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Μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία 

που γνώρισε, το dacia Logan MCV 

καθιερώθηκε ως μοντέλο αναφοράς 

των οικογενειακών στέισον βάγκον 

με προσιτή τιμή...Ο χώρος του είναι 

πάντα αρκετός! Με δυνατότητα  

φιλοξενίας έως και 7 ατόμων το 

νέο dacia Logan MCV διαθέτει έναν 

εξαιρετικό χώρο στην καμπίνα του και 

ελκυστική σχεδίαση. Οι οικογενειακές 

εξορμήσεις και τα επαγγελματικά 

ταξίδια παίρνουν νέες διαστάσεις. Το 

νέο dacia Logan MCV διατίθεται σε 1 

έκδοση, με 7 θέσεις, συνδυάζοντας 

άνεση, λειτουργικότητα και μεγάλη 

δυνατότητα φόρτωσης.

Ο χώρος αποσκευών έχει εύκολη πρόσβαση 

και διαθέτει έναν πλούσιο χώρο φόρτωσης.

Νέα μάσκα, νέοι προφυλακτήρες, νέοι προβολείς: 

το εμπρός μέρος του dacia Logan MCV συνδυάζει 

στιβαρή κατασκευή και σύγχρονη γραμμή.

Περισσότεροι επιβάτες: με τη 2η και 3η σειρά 

καθισμάτων που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 5 

ενήλικες σε εξαιρετικές συνθήκες άνεσης.

nέο dacia Logan MCV

Ένας εξαιρετικός χώρος

τις ανάγκες
για όλες σας
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Διαμόρφωση χώρου

Για να μεταφέρετε περισσότερα άτομα και/ή ογκώδη αντικείμενα, το Logan MCV σας επιτρέπει να επιλέξετε από 2 έως 7 θέσεις, διαμορφώνοντας το χώρο ανάλογα με τις 

ανάγκες σας. Ο χώρος αποσκευών του Logan MCV διαθέτει έναν πολύ μεγάλο χώρο φόρτωσης 200 λίτρων στην 7-θέσια έκδοση και 700 λίτρων στην 5-θέσια έκδοση, 

που φτάνει τα 2.350 λίτρα αν αφαιρεθεί τελείως η 3η σειρά καθισμάτων και διπλωθεί στο δάπεδο η 2η σειρά καθισμάτων.



Με το dacia Logan MCV, η πολυλειτουργικότητα 

βρίσκει το πραγματικό της νόημα. Η διαμόρφωση 

χώρου αλλάζει εύκολα από τις 2 στις 5 ή τις 7 θέσεις 

και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας είτε θέλετε να 

εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο για τους επιβάτες 

σας είτε να αυξήσετε το χώρο φόρτωσης. Το dacia 

Logan MCV επιδεικνύει μεγάλη λειτουργικότητα με 

τα αναδιπλούμενα και αφαιρούμενα καθίσματα*, για 

να ταξιδεύετε με την οικογένεια ή τους φίλους… και 

όλες τους τις αποσκευές.

* 3η σειρά καθισμάτων στην 7-θέσια έκδοση.

 Πολλές επιλογές
εσωτερικού,

ελευθερία
 για περισσότερη

Διαμόρφωση χώρου

Για να μεταφέρετε περισσότερα άτομα και/ή ογκώδη αντικείμενα, το Logan MCV σας επιτρέπει να επιλέξετε από 2 έως 7 θέσεις, διαμορφώνοντας το χώρο ανάλογα με τις 

ανάγκες σας. Ο χώρος αποσκευών του Logan MCV διαθέτει έναν πολύ μεγάλο χώρο φόρτωσης 200 λίτρων στην 7-θέσια έκδοση και 700 λίτρων στην 5-θέσια έκδοση, 

που φτάνει τα 2.350 λίτρα αν αφαιρεθεί τελείως η 3η σειρά καθισμάτων και διπλωθεί στο δάπεδο η 2η σειρά καθισμάτων.



Η άνεση είναι κάτι που σίγουρα δεν 

λείπει από το dacia Logan MCV!           

Για τον οδηγό, η θέση οδήγησης είναι 

ιδανική, κυρίως χάρη στη δυνατότητα 

ρύθμισης του ύψους του καθίσματος 

και του τιμονιού. Για τους επιβάτες, ο 

μεγάλος χώρος επιτρέπει σε όλους, 

ενήλικες ή μικρά παιδιά να ταξιδεύουν 

στις καλύτερες συνθήκες είτε στη          

2η είτε στην 3η σειρά καθισμάτων 

(7-θέσια έκδοση). Αν συνυπολογίσετε 

και τον άρτιο εξοπλισμό, με κλιματισμό 

και ηχοσύστημα Cd, θα συμφωνήσετε 

ότι το dacia Logan MCV προσφέρει 

πραγματικά την αίσθηση της 

φιλοξενίας.

Η νέα σχεδίαση του ταμπλό και της κεντρικής 

κονσόλας συνδυάζει εργονομία και άνεση στην 

οδήγηση.

Θήκη γυαλιών.

Άνεση

άνετες θέσεις, 7
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Είτε ταξιδεύετε μόνοι είτε με παρέα, 

είναι φυσικό να απαιτείτε την απόλυτη 

ασφάλεια. Αυτή είναι η σιγουριά που 

σας προσφέρει το dacia Logan MCV. 

