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Ακόμα περισσότερος χώρος, καλύτερη 

σχεδίαση, λειτουργικότητα, άνεση 

και πάντα μια εκπληκτική αναλογία 

ποιότητας και τιμής: πρόκειται 

για το νέο Dacia Logan. Πλούσιο, 

προσφέρει μια εξαιρετική καμπίνα με 

5 πραγματικά άνετες θέσεις και έναν 

ιδιαίτερα άνετο χώρο αποσκευών. Οι 

πίσω θέσεις φιλοξενούν άνετα τρεις 

ενήλικες που απολαμβάνουν τις 

διαστάσεις της καμπίνας, σε πλάτος 

και σε ύψος, οι οποίες επιτρέπουν 

μεγάλη ελευθερία κινήσεων: δηλαδή 

απόλυτη άνεση. Για τη μεταφορά των 

αποσκευών όλης της οικογένειας, ο 

χώρος αποσκευών του Dacia Logan 

διαθέτει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα 

στην κατηγορία του, φτάνοντας τα  510 

λίτρα! Ανθεκτικό, το Dacia Logan έχει 

σχεδιαστεί να αντέχει σε οποιεσδήποτε 

οδικές και κλιματολογικές συνθήκες, 

ακόμα και τις πιο ακραίες. Χάρη στην 

πολύ υψηλού επιπέδου αξιοπιστία 

και ασφάλεια που προσφέρει αυτό 

το αυτοκίνητο, η Dacia σας παρέχει 

3-ετή εγγύηση. Το Dacia Logan δεν 

παύει να εντυπωσιάζει.

Νέα μάσκα, νέοι προφυλακτήρες, νέοι προβολείς: η 

μπροστινή όψη του Dacia Logan συνδυάζει στιβαρή 

κατασκευή και σύγχρονη γραμμή.

Σχεδιασμένο από την αρχή, το πίσω μέρος του Dacia 

Logan ενσωματώνει άψογα τα νέα φώτα και τον νέο 

προφυλακτήρα. 

Η νέα σχεδίαση των εξωτερικών καθρεφτών επιτρέπει 

καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω για μέγιστη άνεση 

και ασφάλεια.

Έχει πολλά
να προσφέρει

Nέο Dacia Logan





Επειδή ο χώρος δεν είναι ποτέ 

αρκετός, επιλέξαμε για το Dacia 

logan μια μεγάλη φόρμα. Η καμπίνα 

του προσφέρει 5 πραγματικές θέσεις. 

Πίσω, οι επιβάτες απολαμβάνουν 

το μεγάλο πλάτος και ύψος του 

χώρου, που τους επιτρέπει να 

ταξιδεύουν στις πιο άνετες συνθήκες. 

Ενώ ανάλογα ευρύχωρος είναι 

και ο χώρος των αποσκευών με 

χωρητικότητα 510 λίτρων που 

σας επιτρέπουν να μεταφέρεται 

αντικείμενα μεγάλων διαστάσεων. 

Ψώνια, επαγγελματικές μετακινήσεις, 

οικογενειακές διακοπές… στο Dacia 

Logan απολαμβάνετε πραγματική 

πολυλειτουργικότητα.

Χάρη στο κεντρικό καμπυλωτό προσκέφαλο 

«Virgule», ο οδηγός διαθέτει  καλύτερη ορατότητα 

προς τα πίσω.

Με εύκολη πρόσβαση, οι πίσω θέσεις μπορούν να 

φιλοξενήσουν άνετα 3 επιβάτες που απολαμβάνουν 

την άνεση του μεγάλου ύψους, ιδιαίτερα πολύτιμη 

στις μεγάλες διαδρομές. 

Είτε στις οικογενειακές διακοπές, είτε στις 

εξορμήσεις του σαββατοκύριακου με τους φίλους 

σας, θα εκτιμήσετε την ευρυχωρία που προσφέρει ο 

χώρος αποσκευών των 510 λίτρων.

