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Již od  169 900 Kč 

Dacia Logan

CENÍK

VÝBAVA MOTOR

Access SCe 75 k 169 900

Open SCe 75 k 191 900

Arctica SCe 75 k 205 900

TCe 66 kW/90 k S&S 239 900

Blue dCi 70 kW/95 k 292 900

Aktuální Akce FINANCOVÁNÍ DACIA UP! 

DOPŘEJTE SI MAXIMÁLNĚ VYBAVENÝ VŮZ A ZAPLAŤTE MÉNĚ!
NAVíc ZíSkÁTE POJIšTĚNí GAP ZA ZVÝhODNĚNOu cENu

Open
SCe 75 k
navíc obsahuje:
•	 Přední	mlhové	světlomety
•	 Rádio	MP3	s	čelním	vstupem	USB		
a	Bluetooth®	handsfree

•	 Centrální	zamykání	s	dálkovým	
ovládáním

Úrok 5,9 %

Access
SCe 75 k

Úrok 5,9 %

Arctica
SCe 75 k
navíc obsahuje:
•	 Manuální	klimatizace
•	 Elektricky	nastavitelná	a	vyhřívaná	
vnější	zpětná	zrcátka

•	 Výškově	nastavitelné	sedadlo	řidiče	
a	výškově	nastavitelný	volant 

Úrok 4,9 % + GAP

Nabídka financování Dacia UP! pro model DACIA Logan Arctica SCe 75 k: Pořizovací cena předmětu financování vč. DPH je 205 900 Kč; spotřebitel uhradí z vlastních zdrojů: 82 360 Kč (40 % z pořizovací ceny)  
a bude čerpat úvěr 123 540 Kč, pevná úroková sazba: 4,9 % p. a., RPSN: 11,7 %, p. a. 1. - 60. pravidelná měsíční splátka úvěru: 2 326 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného a pojistného za GAP: 573 Kč, měsíční splátka 
povinného ručení: 284 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 183 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč, celková částka k uhrazení ( jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 273 340 Kč, délka úvěru  
60 měsíců. Za základní výbavu modelu Dacia Logan se pro účely financování Dacia UP! považuje výbava Access a Open a za střední výbavu Arctica. Bližší informace o úrovních výbavy získáte u autorizovaného dealera 
Dacia.
Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
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Access Open Arctica

 VNĚJŠÍ VZHLED    
Ocelová kola 15" • • •
Disky kol z lehké slitiny 15" - - 9 000
Nárazníky v černé barvě / v barvě karosérie •/-  -/•  -/•
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě / v barvě karosérie •/- •/- -/•
kliky dveří v černé barvě/v barvě karoserie •/- •/-  -/•
B-sloupky v černé barvě - - •
Metalický lak - 10 900 10 900

 PASIVNÍ A AKTIVNÍ BEZPEČNOST   
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFu) • • •
Elektronický stabilizační systém ESc s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou 
nedotáčivosti cSV • • •

Asistent rozjezdu do kopce • • •
kontrola tlaku v pneumatikách • • •
Airbag řidiče • • •
Airbag spolujezdce s možností odpojení • • •
Boční airbagy vpředu (hlava - hrudník) • • •
Úchyty ISOFIX na bočních sedadlech v zadní řadě • • •

 ŘÍZENÍ A VIDITELNOST   
hydraulický posilovač řízení • • •
Palubní počítač - - •
ukazatel optimálního rychlostního stupně • • •
Tempomat s omezovačem rychlost + kožený volant - - 9 000
Tempomat s omezovačem rychlosti - - 6 000
LED denní svícení integrované do předních světlometů • • •
Mlhové světlomety - • •
Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka • • -
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka - - •

 KOMfORT   
Manuální klimatizace (nutno u motoru 1,2 16V) - 10 000 •
Automatická klimatizace - - 6 000
Pack Modularita (výškově nastavitelné sedadlo řidiče a výškově nastavitelný volant) - 3 500 •
centrální zamykání s dálkovým ovládáním - • •
Elektrické ovládání předních oken - • •
Elektrické ovládání zadních oken - - 3 000
Výškově nastavitelný volant - Pack Modularita •
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče - Pack Modularita •
Loketní opěrka - - 2 500
Třímístné sedadlo ve druhé řadě dělené v poměru 1/3 : 2/3 - • •
Zadní parkovací senzor - - 6 000
Zadní parkovací kamera včetně zadních parkovacích senzorů (nutno kombinovat s Media 
Nav Evolution) - - 11 000

kožené čalounění - - 12 000
Sada na opravu pneumatik (nelze s rezervou) • • •
Rezerva 1 800 1 800 1 800

 ODKLáDAcÍ PrOSTOry   
Odkládací schránka spolujezdce • • •
Odkládací kapsa v předních dveřích (max 1,5 l láhev) • • •
Odkládací kapsa v zadních dveřích (max 0,5 l láhev) • • •
Držák nápojů na středové konzoli • • •
Otevřená přihrádka na palubní desce • • •

 MuLTIMéDIA   
Rádio MP3 s čelním vstupem uSB, ovládáním pod volantem a Bluetooth® handsfree - • •
Dotykový multimediální systém Media Nav Evolution (navigace se základním mapovým 
pokrytím*, Traffic Info, Bluetooth® handsfree s funkcí audiostreaming, rádio s ovládáním 
pod volantem, vstup uSB, Jack)

- - 7 500

Mapové pokrytí Evropy** - - 3 000

Výbava

• v sérii 
- nedodává se
* Mapové pokrytí Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko.
**  Aktuální seznam pokrytých zemí je dostupný na www.dacia.naviextras.com, MAP OF EASTERN EUROPE. Cena za mapové pokrytí Evropy platí pouze při objednání vozu z výroby, v případě dodatečného nákupu mapových 

podkladů z portálu dacia.naviextras.com může být cena odlišná. 
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1,0 Sce  
54 kW/73 k

