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رينو لوجان �صممت  لأق�صى درجات املتعة.

ت�صميم ال�صيارة الع�صرى والت�صميم الداخلى 

الرائع لل�صالون ذو امل�صاحة الوا�صعة هما من 

اأهم ال�صفات املميزة جلميع موديالت لوجان 

الأوروبية ال�صنع.

فالتوزيع اجليد للم�صاحات فى �صالون رينو 

لوجان  و�صندوق الأمتعة اخللفى يجعلها 

منا�صبة  لالإ�صتعمال اليومى كما يجعلها رائعة 

فى امل�صافات الطويلة.

Unrestricted pleasure.
The Logan range has a generous 
interior, a car designed to make trav-
elling enjoyable. Its modern design 
and interior are the hallmarks of a 
european family saloon.
Logan’s spacious passenger saloon 
and large boot are practical for long 
distance trips as well as daily basis.
To make the most of what the Logan 
has to offer, you can count on a level 
of quality and reliability typical of 
Renault.
Peace of mind designed to last.

اأق�������ص���ى درج�������ات امل��ت��ع��ة

RENAULT LOGAN SEDAN
Unrestricted pleasure



Modern dashboard well designed  with 
clear and luminous counters and  easy to 
read central display

Spacious cabin for both front and rear 
passengers.
Huge boot that offers a broad filling 
space.
3-points seat belts at the front and rear 
seats.

Elegant consol well organized with radio 
cd and operating knops easy to use

ل�صمان  ب��ع��ن��اي��ه  م�صممة  ع�����دادات  ل��وح��ة 

القيادة معلومات  جميع  علي  التعرف  �صهولة 

م��������ق�����������������ص��������ورة رك�������������������اب مت������ت������از 

ب����ال����رح����اب����ة ف������ى الم�����������ام واخل�����ل�����ف.

���ص��ن��ط��ة خ��ل��ف��ي��ة مب�����ص��اح��ة ت��خ��زي��ن ه��ائ��ل��ة.

اأح�������زم�������ة اأم������������ان ث����الث����ي����ة ال����ن����ق����اط 

ل���ل���م���ق���اع���د الم�����ام�����ي�����ة واخل����ل����ف����ي����ة.

دى  �صى  رادي��و  مع  بعناية  مرتب  انيق  كون�صول 

ومفاتيح ت�صغيل �صهلة ال�صتخدام



Practical with large trunk 510 litre

لرت  510 �صعة  كبري  امتعة  ب�صندوق  عملية، 

احل��دود لأق�صى  وعملى  ديناميكى  اأداء 

Practical and dynamic performance





امل������ح������رك والأب�������ع�������اد

الأل���������������������������وان

C o l o u r s

Engine & Dimensions

Glacier White Smoke silver Pistache Mineral blue Grey Deep blue Flame red

The  1600 cc /90 hp engine 
enhances driving pleasure

ب��ق��وة ���ص��ي  ���ص��ي   1600 ب�����ص��ع��ة  حم����رك 

ال��ق��ي��ادة 90 ح�����ص��ان ي��زي��د م���ن م��ت��ع��ة 



EQUIPMENTS Authentique
1.6

Expression
1.6

Engine املحرك

Gasoline - 1.6 l. 8V 90 hp / 66 kW l l حمرك بنزين �صعة 1600 �صم 3  و 8 �صمامات بقوة 90 ح�صان

Safety / Security جتهيزات الأمان و ال�سالمة

Driver airbag ❍ ❍ و�صادة هوائية لل�صائق

Height adjustable front seatbelts l l اأحزمة اأمان اأمامية ميكن تعديل ارتفاعها

Rear lateral seat belt l l اأحزمة اأمان خلفية للمقاعد الطرفية

Rear central lap belt l l حزام اأمان و�صطي يف اخللف

Rear central 3 points seatbelt (requires 3 height adjustable headrest option) ———— ———— حزام اأمان خلفي ثالثي نقاط التثبيت للراكب الأو�صط »ي�صتلزم وجود ثالثة م�صاند راأ�س خلفية« 

2 height adjustable headrests (balloon shape) ❍ ❍ عدد 2 م�صاند راأ�س خلفية ميكن التحكم يف ارتفاعها

Anti-theft electronic encoded safety system, activated by transponder l l نظام انذار �صد ال�صطو و ال�صرقة مع رميوت كنرتول و اميوبيليزر

6 years anti-perforation warranty l l �صمان 6 �صنوات �صد ال�صداأ

Visibility / vision مميزات الروؤية

2 side mirrors with manual internal adjustment l l مرايا الروؤية اجلانبية ميكن التحكم بها يدويًا من الداخل

2 electric heated door mirrors ———— ———— مرايا الروؤية اجلانبية ميكن التكحم بها كهربايًا و مدفاأة ذاتيًا

Front foglamps ———— ———— م�صابيح خا�صة لل�صباب يف الأمام

Rear fog light l l م�صباح خا�س لل�صباب يف اخللف

Heated rear window l l الزجاج اخللفي مدفاأ ذاتيًا

Reverse light l l اأ�صواء حتذير للرجوع للخلف

3rd stop light on rear window l l م�صباح توقف ثالث اإ�صايف

Day/Night Interior Rear-view Mirror l l مراة روؤية خلفية ميكن تعديل و�صعها يدويًا

