
Μεγάλες ιδέες, μικρές τιμές

Dacia Logan pick-up



LOGAN PICK-UP:  
ΠΡΟΣΙΤΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 800 KG, ΤΟ LOGAN PICK-UP EINAI ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ.
Προσιτό, με συμπαγή κατασκευή και πολύ άνετη θέση οδήγησης, το Logan Pick-Up είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
εργαλείο για τη δουλειά σας, πάντα έτοιμο να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας και τις επαγγελματικές απαιτήσεις σας. Πρα-
κτική και ταυτόχρονα ανθεκτική, η καρότσα του είναι εξοπλισμένη με 16 σημεία πρόσδεσης φορτίου και διασφαλίζει έτσι 
τη μεταφορά αντικειμένων και εμπορευμάτων. Η πρόσβαση διευκολύνεται από την πίσω πόρτα της καρότσας με δυνατό-
τητα στήριξης βάρους 300 Kg.
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1. Ωφέλιμο φορτίο 800 kg
Το Logan Pick-Up σας προσφέρει έναν εύκολα προσβάσιμο και μεγάλο χώρο φόρτωσης.
Με τα ψηλά πλαϊνά τοιχώματα που διαθέτει η καρότσα του, παρέχει έναν πρακτικό και λει-
τουργικό χώρο φόρτωσης.
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
 ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟ LOGAN PICK-UP EXEI ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

και θέτει στην υπηρεσία σας χώρους φόρτωσης που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη. 
Οι μεγάλες διαστάσεις της καρότσας του (μήκος 180 cm, πλάτος 138 cm) και οι πολυά-
ριθμες επιλογές διαμόρφωσης που διαθέτει κάνουν το Logan Pick-Up ένα πρακτικό και 
ευέλικτο εργαλείο.



3



4

ΔΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
TO LOGAN PICK-UP EINAI O ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ.

Με τη σαγηνευτική εμφάνιση ενός δυνατού Pick-Up, εδαφική ανοχή μεγαλύτερη από ένα κλασσικό αυτοκίνητο, ανοιχτό 
και ανθεκτικό χώρο φόρτωσης... το Logan Pick-Up σάς ταξιδεύει στον κόσμο των ενδιαφερόντων σας ενώ ταυτόχρονα 
σας προσφέρει αμέτρητες υπηρεσίες στην καθημερινότητα σας. Το διαχωριστικό τζάμι στο πίσω μέρος της καμπίνας 
προστατεύεται με μπάρες (1) ενώ η οροφή προστατεύεται με μπάρα ασφαλείας (2) (ανάλογα με την έκδοση), ιδανική 
για την ασφαλή μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους. Όπως για παράδειγμα, σανίδες του σερφ!
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 
ΕΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣ-

ΜΕΝΟΣ ΟΠΟΥ Η ΖΩΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ.
Η καμπίνα του Logan Pick-Up επιδεικνύει ένα πραγματικά πρακτικό πνεύ-
μα! Έχετε στη διάθεσή σας πολλές δυνατότητες αποθηκευτικών λύσε-
ων: ντουλάπι ταμπλό, θήκες για ποτήρια, θήκες αντικειμένων στις πόρ-
τες... Για να τακτοποιείτε έγγραφα και επαγγελματικό εξοπλισμό ή να το-
ποθετείτε την εργαλειοθήκη σας μπορείτε να υπολογίζετε σε έναν χώρο 
φόρτωσης των 300 λίτρων πίσω από τα καθίσματα. Και για να οδηγείτε με 
τις καλύτερες συνθήκες άνεσης, έχετε στη διάθεσή σας προηγμένα συ-
στήματα κλιματισμού και ηχοσυστήματα*.
Μέσα στην καμπίνα του Logan Pick-Up νιώθετε σαν στο σπίτι σας!

*Προαιρετικός εξοπλισμός.
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1. Δίχτυ συγκράτησης αντικειμένων
Τοποθετημένο στο διαχωριστικό τζάμι στο πίσω μέρος της καμπίνας, αυτό το δίχτυ επιτρέ-
πει την ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων.

