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www.dacia.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus DACIA előszériák és 
prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban 
szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a DACIA márkakereskedéseknek. Az adott 
gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre 
valamennyi országban. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen 
prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem 
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Minden jog fenntartva. A  jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához 
a Renault Hungária Kft. előzetes engedélye szükséges. (2012.02)

* Amelyik előbb teljesül
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 Dacia Logan MCV
A RENAULT CSOPORT tagja

HAtAlMAS UtAStERéVEl és 5 vendég-
szerető ülésével a logan MCV az aktív 
életmódot folytató családok és a több-
célú felhasználást igénylő autóvezetők 
ideális kombija. Az erőteljes és megbíz-
ható logan MCV nagyvonalú helykíná-
latával tűnik ki. A hétüléses változatban 
is kapható modell minden tudásával és 
lenyűgöző rakodókapacitásával segíti Önt 

a mindennapokban. A kényelmes utazás-
ról minden ülőhelynél - elöl és hátul egy-
aránt - optimális ergonómia gondoskodik.  

A lOGAN MCV 7 férőhelyes változata 
rendkívül sokoldalú és minden pillanatnyi 
igényéhez alkalmazkodik, akár utasainak, 
akár csomagjainak van szüksége nagyobb 
térre. A nagycsaládok ideális autójaként a 

7 férőhelyes logan MCV a teljesen ledönt-
hető háttámláknak köszönhetően könnye-
dén átalakítható 2, 5 vagy 7 személyes-
sé. legyen szó bármilyen rakományról:  
családi bőröndök, sportfelszerelés, szer-
számok… a sokrétű logan MCV mindnek 
kínál helyet.

A logan MCV variálható csomagterét igényeinek 

megfelelően alakíthatja. terjedelmes tárgyakat

kell szállítania? Csak döntse le teljesen a 

háromszemélyes hátsó üléssort.

Fokozott kényelem a 2. és 3. üléssoroknak 

köszönhetően, amelyeken akár 5 felnőtt is teljes 

kényelemben utazhat.

Új Dacia Logan MCV

Az aszimmetrikus csomagtérajtónak köszönhetően a 

logan MCV egészen eredeti és igen praktikus rakodási 

megoldást kínál Önnek.

A DACIA márkanév elérhetővé teszi az autózást! A Dacia korszerű és megbízható modellcsaládjának legfontosabb ütőkártyája a helykínálat. A tágas utastereknek 

és a nagyvonalú belső méreteknek köszönhetően a Dacia vendégszerető, kényelmes és praktikus modelleket kínál. A nemzetközi piacra kifejlesztett Logan 

család jellemzője a magas szintű megbízhatóság és tartósság, a Logan minden éghajlaton és a legkülönfélébb útviszonyok között is megállja a helyét. A nagy 

teljesítményű, már bizonyított, Renault-fejlesztésű motorok valódi vezetési élményt szavatolnak minden körülmények között. A Renault csoport márkájaként a 

Daciát a csoport gyártási folyamatai és standardjai szerint állítják elő, és ön a Renault által kijelölt, minőségi értékesítési és szervizhálózat előnyeit is élvezheti.  

Élvezze az autóját még nagyobb nyugalommal és hosszabbítsa meg a garanciát további két vagy három évvel, összesen akár 6 évre vagy 100 000 km-re. 

(a két érték közül, a korábban elért erejéig)

VÁGYAINAK!
ENGEDJEN TERET 

A képek illusztrációk.
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Rendelkezésre álló motorválaszték:
• 1.6 90LE
• 1.5 dCi 75LE FAP

Rendelkezésre álló motor:
• 1.6 90LE

Access

Live
ACCESS VERziÓ, PlUSz:

