosféru prostřednictvím nového výškově a podélně nastavitelného volantu 
a kvalitního čalounění. Cestující na zadních sedadlech mohou také během cestování 

relaxovat, protože mají k dispozici dostatečný prostor pro nohy, hlavu i ramena. Úložný 
prostor ve středové loketní opěrce a sklopné stolky ve druhé řadě ideální pro práci 
nebo odložení šálku dělají z prostoru pro cestující ještě funkčnější prostředí. Jeho velký 
zavazadlový prostor o objemu 528 litrů je dokonale dimenzovaný pro všechna vaše 
zavazadla a praktický organizér zavazadlového prostoru pomáhá maximalizovat úložný 
prostor. Jistě oceníte také různé technologie, které vám pomohou řídit uvolněně bez 
ohledu na okolnosti: přední a zadní parkovací senzory, zadní kamera, elektronická 
parkovací brzda, systém automatického nouzového brzdění, systém hlídání mrtvého úhlu 
a tempomat s omezovačem rychlosti. Má vše, co potřebujete pro krátké i dlouhé cesty.





BARVY

(1) Standardní barva. (2) Metalická barva.

15" KRYT KOLA ELMA 15" FLEXWHEEL SORANE 16" FLEXWHEEL SARIA, 
SVĚTLE ŠEDÝ

16" RÁFEK ARAMIS

DACIA LOGAN

ŠEDÁ COMETE(2)BÍLÁ GLACIER(1)

ČERNÁ NACRÉ(2) MODRÁ IRON(2) ŠEDÁ MOONSTONE(2)

ŠEDÁ HIGHLAND(2)

HNĚDÁ VISON(2)

KRYTY KOL

RÁFKY KOL



STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

DACIA LOGAN

Essential Comfort
EXTERIÉR
Světelný podpis LED • •

Světelný senzor • •

Přední mřížka Černá Chromovaná
Přední a zadní nárazníky V barvě karoserie V barvě karoserie
Vnější kliky dveří Černé V barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka Černá V barvě karoserie
Metalický lak ¤ ¤

INTERIÉR
Rámečky větracích otvorů Matně chromované Dvakrát matně chromované
Kliky dveří Černé Matně chromované
Textilní potah palubní desky a loketních opěrek na předních dveřích - •

Sklopné zadní sedadlo 1/1 • -

Sklopné zadní sedadlo 1/3 a 2/3 ¤ •

Volant čalouněný umělou kůží - •

Textilní čalounění Essential • -

Textilní čalounění Comfort - •

BEZPEČNOST
ABS (protiblokovací systém brzd) a EBA (asistent nouzového brzdění) • •

Aktivní systém nouzového brzdění (AEBS) • •

ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu do kopce) • •

Systém nouzového volání (E-CALL) • •

Čelní airbag řidiče/spolujezdce •/• •/•

Boční a hlavové airbagy • •

Zadní parkovací senzory ¤ ¤

Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera - ¤

Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera + systém sledování 
mrtvého úhlu - ¤

Elektrická parkovací brzda + vysoká středová loketní opěrka s úložným 
prostorem - ¤

Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •

Přední a zadní bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači síly • •

Sada pro opravu pneumatik • •

Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na obou bočních zadních 
sedadlech • •

JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
Elektrický posilovač řízení • •

Stop & Start • •

Palubní počítač: vzdálenost, průměrná rychlost, dojezd na palivo, 
průměrná spotřeba paliva (včetně LPG) • •

Essential Comfort
JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
Tempomat a omezovač rychlosti • •

VIDITELNOST
Přední mlhová světla ¤ •

Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka • -

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka - •

KOMFORT A POHODLÍ
Manuální klimatizace ¤ •

Automatická klimatizace - ¤

Dešťový senzor - •

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • •

Automatické zamykání dveří po rozjezdu • •

Dálkové otevírání zavazadlového prostoru - •

Hands-free karta Dacia pro bezklíčový přístup a startování - ¤

Elektricky ovládané okno řidiče - -

Elektricky ovládaná přední okna • -

Elektricky ovládaná přední okna, na straně řidiče impulzní ovládání
(vč. ochrany proti přiskřípnutí) - •

Elektricky ovládaná zadní okna - ¤

Výškově nastavitelný volant • •

Vstup USB • •

12V zásuvka vpředu/vzadu • / - • / •

Vyhřívaná přední sedadla - ¤

Organizér zavazadlového prostoru - •

Sklopné stolky pro cestující ve druhé řadě - •

ZVUK
Media Control: rádio DAB se spínači na volantu, displej integrovaný 
v palubním počítači, 2 přední reproduktory, připojení Bluetooth + 
aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control

• -

Media Display 8": rádio DAB + replikace chytrého telefonu 
prostřednictvím kabelu USB (kompatibilní s Apple CarPlay a Android 
Auto) + Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka + 
odnímatelný držák chytrého telefonu

¤ •

Media NAV: navigace + rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu 
prostřednictvím wifi (kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto) 
+ připojení Bluetooth + 6 reproduktorů (4 reproduktory + 2 výškové 
reproduktory) + 8" dotyková obrazovka + odnímatelný držák chytrého 
telefonu + 1 přídavný vstup USB v dolní části středové konzoly

- ¤

Mapové pokrytí střední a východní Evropy - ¤

- : není k dispozici;   
• : standardní;   
¤ : volitelné. 
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.



www.dacia.cz

Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V rámci zásad neustálého zlepšování produktů si společnost Dacia vyhrazuje právo kdykoliv 
změnit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové změny jsou obchodním zastoupením společnosti Dacia sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit a některé vybavení nemusí být dostupné 
(standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne zástupce společnosti Dacia. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. 
Je zakázáno rozmnožovat jakoukoliv část této publikace, v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dacia.
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Dacia doporučuje