2. Nτουλάπι ταμπλό
Τοποθετημένο στη θέση του οδηγού αποθηκεύει όλα τα χρήσιμα αντικείμενα και σας επι-
τρέπει να τα έχετε πρόχειρα κοντά σας.

3. Κρεμάστρες
Πρακτικές, σας επιτρέπουν να κρεμάτε τα ρούχα σας πίσω από τα καθίσματα.
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Ε Κ Δ Ο ΣΗ  A M B I A N C E
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
1.6 MPI 90 ΙΠΠΩΝ - dCI 85 ΙΠΠΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
•Ωφέλιμο φορτίο 800 kg
•Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω γκρι
•Πλαϊνά προστατευτικά
•Πίσω φως ομίχλης
•Φώς όπισθεν
•3ο φως στοπ
•Ζάντες 15" (ελαστικά 185/65x15)
•Κεντρικά τάσια τροχών
•Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων
•ABS με ηλεκτρονική κατανομή 
 πέδησης EBV
•Εξωτερικοί καθρέφτες χειροκίνητα 
 ρυθμιζόμενοι από το εσωτερικό
•Αναλογικές ενδείξεις: στροφόμετρο 
 και ταχύμετρο
•Φιμέ κρύσταλλα και παρμπρίζ
•Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

•Αερόσακος οδηγού
•Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός 
  με πάνω βάσεις ρυθμιζόμενες σε ύψος
•Ηχητικό σήμα: υπενθύμιση σβησίματος 
 φώτων
•Immobilizer με κωδικό
 Κεντρικό κλείδωμα θυρών με      

  τηλεχειρισμό
•Τιμόνι με σύστημα υποβοήθησης
•Πλαφονιέρα εμπρός
•Nτουλάπι ταμπλό
•2 θήκες για ποτήρια στην κεντρική 
 κονσόλα εμπρός
 Θήκες αντικειμένων στις μπροστινές

 πόρτες
•1 χειρολαβή στήριξης στην πλευρά του
 συνοδηγού

•4 αεραγωγοί στο ταμπλό,
 με ρυθμιζόμενη ροή αέρα
•Air-Condition
•Σύστημα θέρμανσης και αερισμού 4 τα-
χυτήτων με ανακυκλοφορία του αέρα
•Προεγκατάσταση ραδιοφώνου (μερική)
•Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού για 
 πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης στο 
 πίσω μέρος της καμπίνας
•Αναδιπλούμενο κάθισμα οδηγού για 
 πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης στο 
 πίσω μέρος της καμπίνας
 2 προσκέφαλα με ρυθμιζόμενο 

  ύψος εμπρός
•Ταπετσαρία Oska
•Αναπτήρας
•Αφαιρούμενη σταχτοθήκη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
•Προβολείς ομίχλης
•Αερόσακος συνοδηγού
•Ραδιο-CD 2x15W
•Σετ ταπέτων προστασίας για τον χώρο 
 φόρτωσης της καμπίνας



9

ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (OV) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (TE)

ΚΟΚΚΙΝΟ PASSION 21D (OV) ΜΠΛΕ MARINE 61H (OV) ΛΕΥΚΟ GLACIER 369 (OV) ΓΚΡΙ PLATINE D69 (TE)* ΚΟΚΚΙΝΟ DE FEU B76 (TE)* ΜΠΛΕ MINÉRAL RNF (TE)*

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

*Μόνο ως προαιρετικός εξοπλισμός.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)
A Μήκος 4496
B Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες  1740
C Ύψος (άφορτο)  1554
D Μήκος χώρου φόρτωσης  1807
E Πλάτος καρότσας / ανάμεσα 
 στους θόλους των τροχών  1374/1024
F Πλάτος πόρτας καρότσας  1200

Μεταξόνιο  2905
Μπροστινός πρόβολος  777
Πίσω πρόβολος  814
Εδαφική ανοχή (έμφορτο)  155
Πλάτος (μπροστινές πόρτες)  1407
Ύψος πλαϊνών τοιχωμάτων  535
Κατώφλι φόρτωσης  636