Driving & control instruments القيادة و لوحة العدادات

5 speed manual transmission l l ناقل حركة يدوي خم�س �صرعات 

Power steering 8 8 باور �صتريينج

Analogical indicators : tachometer & driving rev-counter l l عداد �صرعة و عداد لفات حمرك 

Trip-computer: odo, average speed, forecasted autonomy, overall / average / instant fuel consumption ———— ———— كمبيوتر رحالت

Headlights-left-on warning buzzer l l حتذير �صمعي عند ن�صيان الأ�صواء مفتوحة

Twin-tone horn ———— ———— جهاز تنبيه ذو نغمة مزدوجة 

Heating & ventilation نظام التكييف

Heating without air conditionning with 4 speed blower with air recycling l l نظام تدفئة مع مروحة باأربعة �صرعات و نظام تدوير الهواء

Manuel airconditionnning with 4 speed blower with air recycling» 8 8 تكييف هواء مع مروحة باأربعة �صرعات و نظام تدوير الهواء

Comfort جتهيزات الراحة

Doors central locking l l نظام غلق مركزي

Remote control activated central doors locking ———— ———— نظام رميوت كنرتول للفتح و غلق الأبواب

Front power windows ❍ ❍ زجاج كهربائي اأمامي

Rear power windows ———— ———— زجاج كهربائي خلفي

Tinted Windows & Windscreen l l زجاج مظلل عازل للحرارة

Courtesy light: front central roof light switched on when opening a front door l l اإ�صاءة داخلية لل�صالون

Vanity mirror on passenger sun visor l l مراءة يف �صما�صة الراكب الأمامي

3 grips with integrated coat hooks on rear grips l l ثالثة مقاب�س يف ال�صقف اخللفة منها مزودة بحامل 

Rear trunk lighting l l اإ�صاءة ل�صندوق الأمتعة

Moveable ashtray (on center console) l l من�صدة �صجائر

Cigar lighter l l ولعة �صجائر

Lockable fuel lid l l غطاء خزان الوقود ممكن غلقه مبفتاح

Exterior design املميزات اخلارجية

Partially body-coloured front bumper l l الأك�صدام الأمامي مطلي جزئيًا بلون ال�صيارة

Partially body-coloured rear bumper l l الأك�صدام اخللفي مطلي جزئيًا بلون ال�صيارة

Grey protection bead on bumpers l l الأك�صدامات الأمامية مطلية جزئيًا بلون ال�صيارة

Grey door mouldings l l باكتات الأبواب مطلية بلون رمادي

Metallic paint 8 8 لون ميتاليك

Seating & Trim املميزات الداخلية

Height adjustable driver seat with lumbar support ———— ———— مقعد ال�صائق ميكن تعديل ارتفاعة و مزود بدعامة للظهر ميكن تعديلها يدويًا

E1 upholstery on seats and door panels l l E1 تنجيد املقاعد و لأبواب

E2 upholstery on seats and door panels ———— ———— E2 تنجيد املقاعد و لأبواب

Storage مميزات التخزين

Storage in front door panel l l جيوب للتخزين يف الأبواب الأمامية

Large glove box l l درج تابلوه كبري

2 Cup holder on front central console l l عدد 2 حامل اأكواب اأمامية

Front seat map pockets ———— ———— جيوب للتخزين خلف املقاعد الأمامية

Wheels العجالت

15 « tyre (185/65x15) ———— ———— اطارات 15 بو�صة مقا�س 185 / 65

15 « rim ———— ———— جنط حديد 15 بو�صة

15 inch full wheel cap ———— ———— اأغطية عجالت مقا�س 15 بو�صة

Normal size spare wheel l l اطار احتياطي بنف�س مقا�س الإطار الأ�صلي

In-car entertainment الأنظمة ال�سمعية

AM/FM radio and cassette player with integrated display l l راديو كا�صيت

2 front speakers l l عدد 2 �صماعة اأمامية

4 speakers (2 front speakers, 2 rear speakers on rear shelf) ———— ———— عدد 4 �صماعات اأمامية وخلفية
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بتح�صني  تق�صى  التى  ال�صركة  �صيا�صة  اطار  فى  ال�صلية.  اأو  املحددة  النماذج  اىل  ا�صتنادا  املن�صور  هذا  اجناز  مت  الطبع.  بتاريخ  وكامال  �صحيحا  املن�صور  هذا  حمتوى  يكون  لكى  العمل  مت  لقد  تنبية: 

بع�ض  على  حتتوى  قد  املن�صور  داخل  املعرو�صة  ال�صور  بع�ض  واملبينة.  املذكورة  واملركبات  املوا�صفات  على  تغيريات  اأى  بادخال  الوق��ات  كل  فى  بحقها  ال�صركة  حتتفظ  م�صتمر،  ب�صكل  منتجاتها 

ال�صركة. من  م�صبق  خطى  الباذن  و�صيلة،  اأية  عرب  اأو  �صكل  اأى  حتت  بالكامل  اأو  جزئيا  املن�صور  هذا  ن�صر  اعادة  باتا  منعا  مينع  حمفوظة.  احلقوق  جميع  املوديالت.  لبع�ض  متاحة  الغري  ال�صافات 

Disclaimer: Egyptian international Motor EIM reserve the right to modify its models without prior notice including their characteristics, specifications, 
equipment and accessories. Brochures may become out of date or inaccurate in some respects, in that such characteristics, equipment and specifications 
may be changed after the publication date and may differ from the descriptions given. Some images included in the brochure may show options that might 
not be available on some versions.

( www.renault.com.eg )
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