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

των φρένων (aBS) με υποβοήθηση 

στο απότομο φρενάρισμα (aFu) 

κάνει το σύστημα πέδησης ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό. Όλοι οι επιβαίνοντες 

απολαμβάνουν την προστασία που 

τους προσφέρει ο άρτιος εξοπλισμός 

ασφαλείας: ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, 

προσκέφαλα, μετωπικοί αερόσακοι 

οδηγού και συνοδηγού εμπρός, 

πλευρικοί αερόσακοι εμπρός*, νέο 

σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος 

ISOFIX στις εξωτερικές θέσεις της 2ης 

σειράς. Χάρη στο ιδιαίτερα υψηλό 

επίπεδο αξιοπιστίας του, το dacia Logan 

MCV έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

εγγύηση 3 ετών ή 100.000 km.

* Διατίθεται ως επιπλέον εξοπλισμός.

Στιβαρή κατασκευή και ασφάλεια

Αξιόπιστο και 
σταθερό για απόλυτη

σιγουριά



Στιβαροί, δυναμικοί και αθόρυβοι, οι κινητήρες dCi 
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Έκδοση

Lauréate

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
LaurÉatE = aMBIanCE +

•  Εξωτερικές λαβές στις πόρτες 
και εξωτερικοί καθρέφτες στο 
χρώμα του αμαξώματος

• Προβολείς ομίχλης
•  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 

και θερμαινόμενοι 
εξωτερικοί καθρέφτες

•  2 καμπυλωτά προσκέφαλα 
"virgule" στην 3η σειρά 
(7-θέσια έκδοση)

•  Κάθισμα 3ης σειράς 
αναδιπλούμενο 1/2 - 1/2 
και αποσυρόμενο 1/1 
(7-θέσια έκδοση) 

•  Καλύμματα μαρσπιέ στις 
μπροστινές πόρτες

•  Χρωμιωμένο πλαίσιο 
αεραγωγών/οργάνων

•  Κεντρική κονσόλα 
χρωμιωμένη σατινέ

• Φωτιζόμενο ντουλάπι ταμπλό
•  Χρωματικός συνδυασμός 

εσωτερικού σε ανθρακί 
με ταπετσαρία Pliss

• Υπολογιστής ταξιδιού
•  Χειριστήριο ραδιο-CD 

πάνω στο τιμόνι
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
•  Φως που σβήνει σταδιακά 

στην πλαφονιέρα
•  Τσέπες στην πλάτη των 

μπροστινών καθισμάτων
• Θήκη γυαλιών
•  Αποθηκευτικός χώρος στο κάτω 

μέρος της κεντρικής κονσόλας

•  Κάθισμα οδηγού 
ρυθμιζόμενο σε ύψος

• Φως ανάγνωσης
•  Ένδειξη αν οι πόρτες δεν έχουν 

κλείσει καλά
• Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος
•  Υφασμάτινη επένδυση στις 

εσωτερικές επιφάνειες των 
θυρών εμπρός και πίσω

• Ράγες οροφής
•  Χρωμιωμένες εσωτερικές 

λαβές στις πόρτες
•  Δίχτυ συγκράτησης αποσκευών 

πίσω από τη 2η σειρά 
καθισμάτων

•  Air Condition
•  Ραδιο-CD 4 x 15 W

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Ζάντες αλουμινίου 15’’
• Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
•  Πλευρικοί θωρακικοί 

αερόσακοι ενσωματωμένοι 
στα μπροστινά καθίσματα

• Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
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Κινητήρες

Το Logan MCV  ικανοποιεί τα εξής 3 κριτήρια : παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κάτω από 140 g/km, κατασκευάζεται σε εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις πιστοποιημένες κατά ISO 14001 με ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιλαμβάνει ανακυκλωμένα πλαστικά σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% του συνολικού βάρους των πλαστικών.
Με το σήμα αυτό , η Renault πιστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε στάδιο της διάρκειας ζωής του αυτοκινήτου. 

1.6 90 ίππων dCi 70 ίππων

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό Μηχανικό

Αντιρρυπαντικός κανονισμός Euro 4 Euro 4

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα K7M 710 K9K 792

Κυβισμός (κ.ε.) 1598 1461

Διάμετρος x διαδρομή (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5

Αριθμός κυλίνδρων 4 4

Σχέση συμπίεσης 9,5 17,9

Συνολικός αριθμός βαλβίδων 8 8

Μέγιστη ισχύς kW CEE (ίπποι) 64 (90) 50 (70)

Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) 5 500 4 000

Μέγιστη ροπή σε Nm (m.kg) 128 160

Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) 3000 1 700

Τύπος ψεκασμού Πολλαπλών σημείων Άμεσος ψεκασμός Common Rail  
+ πολλαπλών σημείων

Τροφοδοσία αέρα Υπερσυμπιεστής  
+ εναλλάκτης

Καύσιμο Βενζίνη Πετρέλαιο

Καταλύτης S S

Κιβώτιο ταχυτήτων 5-θέσιο/7-θέσιο
Τύπος JH3/JR5 JR5

Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας 5 5

Ταχύτητα (km/h) στις 1.000 σ.α.λ. με 1η ταχύτητα 7,23/6,77 7,89

Με 2α 13,17/12,33 14,35

Με 3η 19,36/19,11 22,24

Με 4η 26,19/25,99 30,25

Με 5η 32,86/31,77 39,82

Σύστημα διεύθυνσης
Κύκλος στροφής στους τροχούς (m) 11,25

Αριθμός στροφών τιμονιού (μηχανικό/υδραυλικό) 4,5 / 3,2

Συστήματα ανάρτησης
Τύπος συστήματος ανάρτησης εμπρός Ψευδο Mc-Pherson με τριγωνικό ψαλίδι