Ευρυχωρία



Απόλυτη
ελευθερία χώρου



Το Dacia Logan προσφέρει πάντα ένα 

όμορφο ταξίδι. Ο πλήρης εξοπλισμός και 

η εργονομία που διαθέτει του επιτρέπουν 

να συνδυάζει την απόλαυση της οδήγησης 

με την απόλαυση της διαδρομής. Η θέση 

του οδηγού είναι ιδανική,  χάρη στο 

ρυθμιζόμενο ύψος του καθίσματος και 

του τιμονιού. Για να εξοικονομήσετε ακόμα 

περισσότερο χώρο, έχετε στη διάθεσή σας 

πολλές αποθηκευτικές λύσεις, ενώ την 

άνεσή σας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 

εξασφαλίζει και το αποτελεσματικό 

σύστημα κλιματισμού. 

Ένας χώρος

απόδρασης

Άνεση



Η θέση του οδηγού προσφέρει άριστο οπτικό πεδίο, 

εργονομικά χειριστήρια πάνω στο τιμόνι, κάθισμα 

ρυθμιζόμενο σε ύψος και στη μέση. 

Το Dacia Logan υπογραμμίζει τη μοντέρνα του 

γραμμή με τις εργονομικές χρωμιωμένες λαβές στις 

πόρτες.

Το ντουλάπι του ταμπλό διαθέτει μεγάλο χώρο και 

σας επιτρέπει να κρατάτε μακριά από τα αδιάκριτα 

βλέμματα τα προσωπικά σας αντικείμενα.



Κράτημα στο δρόμο, προστασία των 
επιβαινόντων, διάρκεια ζωής… Το Dacia 
Logan δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. 
Σύγχρονο και ανθεκτικό, είναι σχεδιασμένο 
να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια. Ο 
βενζινοκινητήρας και ο πετρελαιοκινητήρας 
που χρησιμοποιεί εξασφαλίζουν μειωμένο 
κόστος λειτουργίας, δοκιμασμένη αξιοπιστία 
και πραγματική ευκολία στη συντήρηση.  
Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ABS) 
με υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα 
(AFU) εξασφαλίζουν στο Dacia Logan 
μέγιστη ευστάθεια και μειωμένη απόσταση 
ακινητοποίησης. Οι ζώνες ασφαλείας 
3 σημείων (ανάλογα με την έκδοση), 
τα προσκέφαλα σε όλες τις θέσεις του 
εσωτερικού καθώς και οι μετωπικοί και 
πλευρικοί αερόσακοι (ανάλογα με την 
έκδοση) καλύπτουν όλα τα δεδομένα που 
υποστηρίζουν την ασφάλεια σας.

άνετος 
χώρος

ασφάλεια
απόλυτη

Αντοχή



Το Dacia Logan διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό 

του σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (ΑBS) και 

υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα (ΑFU), 

για μέγιστη ασφάλεια και μειωμένες αποστάσεις 

φρεναρίσματος.

Τα όργανα του ταμπλό έχουν σύγχρονη και δυναμική 

σχεδίαση και είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστα. Χάρη στις 

5 λειτουργίες του υπολογιστή ταξιδιού (ανάλογα την 

έκδοση) έχετε, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα να 

ελέγχετε την κατανάλωση του αυτοκινήτου σας.

Οικονομικός και πολυλειτουργικός, ο κινητήρας dCi 

προσφέρει μέγιστη οδηγική απόλαυση και άνεση στη 

λειτουργία του.



Έκδοση

Logan

Έκδοση

Ambiance

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
AMBIANCE = LOGAN +
• Μαύρα πλαϊνά προστατευτικά
• Προφυλακτήρες στο χρώμα του 

αμαξώματος (το κάτω μέρος)
• Χρωμιωμένο πάνω πλαίσιο 

μάσκας
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
• Υδραυλικό τιμόνι
• Μηχανικά ρυθμιζόμενος 

κλιματισμός
• Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων 

εμπρός με πάνω βάσεις 
ρυθμιζόμενες σε ύψος

• Αφαιρούμενη σταχτοθήκη
• Όργανα με χρωμιωμένο πλαίσιο
• Κεντρικό κλείδωμα των θυρών
• Κεντρική κονσόλα Tropic
• Φωτισμός χώρου αποσκευών
• Ζάντες χαλύβδινες 15'' με 

πλήρη τάσια
• Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέφτη
• Ανακύκλωση αέρα μέσα στην 