0,9 Tce 66 kW/90 k  S&S / 
Easy-R S& S

0,9 Tce 
66 kW/90 k LPG S&S

1,5 dci 66 kW/ 
90 k S&S

 GArANcE PLuS   
4 roky / 60 000 km 2 990 2 990 2 990 2 990
5 let / 60 000 km 4 990 4 990 4 990 4 990
5 let / 100 000 km 5 990 5 990 5 990 5 990

 EASy SErVIcE (GArANcE PLuS + PrAVIDELNé SErVISNÍ PrOHLÍDKy PŘEDEPSANé VýrOBcEM)   
4 roky / 60 000 km 8 990

20 790
8 990

18 990
8 990

27 290
8 990

21 790

5 let / 60 000 km 13 990
26 590

13 990
24 590

13 990
34 590

13 990
28 690

5 let / 100 000 km 14 990
27 690

14 990
25 690

14 990
36 190

14 990
29 890

Servisní smlouvu EASy SErVIcE za PrOMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Servisní smlouvy

 AkčNí BALíčkY PŘíSLušENSTVí   

DVENTURE PACK

ADVENTuRE PAck (ocelové střešní tyče, gumové koberce, ochrana hrany zavazadlového prostoru - plastová) 4 790

OMFORT PACK

cOMFORT PAck (textilní koberce comfort, vana zavazadlového prostoru, zadní parkovací asistent) 4 790

OUNTRY PACK

cOuNTRY PAck (tažné zařízení Labutí krk vč. 7 -pin kabeláže), ochrana hrany zavazadlového prostoru - plastová, gumové koberce, 
univerzální zástěrky Dacia (2 ks) 8 590

 VÝBĚR ORIGINÁLNíhO PŘíSLušENSTVí DAcIA1)   

Ocelové střešní tyče 3 190
Střešní box Dacia 400L 5 790
univerzální zástěrky Dacia (2 ks) - přední nebo zadní 690
Tažné zařízení Labutí krk vč. kabeláže 7 570
Mechanické zabezpeční řadící páky construct 5 190
Nosič kol hang-on pro tažné zařízení - 3 kola (bez osvětlovací rampy) 2 490
Přední nebo zadní parkovací asistent 3 190
Vana zavazadlového prostoru 1 590
Textilní koberce comfort 1 190
Alarm 5 190
Vnitřní kryty prahů dveří - přední, osvětlené s nápisem Dacia (2 ks) 4 090
Sada povinné výbavy   999

Uvedené ceny balíků jsou včetně DPH, po slevě a bez montáže.
1)    Úplný ceník naleznete na http://www.dacia.cz/sluzby-zaruky/prislusenstvi/

Příslušenství
Využijte cenového 20 % zvýhodnění v rámci akční nabídky balíků příslušenství
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SCe 75 k TCe 66 kW/90 k S&S Blue dCi 70 kW/95 k

 LOGAN   
Emisní norma Euro 6c Euro 6c Euro6dt
Zdvihový objem (cm3) 998 898 1 461

Typ vstřikování vícebodové vícebodové přímé common-rail
multi injection

Počet válců 3 3 4
Palivo benzín benzín diesel
Maximální točivý moment (Nm) 95 140 220
– při otáčkách (ot./min) 3 500 2 250 1 750
Maximální výkon (kW/k) 54/73 66/90 70/95
– při otáčkách (ot./min) 6 300 5 000 3 750
Počet ventilů 12 12 8

 PŘEVODOVkA   
Typ převodovky manuální manuální manuální
Počet převodových stupňů 5 5 5

 ŘíZENí   
Stopový průměr otáčení (m) 10,82 10,82 10,82

 BRZDY A ASISTENčNí SYSTÉMY   
Vpředu: kotoučové 258 258 258
Vzadu: bubnové 8 8 8

 NÁPRAVY   
Přední náprava typu McPherson s trojújelníkovým ramenem
Zadní náprava ve tvaru „h“ s torzní příčkou

 RÁFkY A PNEuMATIkY*   
Ráfky (rozměr) 6.0 J 15 6.0 J 15 6.0 J 15
Pneumatiky (rozměr) 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

 OBJEMY   
Objem zavazadlového prostoru (l) 510 510 510
Objem palivové nádrže (l) 50 50 50

 VÝkONY   
Maximalní rychlost (km/h) 158 175 179
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 15,1 11,1 11,9
Zrychlení 1000m s pevným startem (s) 36 32,8 33,0

 SPOTŘEBA PALIVA**   
kombinovaná spotřeba (l/100 km) 6,0–6,1 6,1–6,2 4,4–4,4
Emise cO2 (g/km) 135–137 138–139 116–117

 hMOTNOSTI (kG)   
Provozní hmotnost*** 1 045 1 086 1 197
užitečné zatížení*** 446 448 436
Max. povolená celková hmotnost 1 491 1 534 1633
Max. povolená hmotnost jízdní soupravy 2 281 2 335 2 423
Max. povolená hmotnost nebrzděného přívěsu 520 540 595
Max. povolená hmotnost brzděného přívěsu 790 790 790

 ROZMĚRY   
Rozvor (mm) 2 634 2 634 2 634
celková délka (mm) 4 347 4 347 4 347
šířka bez vnějších zpětných zrcátek (mm) 1 733 1 733 1 733
Výška nezatíženého vozu (mm) 1 517 1 517 1 517
Světlá výška nezatíženého vozu (mm) 147 147 147
Počet míst 5
Počet dveří 4

FAP = filtr pevných částic
*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.
**  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech 

za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).

Technické údaje