Τύπος συστήματος ανάρτησης πίσω Εύκαμπτος άξονας διατομής Η με προγραμματισμένη γεωμετρία παραμόρφωσης – ελικοειδή ελατήρια

Τροχοί και ελαστικά
Ζάντες αναφοράς 6,0 J15

Ελαστικά αναφοράς εμπρός/πίσω 185/65 R15

Σύστημα φρένων
Τύπος κυκλώματος φρένων x

A.B.S. Bosch 8.1 Σειρά

Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBV) Σειρά

Εμπρός: Δίσκοι σε mm 259

Πίσω: Ταμπούρα (ίντσες) 8''

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 167 150

0 - 100 km/h (sec) 13,4/13,7 17,7/18,0

1.000 m από στάση (sec) 35,0/35,2 38,8/39,0

Αεροδυναμική
Cx 0,36

Κατανάλωση – Εκπομπές κατά 99/100/ΕΚ (σε λίτρα/100 km)* 5-θέσιο/7-θέσιο
CO2 (g/km) 180/185 140/140

Κύκλος πόλης 10,2/10,3 6,2/6,2

Κύκλος εκτός πόλης 6,1/6,3 4,8/4,8

Μικτός κύκλος 7,6/7,8 5,3/5,3

Χωρητικότητες
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 50

Βάρος (kg), 5-θέσιο/7-θέσιο
Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας (sans option) 1 165/1 195 1 205/1 245

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας εμπρός 650/660 700/715

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας πίσω 515/535 505/530

Mέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1 740/1 810 1 796/1 860

Μέγιστο μικτό βάρος συρμού (MTR) 2 650/2 650 2 700/2 700

Ωφέλιμο φορτίο (CU) 515/555 515/555

Mέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα (MRF) 1 300/1 300 1 300/1 300

Mέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (MRNF) 620/635 640/660

* Καταναλώσεις και εκπομπές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 80/1268 και τις τελευταίες τροπολογίες.



Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός
Lauréate

Εξωτερική εμφάνιση
Εμπρός - πίσω προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος / χρωμιωμένο επάνω πλαίσιο μάσκας l

Μάσκα σε χρώμα γκρι ματ l

Εξωτερικές λαβές στις πόρτες και εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος l

Πλαϊνά προστατευτικά l

Ράγες οροφής l

Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες l

Ζάντες χαλύβδινες 15'' με πλήρη τάσια l

Ζάντες αλουμινίου 15" o

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος o

Καθίσματα
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l

Μπροστινά καθίσματα ρυθμιζόμενα εμπρός-πίσω l

2η σειρά πλήρως αναδιπλούμενων καθισμάτων 1/3 – 2/3 l

3η σειρά πλήρως αναδιπλούμενων 1/1 καθισμάτων 1/2 – 1/2 (7-θέσια έκδοση) l

Εσωτερική εμφάνιση
Χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού σε ανθρακί με ταπετσαρία Pliss l

Κεντρική κονσόλα χρωμιωμένη σατινέ l

Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές στις πόρτες l

Χειρολαβές εσωτερικά στις μπροστινές πόρτες l

Υφασμάτινες επενδύσεις εσωτερικά στις πόρτες εμπρός/πίσω l

Χρωμιωμένο πλαίσιο αεραγωγών/οργάνων l

Ενεργητική/παθητική ασφάλεια
ABS με υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα/μετωπικός αερόσακος οδηγού/μετωπικός αερόσακος συνοδηγού με μη 
αυτόματη απενεργοποίηση

l

Πλευρικοί θωρακικοί αερόσακοι ενσωματωμένοι στα μπροστινά καθίσματα o

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός με πάνω βάσεις ρυθμιζόμενες σε ύψος l /l

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω στη 2η σειρά καθισμάτων l

2 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) l

3 προσκέφαλα πίσω στη 2η σειρά καθισμάτων με ρυθμιζόμενο ύψος l

2 προσκέφαλα πίσω με ρυθμιζόμενο ύψος στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) / 1 προσκέφαλο με καμπυλότητα 
(virgule) στην κεντρική θέση της 2ης σειράς καθισμάτων

l

2 προσκέφαλα με καμπυλότητα (virgule) στην 3η σειρά καθισμάτων l

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς καθισμάτων l

Προστασία αυτοκινήτου
Immobilizer με κωδικό l

Οδήγηση και συστήματα ελέγχου
Στροφόμετρο l

Τιμόνι με υδραυλικό σύστημα υποβοήθησης l

Υπολογιστής ταξιδιού με 6 λειτουργίες: συνολική διανυθείσα απόσταση, μερική διανυθείσα απόσταση, κατανάλωση 
καυσίμου, μέση κατανάλωση, προβλεπόμενη αυτονομία κίνησης, μέση ταχύτητα/ένδειξη αν οι πόρτες δεν έχουν κλείσει καλά

l

Ορατότητα
Προβολείς ομίχλης l

Υαλοκαθαριστήρες 3 ταχυτήτων εμπρός l

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι/πίσω υαλοκαθαριστήρας (πόρτα χώρου αποσκευών 2/3) l /l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες l

Άνεση
Κεντρικό κλείδωμα των θυρών l

Πακέτο ηλεκτρικού εξοπλισμού (χειριστήρια ραδιο-CD πάνω στο τιμόνι + ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός) l