καμπίνα
• Μοκέτα δαπέδου Dilours
• Φιμέ πλαϊνά τζάμια, πίσω τζάμι 

και παρμπρίζ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Ραδιο-CD 2 x 15 W (2 ηχεία στις 

μπροστινές πόρτες)
• Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

• ABS με υποβοήθηση στο 
απότομο φρενάρισμα (AFU) και 
μετωπικοί αερόσακοι οδηγού και 
συνοδηγού

• Αναπτήρας
• Immobilizer με κωδικό
• 3 προσκέφαλα 
 πίσω ρυθμιζόμενα σε ύψος
• Ένα καμπυλωτό κεντρικό 

προσκέφαλο «virgule» πίσω
• Ντουλάπι ταμπλό 8 λίτρων και 

θήκες στις μπροστινές πόρτες
• Κουμπί ανοίγματος της πόρτας 

του χώρου αποσκευών
• Μάσκα σε χρώμα μαύρο
• Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων 

εμπρός και πίσω
• Σύστημα θέρμανσης και 

εξαερισμού 4 ταχυτήτων
• Στροφόμετρο

• Κεντρική κονσόλα σε χρώμα 
μαύρο

• Θήκη για ποτήρια στην κεντρική 
κονσόλα εμπρός

• Υαλοκαθαριστήρες 3 ταχυτήτων 
εμπρός

• Χρωματικός συνδυασμός 
εσωτερικού σε ανθρακί σκούρο 

 με ταπετσαρία Ducas
• Ζάντες χαλύβδινες 15'' με 

κεντρικά τάσια
• Θερμαινόμενο πίσω τζάμι
• Προεγκατάσταση ραδιοφώνου 

εμπρός
• Εξωτερικοί καθρέφτες 

χειροκίνητα ρυθμιζόμενοι 
 από το εσωτερικό
• Μπροστινά καθίσματα 

ρυθμιζόμενα εμπρός-πίσω



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
LAUREATE = AMBIANCE +

• Όργανα με χρωμιωμένο πλαίσιο
• Πλαϊνά προστατευτικά στο 

χρώμα του αμαξώματος
• Κεντρική κονσόλα χρωμιωμένη 

σατινέ
• Τιμόνι με υδραυλικό σύστημα 

υποβοήθησης
• Φωτιζόμενο ντουλάπι ταμπλό
• Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες
• Χρωματικός συνδυασμός 

εσωτερικού σε ανθρακί σκούρο 
με ταπετσαρία Pliss

• Υπολογιστής ταξιδιού με 
5 λειτουργίες: συνολικά 
χιλιόμετρα, χιλιόμετρα από 
τον τελευταίο μηδενισμό, μέση 
κατανάλωση, προβλεπόμενη 
αυτονομία, μέση ταχύτητα 

• Φως που σβήνει σταδιακά στην 
πλαφονιέρα

• Τσέπες στα καθίσματα

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

• Προβολείς ομίχλης
• Αποθηκευτικός χώρος στο κάτω 

μέρος της κεντρικής κονσόλας
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
• Κεντρικό κλείδωμα με 

τηλεχειρισμό
• Μηχανικά ρυθμιζόμενος 

κλιματισμό
• Ραδιο-CD με λειτουργία ΜΡ3, 4 

x 15 W (2 ηχεία στις μπροστινές 
πόρτες και 2 στην πίσω εταζέρα)

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 
θερμαινόμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες

• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε 
ύψος και ρυθμιζόμενο στη μέση

• Φως ανάγνωσης
• Ένδειξη αν οι πόρτες δεν έχουν 

κλείσει καλά

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Πλευρικοί θωρακικοί αερόσακοι 
ενσωματωμένοι στα μπροστινά 
καθίσματα

• Ζάντες αλουμινίου 15"
• Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
• Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Έκδοση