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6 MPI  dCi 85 ίππων

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό  BVM 

Αντιρρυπαντικός κανονισμός  Euro 4  Euro 4

Αριθμός θέσεων 2  2

Τύπος κινητήρα K7M 710  K9K 796

Κυβισμός (κ.ε.)  1 598   1 461

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)  63 (85)

Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) 5  500  3 750

Μέγιστη ροπή σε Nm (m.kg)  128  200

Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.)  3 000  1 900

   Άμεσος ψεκασμός 
Σύστημα ψεκασμού Πολλαπλών σημείων   Common Rail 
   + πολλαπλών σημείων 

Τροφοδοσία
 

Ατμοσφαιρική
  Υπερσυμπιεστής

   + εναλλάκτης αέρα-αέρα

Καύσιμο Βενζίνη  Πετρέλαιο

Καταλύτης Ναι  Ναι

Κιβώτιο ταχυτήτών   
Τύπος JR5  JR5

Αριθμός σχέσεων 5  5

Ταχύτητα (km/h) στις 1.000 σ.α.λ. με 1η ταχύτητα  6,19  7,89

Με 2α  11,26  14,35

Με 3η  17,45  22,24

Με 4η  23,74  30,25

Με 5η  31,24  39,82

ΣυΣτήμα διευθυνΣήΣ   
Διάμετρος στροφής στους τροχούς (m) 11,25  11,25

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

ΣυΣτήματα αναρτήΣήΣ   
Τύπος συστήματος ανάρτησης εμπρός  Ψευδογόνατα Mac-Pherson με τριγωνικό ψαλίδι

Τύπος συστήματος ανάρτησης πίσω
  Εύκαμπτος άξονας διατομής Η με προγραμματιζόμενη 

  γεωμετρία παραμόρφωσης και ελικοειδή ελατήρια

τροχοι Και ελαΣτιΚα   
Ζάντες αναφοράς    6,0 J 15

Ελαστικά αναφοράς εμπρός/πίσω   185/65 R 15

ΣυΣτήμα φρενών   
Τύπος κυκλώματος φρένων  X  X

ABS Bosch 8.1 Σειρά  Σειρά

Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBV)  Σειρά  Σειρά

Εμπρός: Δίσκοι σε mm  259  259

Πίσω: Ταμπούρα σε ίντσες  9"  9"

επιδοΣειΣ   
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)  163  160

0 - 100 Km/h (s)  13,0  13,5

1.000 m από στάση (s)  34,7  35,4

αεροδυναμιΚή   
Cx 0,36  0,36

ΚαταναλώΣή – εΚπομπεΣ Κατα 99/100/εΚ (Σε λιτρα/100 km)     
CO2 (g/km) 192  137

Κύκλος πόλης  11,0  5,9

Κύκλος εκτός πόλης  6,5  4,8

Μικτός κύκλος  8,1  5,2

χώρήτιΚοτήτεΣ   
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)  50  50

βαροΣ (kg), προαιρετιΚοΣ εξοπλιΣμοΣ CA   
Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας (MVODM)   1 090  1 140

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας εμπρός   663  715

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας πίσω   427  425

Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1 890  1 940

Μέγιστο μικτό βάρος συρμού (MTR)  2 540  2 590

Ωφέλιμο φορτίο (CU)  800  800

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα (MRF)  650  650

*Καταναλώσεις και εκπομπές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 80/1268 και τις τελευταίες τροπολογίες.
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Το Logan Pick-Up  ικανοποιεί τα εξής 3 κριτήρια: παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που δεν υπερβαίνουν τα 140 g/km, 

κατασκευάζεται σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις πιστοποιημένες κατά ISO 14001 με ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις το 

95% του βάρους του είναι αξιοποιήσιμο και μετά το τέλος της ζωής του αυτοκινήτου και περιλαμβάνει ανακυκλωμένα πλαστικά σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5% του συνολικού βάρους πλαστικών στο αυτοκίνητο.  Με το σήμα αυτό η Dacia πιστοποιεί τη δέσμευσή της για την 

προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε στάδιο της διάρκειας ζωής του αυτοκινήτου. 



ΛΙΣΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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  Ambiance

εξώτεριΚή εμφανιΣή  
Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω γκρι  •
Πλαϊνά προστατευτικά  •
Φιμέ τζάμια  •
Ζάντες χαλύβδινες 15'' με μίνι κεντρικά τάσια   -/•
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος  o
Διακοσμητικό καρότσας  •
Πόρτα καρότσας με μέγιστο βάρος στήριξης 300 kg  •
ΚαθιΣματα  
Μπροστινά καθίσματα οδηγού και συνοδηγού ρυθμιζόμενα εμπρός-πίσω  •
Πλήρως αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού για πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης στο πίσω μέρος της καμπίνας  •
Πλήρως αναδιπλούμενο κάθισμα οδηγού για πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης στο πίσω μέρος της καμπίνας  •
Ταπετσαρία Oska  •
ενεργήτιΚή/παθήτιΚή αΣφαλεια  
ABS με ηλεκτρονική κατανομή πέδησης   •
Μετωπικός αερόσακος οδηγού   •
Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης  o
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός με πάνω βάσεις ρυθμιζόμενες σε ύψος   •/•
2 προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενου ύψους  •
προΣταΣια αυτοΚινήτου  
Immobilizer με κωδικό   •
οδήγήΣή Και ΣυΣτήματα ελεγχου  
Στροφόμετρο και ταχύμετρο  •
Ηχητικό σήμα που υπενθυμίζει στον οδηγό να σβήσει τα φώτα   •
ορατοτήτα  
Προβολείς ομίχλης   o
Εξωτερικοί καθρέφτες χειροκίνητα ρυθμιζόμενοι από το εσωτερικό  •
ανεΣή  
Κεντρικό κλείδωμα των θυρών με τηλεχειρισμό  •
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός  •
Καθρέφτης στο σκιάδιο του συνοδηγού   •
Αφαιρούμενη σταχτοθήκη / αναπτήρας   •/•
αεριΣμοΣ/θερμανΣή  
Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού 4 ταχυτήτων  •
Ανακύκλωση αέρα καμπίνας  •
Air-Condition  •
αποθήΚευτιΚεΣ λυΣειΣ ΚαμπιναΣ  
Μεγάλη καμπίνα με χώρο φόρτωσης πίσω από τα καθίσματα   •
Ντουλάπι ταμπλό  •
Θήκες αντικειμένων στις μπροστινές πόρτες    •
Θήκες για ποτήρια στην κεντρική κονσόλα εμπρός  •
2 κρεμάστρες στο διαχωριστικό πίσω από τα μπροστινά καθίσματα  •
χώροΣ φορτώΣήΣ  
Ωφέλιμο φορτίο 800 kg   •
Διαχωριστική μπάρα ασφαλείας με ενσωματωμένη διάταξη συγκράτησης φορτίου   •
6 αρθρωτοί κρίκοι πρόσδεσης στο δάπεδο   •
4 κρίκοι πρόσδεσης (σε κάθε πλευρά) στο πάνω διάζωμα της καρότσας  •
Σετ ταπέτων προστασίας για το χώρο φόρτωσης  o
ήχοΣυΣτήματα  
Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος (μερική/ολοκληρωμένη)   -/•
Ραδιο-CD 2x15W  o
• Βασικός εξοπλισμός      o Προαιρετικός εξοπλισμός      – Δεν διατίθεται



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ
Οι γκρι πλευρικές προστατευτικές 
επενδύσεις από φάιμπεργκλας 
προστατεύουν τα 4 τοιχώματα 
της καρότσας.

2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
Αυτό το μεταλλικό πλέγμα σας επιτρέπει να 
διευθετήσετε το χώρο φόρτωσης εμποδίζοντας 
ταυτόχρονα τη μετακίνηση των αντικειμένων.

3. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
Αυτοί οι δύο προβολείς τοποθετούνται 
πάνω στη μπάρα ασφαλείας (διατίθενται 
ανάλογα με την έκδοση).

4. ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Οι λασπωτήρες εμπρός και πίσω 
προστατεύουν το αμάξωμα από 
λάσπες, χώματα και φθορές.

5. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Πρόκειται στην πραγματικότητα για 
μια πλήρη γκάμα από αλυσίδες και 
αντιολισθητικά αξεσουάρ για τα 
χιόνια που προσαρμόζονται ακριβώς 
στα μέτρα των ελαστικών σας.

6. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ RdSO
Με αυτόν τον εξοπλισμό, η τοποθέτηση/
αφαίρεση του κοτσαδόρου είναι υπόθεση 
δευτερολέπτων - χωρίς να χρειάζονται 
εργαλεία - επιτρέποντάς σας να 
διατηρήσετε την αισθητική του αυτοκινήτου 
σας χωρίς να κρύβεται η πινακίδα όταν 
δεν χρησιμοποιείτε τον κοτσαδόρο.

7. ΕΚΤΡΟΠΕΙΣ ΑΕΡΑ
Οι εκτροπείς αέρα εμπρός επιτρέπουν 
την ανανέωση του αέρα της 
καμπίνας του αυτοκινήτου σας.

8. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Επιλέξτε ένα από αυτά τα καλύμματα 
καθισμάτων για την προστασία της 
καμπίνας του αυτοκινήτου σας. 
Κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα 
του αυτοκινήτου προσαρμόζονται 
στους χρωματικούς συνδυασμούς του 
εσωτερικού του δικού σας αυτοκινήτου 
(υπάρχουν σε 2 εκδόσεις).

9. ΠΑΤΑΚΙΑ MONITOR ΚΑΙ MAdRIGAL
Κατασκευασμένα με ακρίβεια στα μέτρα 
του αυτοκινήτου, αυτά τα πατάκια 
(2 τεμάχια) προστατεύουν το δάπεδο από 
τη φθορά και την υγρασία. Εφαρμόζουν 
100% στη διαμόρφωση του δαπέδου του 
αυτοκινήτου - σε χρώμα ανοιχτό γκρι.

10. ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του 
αυτοκινήτου (2 τεμάχια), προορίζονται 
για τις πλέον απαιτητικές συνθήκες 
(υγρασία, χιόνι, λάσπη, άμμος).

11. TOM TOM GO 730
Αυτό το σύστημα πλοήγησης, εύκολο στη 
χρήση του, προσφέρει ανώτερη ποιότητα, 
ασύγκριτες επιδόσεις και εκπληκτική 
λειτουργικότητα με τεχνολογία αιχμής.

12. ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ SONY CdX-GT 410 U
Με τις βοηθητικές υποδοχές και την 
υποδοχή USB στην πρόσοψη, αυτό 
το ηχοσύστημα με λειτουργία MP3/
WMA, σας επιτρέπει να ακούτε την 
αγαπημένη σας μουσική απευθείας 
από οποιαδήποτε φορητή συσκευή 
αποθήκευσης αρχείων ήχου.
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 Dacia
Οι προσδοκίες σας είναι η 
έμπνευσή μας για ακόμα πιο 
έξυπνες λύσεις. 
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 δόκιμες τεχνικές λύσεις 

που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία τους. Αυτό μας επιτρέπει να σας 

προσφέρουμε 3-ετή εγγύηση και ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος χρήσης του αυτοκινήτου. Με τη Dacia 

επιλέγετε εμπιστοσύνη.

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 πετρελαιοκινητήρα dCi 85 ίππων με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) που 

δεν υπερβαίνει τα 140g/km. Η Dacia αποδεικνύει έτσι ότι μπορεί να συνδυάζει προσιτές τιμές και 

σεβασμό προς το περιβάλλον.



www.dacia-logan.com
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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 εξουσιοδοτημένους διανομείς 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 εξουσιοδοτημένο διανομέα 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. Όλα τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα. 
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.

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000 χλμ.3