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω o

Όχι φιμέ πλαϊνά τζάμια, πίσω τζάμι και παρμπρίζ - /l

Πλαφονιέρα που σβήνει σταδιακά/φως ανάγνωσης l

Φωτισμός χώρου αποσκευών (5-θέσια έκδοση) l

Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό l

Αφαιρούμενη σταχτοθήκη/αναπτήρας l /l

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος l

Αερισμός/θέρμανση
Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού 4 ταχυτήτων l

Ανακύκλωση αέρα καμπίνας l

Air Condition l

Αποθηκευτικές λύσεις
Ντουλάπι ταμπλό/θήκες στις μπροστινές πόρτες l

Θήκη γυαλιών/αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας l

Θήκη για ποτήρια στην κεντρική κονσόλα εμπρός/πίσω l /l

Θήκη για ποτήρια στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) l

Τσέπες στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων l 

Δίχτυ συγκράτησης αποσκευών πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων l

Αποθηκευτικός χώρος 2/3 και διχτυωτή θήκη 1/3 στην πόρτα του χώρου αποσκευών l /l

Ηχοσυστήματα
Ραδιο-CD 4 x 15 W, αφαιρούμενη πρόσοψη l

l Βασικός εξοπλισμός      o Προαιρετικός εξοπλισμό         -  Δεν διατίθεται

Κινητήρες

Το Logan MCV  ικανοποιεί τα εξής 3 κριτήρια : παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κάτω από 140 g/km, κατασκευάζεται σε εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις πιστοποιημένες κατά ISO 14001 με ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιλαμβάνει ανακυκλωμένα πλαστικά σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5% του συνολικού βάρους των πλαστικών.
Με το σήμα αυτό , η Renault πιστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε στάδιο της διάρκειας ζωής του αυτοκινήτου. 

1.6 90 ίππων dCi 70 ίππων

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό Μηχανικό

Αντιρρυπαντικός κανονισμός Euro 4 Euro 4

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα K7M 710 K9K 792

Κυβισμός (κ.ε.) 1598 1461

Διάμετρος x διαδρομή (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5

Αριθμός κυλίνδρων 4 4

Σχέση συμπίεσης 9,5 17,9

Συνολικός αριθμός βαλβίδων 8 8

Μέγιστη ισχύς kW CEE (ίπποι) 64 (90) 50 (70)

Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) 5 500 4 000

Μέγιστη ροπή σε Nm (m.kg) 128 160

Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) 3000 1 700

Τύπος ψεκασμού Πολλαπλών σημείων Άμεσος ψεκασμός Common Rail  
+ πολλαπλών σημείων

Τροφοδοσία αέρα Υπερσυμπιεστής  
+ εναλλάκτης

Καύσιμο Βενζίνη Πετρέλαιο

Καταλύτης S S

Κιβώτιο ταχυτήτων 5-θέσιο/7-θέσιο
Τύπος JH3/JR5 JR5

Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας 5 5

Ταχύτητα (km/h) στις 1.000 σ.α.λ. με 1η ταχύτητα 7,23/6,77 7,89

Με 2α 13,17/12,33 14,35

Με 3η 19,36/19,11 22,24

Με 4η 26,19/25,99 30,25

Με 5η 32,86/31,77 39,82

Σύστημα διεύθυνσης
Κύκλος στροφής στους τροχούς (m) 11,25

Αριθμός στροφών τιμονιού (μηχανικό/υδραυλικό) 4,5 / 3,2

Συστήματα ανάρτησης
Τύπος συστήματος ανάρτησης εμπρός Ψευδο Mc-Pherson με τριγωνικό ψαλίδι

Τύπος συστήματος ανάρτησης πίσω Εύκαμπτος άξονας διατομής Η με προγραμματισμένη γεωμετρία παραμόρφωσης – ελικοειδή ελατήρια

Τροχοί και ελαστικά
Ζάντες αναφοράς 6,0 J15

Ελαστικά αναφοράς εμπρός/πίσω 185/65 R15

Σύστημα φρένων
Τύπος κυκλώματος φρένων x

A.B.S. Bosch 8.1 Σειρά

Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBV) Σειρά

Εμπρός: Δίσκοι σε mm 259

Πίσω: Ταμπούρα (ίντσες) 8''

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 167 150

0 - 100 km/h (sec) 13,4/13,7 17,7/18,0

1.000 m από στάση (sec) 35,0/35,2 38,8/39,0

Αεροδυναμική
Cx 0,36

Κατανάλωση – Εκπομπές κατά 99/100/ΕΚ (σε λίτρα/100 km)* 5-θέσιο/7-θέσιο
CO2 (g/km) 180/185 140/140

Κύκλος πόλης 10,2/10,3 6,2/6,2

Κύκλος εκτός πόλης 6,1/6,3 4,8/4,8

Μικτός κύκλος 7,6/7,8 5,3/5,3

Χωρητικότητες
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 50

Βάρος (kg), 5-θέσιο/7-θέσιο
Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας (sans option) 1 165/1 195 1 205/1 245

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας εμπρός 650/660 700/715

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας πίσω 515/535 505/530

Mέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1 740/1 810 1 796/1 860

Μέγιστο μικτό βάρος συρμού (MTR) 2 650/2 650 2 700/2 700

Ωφέλιμο φορτίο (CU) 515/555 515/555

Mέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα (MRF) 1 300/1 300 1 300/1 300

Mέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (MRNF) 620/635 640/660

* Καταναλώσεις και εκπομπές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 80/1268 και τις τελευταίες τροπολογίες.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός
Lauréate

Εξωτερική εμφάνιση
Εμπρός - πίσω προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος / χρωμιωμένο επάνω πλαίσιο μάσκας l