Lauréate



Κινητήρες

Κινητήρας 1.4 75 ίπποι 1.5 dCi 85 ίπποι

Κιβώτιο ταχυτήτων ΜΤ MΤ

Αντιρρυπαντικός κανονισμός Euro 4 Euro 4

Κινητήρας
Κυβισμός (cm3) 1 390 1 461

Διάμετρος x διαδρομή (mm) 79,5 x 70 76 x 80,5

Αριθμός κυλίνδρων 4 4

Σχέση συμπίεσης 9,5 17,9

Συνολικός αριθμός βαλβίδων 8 8

Μέγιστη ισχύς kW CEE (ίπποι) 55 (75) 63 (85)

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

Μέγιστη ροπή σε Nm (m.kg) 112 200

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

Τύπος ψεκασμού Πολλαπλών σημείων

Καύσιμο Βενζίνη Πετρέλαιο

Κιβώτιο ταχυτήτων
Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας 5 5

Ταχύτητα (km/h) στις 1.000 σ.α.λ. με 1η ταχύτητα  7,24 8,56

2η ταχύτητα 13,18 15,59

3η ταχύτητα 19,37 24,15

4η ταχύτητα 26,21 32,85

5η ταχύτητα 33,94 42,21

Σύστημα διεύθυνσης
Διάμετρος στροφής στους τροχούς (m) 10,5

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 H με προγραμματιζόμενη γεωμετρία παραμόρφωσης - ελικοειδή ελατήρια

Τροχοί και ελαστικά
Ζάντες αναφοράς 6,0 J 15

Ελαστικά αναφοράς εμπρός/πίσω 185/65 R 15

Σύστημα φρένων
Τύπος κυκλώματος φρένων X

A.B.S. Bosch 8.1 Σειρά

Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBV) Σειρά

Εμπρός:   Δίσκοι   (mm) 259

Πίσω: Ταμπούρα (ίντσες) 8”

Επιδόσεις
5η ταχύτητα 33,94 42,21

Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 162 167

0 - 100 Km/h (δευτερόλεπτα) 13’’00 13”00

1 000 m από στάση (δευτερόλεπτα) 34’’90 35”00

Αεροδυναμική 120
Cx 0,36

Κατανάλωση – Εκπομπές κατά 99/100/ΕΚ (σε λίτρα/100 km)  
CO2 (g/km) 165 120

Κύκλος πόλης 9,6 5,3

Κύκλος εκτός πόλης 5,4 4,2

Μικτός κύκλος 7,0 4,6

Χωρητικότητες
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 50

Βάρος (kg), προαιρετικός εξοπλισμός CA
Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας (MVODM) 975 1 075

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας εμπρός 580 665

Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας πίσω 395 410

Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1 535 1 610

Μέγιστο μικτό βάρος συρμού (MTR) 2 300 2 350

Ωφέλιμο φορτίο (CU) 560 535

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου με φρένα (MRF) 1 100 1 100

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (MRNF) 525 575

Διαστάσεις
Μήκος (mm) 4 290

Πλάτος (mm) 1 723

Ύψος (mm) 1 511

Μεταξόνιο (mm) 2 634

Πλάτος (μπροστινές γωνίες) (mm) 1 415

Πλάτος (πίσω γωνίες) (mm) 1 426

Πλάτος (μπροστινά προστατευτικά) (mm) 1 388

Πλάτος (πίσω προστατευτικά) (mm) 1 424

Ύψος πίσω στις 14° (κάθισμα – οροφή)  873

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα) 510

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



Βασικός και προαιρετικός 
εξοπλισμός

Logan Ambiance Lauréate

Εξωτερική εμφάνιση
Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του αμαξώματος - l l

Χρωμιωμένο πάνω πλαίσιο μάσκας - l l

Μάσκα σε χρώμα μαύρο l l l

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

Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες - - l

Κουμπί ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών l l l

Πλαϊνά προστατευτικά (μαύρα/στο χρώμα του αμαξώματος) - / - l / - - / l

Ζάντες χαλύβδινες 15'' με κεντρικά τάσια/πλήρη τάσια l / - - / l - / l

Ζάντες αλουμινίου 15" - - o
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος o o o

Ενεργητική/παθητική ασφάλεια
ABS με υποβοήθηση στο απότομο φρενάρισμα AFU l l l

Πλευρικοί θωρακικοί αερόσακοι ενσωματωμένοι στα μπροστινά καθίσματα - - o
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, του συνοδηγού απενεργοποιείται με το κλειδί l l l

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

3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω l l l

3 προσκέφαλα πίσω ρυθμιζόμενα σε ύψος l l l

1 κεντρικό καμπυλωτό προσκέφαλο "virgule" πίσω l l l

Προστασία αυτοκινήτου
Immobilizer με κωδικό l l l

Οδήγηση και συστήματα ελέγχου
Στροφόμετρο l l l

Τιμόνι με υδραυλικό σύστημα υποβοήθησης - l l

Υπολογιστής ταξιδιού με 5 λειτουργίες: συνολικά χιλιόμετρα, χιλιόμετρα από τον τελευταίο 
μηδενισμό, μέση κατανάλωση, προβλεπόμενη αυτονομία, μέση ταχύτητα 

- - l

Ένδειξη αν οι πόρτες δεν έχουν κλείσει καλά - - l

Ορατότητα
Προβολείς ομίχλης - - l

Υαλοκαθαριστήρες 3 ταχυτήτων εμπρός l l l

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι l l l

Εξωτερικοί καθρέφτες χειροκίνητα ρυθμιζόμενοι από το εσωτερικό l l -

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - - l

Αερισμός/θέρμανση
Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού 4 ταχυτήτων l l l

Ανακύκλωση αέρα χώρου επιβατών - l l

Κλιματισμός - l l

Άνεση
Κεντρικό κλείδωμα των θυρών - l l

Χειριστήριο για το ραδιόφωνο πάνω στο τιμόνι - - l

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - - l

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω - - o
Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος - - l

Φως που σβήνει σταδιακά στην πλαφονιέρα - - l

Λαβή μοχλού ταχυτήτων από δέρμα Haircell με χρωμιωμένο διακοσμητικό - - l

Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέφτη - l l

Αφαιρούμενη σταχτοθήκη/αναπτήρας - / l l / l l / l

Φωτισμός χώρου αποσκευών - l l

Φωτιζόμενο ντουλάπι ταμπλό/φως ανάγνωσης - - l

Καθίσματα
Μπροστινά καθίσματα ρυθμιζόμενα εμπρός-πίσω l l l

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος και ρυθμιζόμενο στη μέση - - l

Εσωτερική εμφάνιση
Χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού σε ανθρακί σκούρο με ταπετσαρία Ducas l - -

Χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού σε ανθρακί σκούρο με ταπετσαρία Geneva - l -

Χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού σε ανθρακί σκούρο με ταπετσαρία Pliss - - l

Κεντρική κονσόλα σε χρώμα μαύρο l - -

Κεντρική κονσόλα Tropic - l -

Κεντρική κονσόλα χρωμιωμένη σατινέ - - l

Χρωμιωμένο πλαίσιο αεραγωγών/οργάνων - / - - / l l / l

Φόντο οργάνων (σε μαύρο/γκρι) l / - l / - - / l

Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες - - l

Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές στις πόρτες - - l

Χειρολαβές με χρωμιωμένο σατινέ διακοσμητικό εσωτερικά στις πόρτες - l l

Μοκέτα δαπέδου Dilours - l l

Υφασμάτινη επένδυση στις εσωτερικές επιφάνειες των θυρών εμπρός και πίσω - - l

Πλευρική επένδυση χώρου αποσκευών - l l

Αποθηκευτικές λύσεις
Ντουλάπι ταμπλό 8 λίτρων και θήκες στις μπροστινές πόρτες l l l

Αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας - - l

Τσέπες στα καθίσματα - - l

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

Ηχοσυστήματα
Προεγκατάσταση ραδιοφώνου εμπρός/εμπρός και πίσω l / - l / - - / l

Ραδιο-CD 2 x 15 W (2 ηχεία στις μπροστινές πόρτες) - o -
Ραδιο-CD με λειτουργία ΜΡ3, 4 x 15 W (2 ηχεία στις μπροστινές πόρτες και 2 στην πίσω ετα-
ζέρα) 

- - l

• = Βασικός εξοπλισμός o = Προαιρετικός εξοπλισμός - = Δεν διατίθεται



Διαστάσεις

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (σε λίτρα, κατά ISO)
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών 510