Μάσκα σε χρώμα γκρι ματ l

Εξωτερικές λαβές στις πόρτες και εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος l

Πλαϊνά προστατευτικά l

Ράγες οροφής l

Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες l

Ζάντες χαλύβδινες 15'' με πλήρη τάσια l

Ζάντες αλουμινίου 15" o

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος o

Καθίσματα
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l

Μπροστινά καθίσματα ρυθμιζόμενα εμπρός-πίσω l

2η σειρά πλήρως αναδιπλούμενων καθισμάτων 1/3 – 2/3 l

3η σειρά πλήρως αναδιπλούμενων 1/1 καθισμάτων 1/2 – 1/2 (7-θέσια έκδοση) l

Εσωτερική εμφάνιση
Χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού σε ανθρακί με ταπετσαρία Pliss l

Κεντρική κονσόλα χρωμιωμένη σατινέ l

Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές στις πόρτες l

Χειρολαβές εσωτερικά στις μπροστινές πόρτες l

Υφασμάτινες επενδύσεις εσωτερικά στις πόρτες εμπρός/πίσω l

Χρωμιωμένο πλαίσιο αεραγωγών/οργάνων l

Ενεργητική/παθητική ασφάλεια
ABS με υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα/μετωπικός αερόσακος οδηγού/μετωπικός αερόσακος συνοδηγού με μη 
αυτόματη απενεργοποίηση

l

Πλευρικοί θωρακικοί αερόσακοι ενσωματωμένοι στα μπροστινά καθίσματα o

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός με πάνω βάσεις ρυθμιζόμενες σε ύψος l /l

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω στη 2η σειρά καθισμάτων l

2 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) l

3 προσκέφαλα πίσω στη 2η σειρά καθισμάτων με ρυθμιζόμενο ύψος l

2 προσκέφαλα πίσω με ρυθμιζόμενο ύψος στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) / 1 προσκέφαλο με καμπυλότητα 
(virgule) στην κεντρική θέση της 2ης σειράς καθισμάτων

l

2 προσκέφαλα με καμπυλότητα (virgule) στην 3η σειρά καθισμάτων l

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς καθισμάτων l

Προστασία αυτοκινήτου
Immobilizer με κωδικό l

Οδήγηση και συστήματα ελέγχου
Στροφόμετρο l

Τιμόνι με υδραυλικό σύστημα υποβοήθησης l

Υπολογιστής ταξιδιού με 6 λειτουργίες: συνολική διανυθείσα απόσταση, μερική διανυθείσα απόσταση, κατανάλωση 
καυσίμου, μέση κατανάλωση, προβλεπόμενη αυτονομία κίνησης, μέση ταχύτητα/ένδειξη αν οι πόρτες δεν έχουν κλείσει καλά

l

Ορατότητα
Προβολείς ομίχλης l

Υαλοκαθαριστήρες 3 ταχυτήτων εμπρός l

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι/πίσω υαλοκαθαριστήρας (πόρτα χώρου αποσκευών 2/3) l /l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες l

Άνεση
Κεντρικό κλείδωμα των θυρών l

Πακέτο ηλεκτρικού εξοπλισμού (χειριστήρια ραδιο-CD πάνω στο τιμόνι + ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός) l

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω o

Όχι φιμέ πλαϊνά τζάμια, πίσω τζάμι και παρμπρίζ - /l

Πλαφονιέρα που σβήνει σταδιακά/φως ανάγνωσης l

Φωτισμός χώρου αποσκευών (5-θέσια έκδοση) l

Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό l

Αφαιρούμενη σταχτοθήκη/αναπτήρας l /l

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος l

Αερισμός/θέρμανση
Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού 4 ταχυτήτων l

Ανακύκλωση αέρα καμπίνας l

Air Condition l

Αποθηκευτικές λύσεις
Ντουλάπι ταμπλό/θήκες στις μπροστινές πόρτες l

Θήκη γυαλιών/αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας l

Θήκη για ποτήρια στην κεντρική κονσόλα εμπρός/πίσω l /l

Θήκη για ποτήρια στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) l

Τσέπες στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων l 

Δίχτυ συγκράτησης αποσκευών πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων l

Αποθηκευτικός χώρος 2/3 και διχτυωτή θήκη 1/3 στην πόρτα του χώρου αποσκευών l /l

Ηχοσυστήματα
Ραδιο-CD 4 x 15 W, αφαιρούμενη πρόσοψη l

l Βασικός εξοπλισμός      o Προαιρετικός εξοπλισμό         -  Δεν διατίθεται

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός
Lauréate

Εξωτερική εμφάνιση
Εμπρός - πίσω προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος / χρωμιωμένο επάνω πλαίσιο μάσκας l

Μάσκα σε χρώμα γκρι ματ l

Εξωτερικές λαβές στις πόρτες και εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος l

Πλαϊνά προστατευτικά l

Ράγες οροφής l

Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες l

Ζάντες χαλύβδινες 15'' με πλήρη τάσια l

Ζάντες αλουμινίου 15" o

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος o

Καθίσματα
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l

Μπροστινά καθίσματα ρυθμιζόμενα εμπρός-πίσω l

2η σειρά πλήρως αναδιπλούμενων καθισμάτων 1/3 – 2/3 l

3η σειρά πλήρως αναδιπλούμενων 1/1 καθισμάτων 1/2 – 1/2 (7-θέσια έκδοση) l

Εσωτερική εμφάνιση
Χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού σε ανθρακί με ταπετσαρία Pliss l