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
 A Μεταξόνιο 2 634
 B Συνολικό μήκος 4 290
 C Μπροστινός πρόβολος 797
 D Πίσω πρόβολος 858
 E Μετατρόχιο εμπρός 1 481
 F Μετατρόχιο πίσω 1 470
 G Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέφτες 1 723/1 989
 H Ύψος (άφορτο) 1 511
 J Κατώφλι χώρου αποσκευών (άφορτο) 717
 K Εδαφική ανοχή (έμφορτο) 155
 L Μήκος χώρου επιβατών (από τα πεντάλ μέχρι πίσω) 1 685
 M Πλάτος (γωνίες εμπρός) 1 415
 M1 Πλάτος (πίσω γωνίες) 1 426
 N Πλάτος στα προστατευτικά εμπρός 1 388
 N1 Πλάτος στα εξωτερικά προστατευτικά πίσω 1 424
 P1 Απόσταση από τους γοφούς μέχρι την οροφή, εμπρός 905
 P2 Απόσταση από τους γοφούς μέχρι την οροφή, πίσω 873
 Y Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών πάνω 1 072
 Y1 Πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών κάτω 941
 Y2 Μέγιστο άνοιγμα χώρου αποσκευών 1 127
 Y3 Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 1 017
 Z1 Μέγιστο μήκος φόρτωσης 1 029
 Z2 Ύψος χώρου αποσκευών 520

ΛΕΥΚΟ GLACIER 369 (OV) ΜΠΛΕ MARINE 61H (OV)

ΚΟΚΚΙΝΟ PASSION 21D (OV)

ΓΚΡΙ PLATINE D69 (TE)

ΜΠΛΕ EΧTRA ME RNA (TE) ΚΟΚΚΙΝΟ DE FEU B76 (TE)

ΓΚΡΙ BASALTE KNM  (TE)

ΜΠΛΕ MΙNÉRAL RNF (TE)

ΓΚΡΙ COM TE KNA  (TE)ΜΠΕΖ SABLE HNL  (TE)

ΜΠΛΕ ELECTRIQUE RNZ (TE)

Χρώματα
Μεταλλικά χρώματα (TE)Απλά χρώματα (OV) 
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1. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΣ
Επιτρέπει τη ρυμούλκηση ρυμουλκουμένου με βάρος 
έως 1.100 kg και αφαιρείται εύκολα με ένα εργαλείο.

2. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Είτε επιλέξετε το δικό σας Logan να ανοίγει με τηλεχει-
ρισμό είτε όχι, η Dacia σας προτείνει έναν αντικλεπτικό 
συναγερμό που προστατεύει το αυτοκίνητό σας καθώς 
και όλα τα πράγματα που βρίσκονται μέσα από ενδεχό-
μενη παραβίαση.

3.ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ
Οι αισθητήρες παρκαρίσματος σας ειδοποιούν με μια 
σειρά χαρακτηριστικών ήχων για την απόσταση του 
επόμενου εμποδίου από το πίσω μέρος του αυτοκινή-
του σας και σας διευκολύνουν ιδιαίτερα στους ελιγ-

μούς στάθμευσης.

4. ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΙ DELUXE (6 ΖΕΥΓΗ)
Η βάση μεταφοράς σκι Deluxe για 6 ζεύγη σκι τοποθε-
τείται στις μπάρες οροφής και είναι ιδιαίτερα εύχρηστη 
χάρη στο μεγάλο κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος. Εί-
ναι εφοδιασμένη με διπλό αντικλεπτικό σύστημα: στα 
σημεία στήριξης της βάσης μεταφοράς σκι στις μπάρες 

οροφής και στα σκι πάνω στη βάση.

5. ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Οι λασπωτήρες προστατεύουν το αμάξωμα από χαλίκια 
κλπ. που εκτινάσσονται από το δρόμο.

6. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ «ELEGANCE»
Ιδανικά για την προστασία του εσωτερικού της καμπί-
νας, αυτά τα καλύμματα είναι κατασκευασμένα ακριβώς 
στα μέτρα του αυτοκινήτου και συμπληρώνουν ιδανικά 
την αρμονία του εσωτερικού στο δικό σας Logan.   

7. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣ
Με ρυθμιζόμενη κλίση για να προσαρμόζεται στη θέση 
οδήγησης που προτιμάτε, το κεντρικό υποβραχιόνιο 
εμπρός διαθέτει επίσης έναν πρακτικό αποθηκευτικό 
χώρο.  

8.ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Ιδανικό αξεσουάρ για να προστατέψετε με στυλ την εί-

σοδο στην καμπίνα του δικού σας Logan.

9.ΤΑΠΕΤΑ MADRIGAL
Κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του αυτοκινήτου, 
4 ταπέτα από μοκέτα βελούδο προστατεύουν το δάπε-
δο από τη φθορά και την υγρασία.  Εφαρμόζουν 100% 
στη διαμόρφωση του δαπέδου του αυτοκινήτου - σε 

χρώμα γκρι σκούρο.

10. ΤΑΠΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Κατασκευασμένα για σκληρή χρήση, τα ταπέτα από κα-
ουτσούκ προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη προστασία 

από το χιόνι και τη λάσπη.

11. ΚΑΘΙΣΜΑ DUO PLUS
Το παιδικό κάθισμα Duo plus ISOFIX για παιδιά από 
9 μηνών έως 4 ετών χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στραμμένο προς τα εμπρός. Ζώνες με 5 σημεία στήρι-
ξης συγκρατούν σταθερά και άνετα το παιδί πάνω στο 
κάθισμα. Η τοποθέτηση του καθίσματος είναι πολύ εύ-

κολη χάρη στο σύστημα στήριξης ISOFIX.

12.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Σύστημα πλοήγησης χωρίς καλώδια, βεντούζα για το 
παρμπρίζ ή μπαταρία. Ήρθε η ώρα των ολοκληρωμέ-
νων και αποτελεσματικών λύσεων: χάρτης της Ευρώ-
πης, στάνταρ σύστημα κυκλοφοριακής ενημέρωσης 
TMC στον βασικό εξοπλισμό και ενσωματωμένη βάση 
δεδομένων συνδεδεμένη με τα σταθερά ραντάρ (με 
εγγυημένη ενημέρωση). Η κορυφαία έκδοση της 
σειράς περιλαμβάνει επίσης μεγάλη οθόνη 4,3" και 
σύστημα ανοιχτής συνομιλίας κινητού τηλεφώνου 

Bluetooth®.

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗ-
ΛΕΦΩΝΟΥ BLUETOOTH®*
Αυτό το μοντέλο της εταιρείας Parrot περιλαμβάνει 
οθόνη LCD με 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα και απο-
σπώμενο κάρσορα. Εμφανίζει τον κατάλογο των επα-
φών σας και την αναγνώριση κλήσης από το κινητό 

σας τηλέφωνο.

14. ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ SONY CDX-GT 420 U
Αυτό το ηχοσύστημα πρωτότυπης σχεδίασης περιλαμ-
βάνει πολλαπλές λειτουργίες: CD, MP3/WMA, υποδο-
χή σύνδεσης εξωτερικών συσκευών στην πρόσοψη και 
χειριστήρια πάνω στο τιμόνι.

*Για να τηλεφωνείτε με απόλυτη ασφάλεια, συνιστάται 

πάντα να σταματάτε το αυτοκίνητο. 



www.dacia-logan.com

Αυτό που σας συνδέει με την 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 αυτοκίνητα 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 3-ετή εγγύηση και 

ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος χρήσης του αυτοκινήτου. 

Με τη Dacia επιλέγετε εμπιστοσύνη και ασφάλεια.
Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΕ

Σ
 Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η
Σ

: O
. B

A
N

E
T,

 C
. C

U
G

N
Y

, J
. V

A
N

 E
N

D
E

R
T,

 K
. L

O
U

IB
A

, F
. H

A
E

R
D

TE
R

, D
. D

U
M

A
S

 –
 Ε

Κ
ΤΥ

Π
Ω

Θ
Η

Κ
Ε

 Σ
ΤΗ

Ν
 Ε

.Ε
.  

– 
7

7
1

1
LO

G
3

0
0

1
  -

  Ο
Κ

ΤΩ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 2

0
0

8

 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.

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000 χλμ.3