Κεντρική κονσόλα χρωμιωμένη σατινέ l

Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές στις πόρτες l

Χειρολαβές εσωτερικά στις μπροστινές πόρτες l

Υφασμάτινες επενδύσεις εσωτερικά στις πόρτες εμπρός/πίσω l

Χρωμιωμένο πλαίσιο αεραγωγών/οργάνων l

Ενεργητική/παθητική ασφάλεια
ABS με υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα/μετωπικός αερόσακος οδηγού/μετωπικός αερόσακος συνοδηγού με μη 
αυτόματη απενεργοποίηση

l

Πλευρικοί θωρακικοί αερόσακοι ενσωματωμένοι στα μπροστινά καθίσματα o

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός με πάνω βάσεις ρυθμιζόμενες σε ύψος l /l

Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω στη 2η σειρά καθισμάτων l

2 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) l

3 προσκέφαλα πίσω στη 2η σειρά καθισμάτων με ρυθμιζόμενο ύψος l

2 προσκέφαλα πίσω με ρυθμιζόμενο ύψος στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) / 1 προσκέφαλο με καμπυλότητα 
(virgule) στην κεντρική θέση της 2ης σειράς καθισμάτων

l

2 προσκέφαλα με καμπυλότητα (virgule) στην 3η σειρά καθισμάτων l

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς καθισμάτων l

Προστασία αυτοκινήτου
Immobilizer με κωδικό l

Οδήγηση και συστήματα ελέγχου
Στροφόμετρο l

Τιμόνι με υδραυλικό σύστημα υποβοήθησης l

Υπολογιστής ταξιδιού με 6 λειτουργίες: συνολική διανυθείσα απόσταση, μερική διανυθείσα απόσταση, κατανάλωση 
καυσίμου, μέση κατανάλωση, προβλεπόμενη αυτονομία κίνησης, μέση ταχύτητα/ένδειξη αν οι πόρτες δεν έχουν κλείσει καλά

l

Ορατότητα
Προβολείς ομίχλης l

Υαλοκαθαριστήρες 3 ταχυτήτων εμπρός l

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι/πίσω υαλοκαθαριστήρας (πόρτα χώρου αποσκευών 2/3) l /l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες l

Άνεση
Κεντρικό κλείδωμα των θυρών l

Πακέτο ηλεκτρικού εξοπλισμού (χειριστήρια ραδιο-CD πάνω στο τιμόνι + ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός) l

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω o

Όχι φιμέ πλαϊνά τζάμια, πίσω τζάμι και παρμπρίζ - /l

Πλαφονιέρα που σβήνει σταδιακά/φως ανάγνωσης l

Φωτισμός χώρου αποσκευών (5-θέσια έκδοση) l

Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό l

Αφαιρούμενη σταχτοθήκη/αναπτήρας l /l

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος l

Αερισμός/θέρμανση
Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού 4 ταχυτήτων l

Ανακύκλωση αέρα καμπίνας l

Air Condition l

Αποθηκευτικές λύσεις
Ντουλάπι ταμπλό/θήκες στις μπροστινές πόρτες l

Θήκη γυαλιών/αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας l

Θήκη για ποτήρια στην κεντρική κονσόλα εμπρός/πίσω l /l

Θήκη για ποτήρια στην 3η σειρά καθισμάτων (7-θέσια έκδοση) l

Τσέπες στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων l 

Δίχτυ συγκράτησης αποσκευών πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων l

Αποθηκευτικός χώρος 2/3 και διχτυωτή θήκη 1/3 στην πόρτα του χώρου αποσκευών l /l

Ηχοσυστήματα
Ραδιο-CD 4 x 15 W, αφαιρούμενη πρόσοψη l

l Βασικός εξοπλισμός      o Προαιρετικός εξοπλισμό         -  Δεν διατίθεται



Διαστάσεις

ΛΕΥΚΟ GlACiEr 369 (OV) ΜΠΛΕ mArinE 61H (OV)

ΚΟΚΚΙΝΟ PASSION 21D (OV)

ΓΚΡΙ PlAtinE D69 (tE)

ΜΠΛΕ ExtrEmE rnA (tE) ΚΟΚΚΙΝΟ DE FEU B76 (TE)

ΓΚΡΙ bAsAltE Knm (tE)

ΜΠΛΕ minérAl rnF (tE)

ΓΚΡΙ COmΕtE KnA (tE)ΜΠΕΖ sAblE Hnl (tE)

ΜΠΛΕ ElECtriquE rnZ (tE)

Χρώματα
Μεταλλικά χρώματα (TE)Απλά χρώματα (OV) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (σε λίτρα, κατά ISO)
Έκδοση 5 θέσεων 700
Έκδοση 7 θέσεων 198

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
 A Μεταξόνιο 2 905
 B Συνολικό μήκος 4 473
 C Πρόβολος εμπρός 797
 D Πρόβολος πίσω 771
 E Μετατρόχιο εμπρός 1 469
 F Μετατρόχιο πίσω 1 466
 G Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέφτες 1 740/1 993
 H Ύψος άφορτο/με ράγες οροφής 1 640/1 674
 J Κατώφλι φόρτωσης (άφορτο) 564
 K Εδαφική ανοχή (έμφορτο) 160
 L Μήκος χώρου επιβατών (πεντάλ/πλάτη πίσω καθίσματος 2η/3η σειρά) 1 678/2 573
 M Πλάτος (μπροστινές πόρτες) 1 407
 M1 Πλάτος (πίσω πόρτες, 2η σειρά) 1 432
 M2 Πλάτος (πίσω πόρτες, 3η σειρά) 1 192
 N Πλάτος στο ύψος των παραθύρων εμπρός 1 388
 N1 Πλάτος στο ύψος των παραθύρων πίσω (2η σειρά) 1 421
 N2 Πλάτος στο ύψος των παραθύρων πίσω (3η σειρά) 1 287
 P1 Ελεύθερο ύψος καθισμάτων εμπρός μέχρι την οροφή στις 14° 954
 P2 Ελεύθερο ύψος καθισμάτων 2ης σειράς μέχρι την οροφή στις 14° (2η σειρά) 934
 P3 Ελεύθερο ύψος καθισμάτων 3ης σειράς μέχρι την οροφή στις 14° (3η σειρά) 871
 Y Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών πάνω 1 047
 Y3 Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 1 009
 Z1 Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης 1 500
 Z2 Ύψος χώρου αποσκευών 906
 Z3 Ελάχιστο μήκος χώρου φόρτωσης 450

μΑΥΡΟ NACRÉ 676 (NV)*μΠΛΕ mARiNe d42 (oV)
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1. ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Οι χαλύβδινες μπάρες οροφής επιτρέπουν τη 
μεταφορά αποσκευών βάρους έως 80 κιλών 
ή διάφορων αξεσουάρ (βάσεις ποδηλάτου, 
μπαγκαζιέρες...).

2. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΣ
Ο καμπυλωτός κοτσαδόρος έχει σχεδιαστεί 
για έντονη και σκληρή χρήση. Με το κομψό 
του σχέδιο και τη δυνατότητα που έχει να 
αφαιρείται εύκολα διαφυλάσσει την αισθητι-
κή του αυτοκινήτου σας.

3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ
Οι αισθητήρες παρκαρίσματος σας ειδοποι-
ούν με μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων για 
την απόσταση του επόμενου εμποδίου από το 
πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας και σας δι-
ευκολύνουν ιδιαίτερα όταν παρκάρετε.

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣ
Με ρυθμιζόμενη κλίση για να προσαρμόζεται 
στη θέση οδήγησης που προτιμάτε, το κεντρι-
κό υποβραχιόνιο εμπρός διαθέτει και πρακτι-
κό αποθηκευτικό χώρο.

5. ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΑΠΛΗ)
Ταιριάζει απόλυτα στο μέγεθος του χώρου 
αποσκευών του δικού σας Logan ΜCV. Σταθε-
ρή και ανθεκτική, προστατεύει το χώρο απο-
σκευών και επιτρέπει τη μεταφορά οποιου-
δήποτε προϊόντος, ιδιαίτερα αντικειμένων 
που μπορεί να λερώσουν. Στεγανοποιημένη, 
αφαιρείται και πλένεται εύκολα με νερό.

6. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ isOFix
Το μοντέλο Duoplus Ιsofix για παιδιά από 
9 μηνών έως 4 χρονών τοποθετείται απο-
κλειστικά στραμμένο προς τα πίσω. Διαθέτει 
ζώνη ασφαλείας 5 σημείων που συγκρατεί με 
ασφάλεια το παιδί στο κάθισμα. Η τοποθέτηση 
του καθίσματος είναι πολύ εύκολη χάρη στο 
σύστημα ΙSOFIX.   

7. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ mOnitOr
Κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του 
αυτοκινήτου, 4 πατάκια από μοκέτα με παχύ 
πέλος προστατεύουν με στυλ το δάπεδο από 
τη φθορά και την υγρασία. Ταιριάζουν 100% 
με την αρχική διαμόρφωση του εσωτερικού 
του αυτοκινήτου. Διατίθενται σε χρώμα γκρι 
ανοιχτό.  

8. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ mADriGA
Κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του 
αυτοκινήτου, 4 πατάκια από μοκέτα βελού-
δο προστατεύουν με στυλ το δάπεδο από τη 
φθορά και την υγρασία.  Ταιριάζουν 100% 
με την αρχική διαμόρφωση του εσωτερικού 
του αυτοκινήτου. Διατίθενται σε χρώμα γκρι 
σκούρο.

9. ΣΠΟΡ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
Επιλέξτε αυτά τα σπορ καλύμματα για την 
προστασία των καθισμάτων του αυτοκινήτου 
σας. Είναι κατασκευασμένα ακριβώς στα μέ-
τρα του αυτοκινήτου, με πλεκτή ύφανση και 
τέλεια εφαρμογή. Η μοναδική τους σχεδίαση 
δένει αρμονικά με τον χρωματικό συνδυασμό 
του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

10. CARMINAT NOMADE
Σύστημα πλοήγησης χωρίς καλώδια, βεντού-
ζα για το παρμπρίζ ή μπαταρία: ήρθε η ώρα 
των ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών 
λύσεων: χάρτης της Ευρώπης, σύστημα κυ-
κλοφοριακής ενημέρωσης TMC στον βασικό 
εξοπλισμό και ενσωματωμένη βάση δεδομέ-
νων συνδεδεμένη με τα σταθερά ραντάρ (για 
εγγυημένη ενημέρωση).

11. Kit ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ bluEtOOtH PArrOt 3200
Αυτό το κιτ ανοικτής συνομιλίας με έγχρωμη 
οθόνη LCD ρυθμίζεται σύμφωνα με τις προ-
σωπικές σας προτιμήσεις ώστε να εμφανίζει 
στην οθόνη τις εισερχόμενες κλήσεις και το 
ευρετήριο του κινητού σας τηλεφώνου.

12. ΡΑΔΙΟ-CD sOnY CDx-Gt 225C
Αυτό το ηχοσύστημα περιλαμβάνει ραδιο-CD 
με δυνατότητα ΜΡ3 και διαθέτει υποδοχή που 
σας επιτρέπει να ακούτε μουσική από φορητή 
συσκευή ΜΡ3.

Διαστάσεις

ΛΕΥΚΟ GlACiEr 369 (OV) ΜΠΛΕ mArinE 61H (OV)

ΚΟΚΚΙΝΟ PASSION 21D (OV)

ΓΚΡΙ PlAtinE D69 (tE)

ΜΠΛΕ ExtrEmE rnA (tE) ΚΟΚΚΙΝΟ DE FEU B76 (TE)

ΓΚΡΙ bAsAltE Knm (tE)

ΜΠΛΕ minérAl rnF (tE)

ΓΚΡΙ COmΕtE KnA (tE)ΜΠΕΖ sAblE Hnl (tE)

ΜΠΛΕ ElECtriquE rnZ (tE)

Χρώματα
Μεταλλικά χρώματα (TE)Απλά χρώματα (OV) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (σε λίτρα, κατά ISO)
Έκδοση 5 θέσεων 700
Έκδοση 7 θέσεων 198

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
 A Μεταξόνιο 2 905
 B Συνολικό μήκος 4 473
 C Πρόβολος εμπρός 797
 D Πρόβολος πίσω 771
 E Μετατρόχιο εμπρός 1 469
 F Μετατρόχιο πίσω 1 466
 G Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέφτες 1 740/1 993
 H Ύψος άφορτο/με ράγες οροφής 1 640/1 674
 J Κατώφλι φόρτωσης (άφορτο) 564
 K Εδαφική ανοχή (έμφορτο) 160
 L Μήκος χώρου επιβατών (πεντάλ/πλάτη πίσω καθίσματος 2η/3η σειρά) 1 678/2 573
 M Πλάτος (μπροστινές πόρτες) 1 407
 M1 Πλάτος (πίσω πόρτες, 2η σειρά) 1 432
 M2 Πλάτος (πίσω πόρτες, 3η σειρά) 1 192
 N Πλάτος στο ύψος των παραθύρων εμπρός 1 388
 N1 Πλάτος στο ύψος των παραθύρων πίσω (2η σειρά) 1 421
 N2 Πλάτος στο ύψος των παραθύρων πίσω (3η σειρά) 1 287
 P1 Ελεύθερο ύψος καθισμάτων εμπρός μέχρι την οροφή στις 14° 954
 P2 Ελεύθερο ύψος καθισμάτων 2ης σειράς μέχρι την οροφή στις 14° (2η σειρά) 934
 P3 Ελεύθερο ύψος καθισμάτων 3ης σειράς μέχρι την οροφή στις 14° (3η σειρά) 871
 Y Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών πάνω 1 047
 Y3 Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 1 009
 Z1 Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης 1 500
 Z2 Ύψος χώρου αποσκευών 906
 Z3 Ελάχιστο μήκος χώρου φόρτωσης 450



www.dacia-logan.com.gr
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 dacia
 Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή 
μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις.

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη, ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο, 
όμως, έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Dacia επιφυλάσσεται του δικαιώματός 
της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο.  Αυτές οι 
τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της DACIA με κάθε λεπτομέρεια. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί 
να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να 
διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η 
αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.

* Όποιος από τους δύο όρους ικανοποιηθεί πρώτος.

Αυτό που σας συνδέει με τη Dacia είναι οι έξυπνες επιλογές. Σας αρέσουν οι έξυπνες λύσεις και θέλετε να τις 

αποκτήσετε σε καλή τιμή. Αυτή είναι και η δική μας αρχή. 

Από τα οικογενειακά μέχρι τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, όλα τα μοντέλα μας διακρίνονται για τη γενναιοδωρία 

τους. Γενναιοδωρία στον διαθέσιμο χώρο για τους επιβάτες, τις αποσκευές τους και τον εξοπλισμό τους. 

Γενναιοδωρία σε παροχές σε σχέση με την τιμή, υπολογισμένη με τον ιδανικότερο τρόπο ώστε να απολαμβάνετε 

όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίς περιττούς πλεονασμούς αλλά και χωρίς συμβιβασμούς. Και σε θέματα 

άνεσης και ασφάλειας, σας δίνουμε την ευκαιρία να απολαύσετε την πολύτιμη τεχνογνωσία και πείρα της 

Renault. 

Μέλος του ομίλου Renault, σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητά μας εφαρμόζοντας τεχνικές λύσεις που έχουν αποδείξει 

την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία τους. Αυτό μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε 3ετή εγγύηση και 

ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος χρήσης του αυτοκινήτου. Με την Dacia επιλέγετε εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

Με την υπογραφή Dacia eco2, η Dacia δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος, 

κατασκευάζοντας οικονομικά και οικολογικά αυτοκίνητα. Ο συνδυασμός οικονομίας και οικολογίας 

σημαίνει θετικές επιδόσεις σε όλα τα στάδια ζωής των αυτοκινήτων μας. Όλη η γκάμα αυτοκινήτων 

της Dacia κατασκευάζεται σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις πιστοποιημένες κατά ISO 14001 και 

εφοδιάζεται με πετρελαιοκινητήρες dCi 70 και 85 ίππων με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)   

που δεν υπερβαίνουν τα 140 g/km.

*
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000 χλμ.3
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