• Osaka üléskárpit
•  Alumíniumszínűre fényezett  

közepső panel
•  Krómszínű díszcsík a hűtőrács  

felső részén
•  15’’-os keréktárcsák Somes 

dísztárcsákkal
• Széles fekete oldalsó védőlécek
• Színre fújt ködfényszóró-keret
• Állítható magasságú első biztonsági övek
• Szervokormány
• Hátsó ablaktörlő
• Tárolórekesz a csomagtérajtón
• Állítható magasságú hátsó fejtámlák
•  Dönthető háttámlák : 2/3-1/3 arányban 

a 2. üléssorban és 1/1 arányban a 
3. üléssorban, előredöntési lehetőséggel

• Belső levegőkeringetés
•  Elektromos központizár rádiófrekvenciás 

távirányítóval
•  Csomagtér-megvilágítás  

(5 üléses változat)
• Elektromos első ablakemelők
• Utasoldali légzsák

OPCiÓkéNt RENDElHEtő:
•  Metálfény
• Oldallégzsákok
• Ködfényszórók 
• Hosszanti tetőrúd
•  Felső rakodópolc a második  

üléssor felett

Arctic Music
liVE VERziÓ, PlUSz:

• Sötétszürke Tulasolo üléskárpit
• Krómbetétes kormánykerék
•  Selyemfényű, króm sebességváltó-

gomb-betét
•  Krómszínűre fényezett ajtófogantyúk  

és díszcsíkok
•  Színrefújt külső kilincsek és 

visszapillantótükrök
•  15’’-os keréktárcsák
• Hosszirányú tetőrudak
•  Elektromosan állítható és fűthető külső 

visszapillantó tükrök

• Sötét belső harmónia
• Durance üléskárpit
•  Sötétszürkére színezett középső 

számlapok

•  15’’-os keréktárcsák Arges 
dísztárcsákkal

• Vezetőoldali légzsák
• ABS vészfék-rásegítő rendszerrel
• 3 pontos első és hátsó biztonsági övek
•  3 állítható magasságú fejtámla 

a 2. üléssorban
•  Manuálisan belülről állítható külső 

visszapillantó tükrök
• Elektronikus immobilizer

• Zárható kesztyűtartó
• Tárolórekeszek az első ajtókban
• Óra

OPCiÓkéNt RENDElHEtő:
•  Metálfény
• Utasoldali légzsák

Vegyes fogyasztás (l/100km): 7,6 - 7,8
CO2 kibocsátás (g/km): 180 - 185

• Ködfenyszórók
• Fedélzeti számítógép
• Állítható magasságú kormány
• Tárolózsebek az első ülések hátoldalán
• Megvilágított kesztyűtartó
• Napszemüveg-tartó
•  Tárolórekesz a csomagtérajtó nagyobbik 

ajtószárnyán és tárolóháló a kisebbik 
ajtószárnyán

•  Dönthető háttámlák : 1/2-1/2 
arányban a 3. üléssorban, előredöntési 
lehetőséggel

• Olvasólámpa
• Állítható magasságú vezetőülés
• Manuális klímaberendezés
• Kilincsek a karosszéria színében
• Pioneer autórádió CD- és MP3-   
   lejátszóval, USB csatlakozóval

OPCiÓkéNt RENDElHEtő:
•  Metálfény
• Oldallégzsákok
• Csomagtérháló
•  Csomagtér takaró roló  

(csak az 5 üléses változaton)
• Könnyűfém keréktárcsa

Vegyes fogyasztás (l/100km): 4,8 - 9,7
CO2 kibocsátás (g/km): 127 - 185

Rendelkezésre álló  
motorválaszték:
• 1.6 90LE
• 1.6 105LE
• 1.5 dCi 75LE FAP
• 1.5 dCi 90LE FAP

• Csomagtérháló
•  Csomagtér takaró roló 
• 4 x 15 W MP3-kompatibilis rádió-CD
• Könnyűfém keréktárcsa

Vegyes fogyasztás (l/100km): 4,8 - 7,8
CO2 kibocsátás (g/km): 127 - 185
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Színválaszték
Nem-metál színek  Metálszínek

Méretek

Csomagtér térfogata (l)

5 üléses verzió 700

7 üléses verzió 198

Méretek (mm)

A Tengelytáv 2905

B Hosszúság 4473

C Első túlnyúlás 797

D Hátsó túlnyúlás 771

E Első nyomtáv 1469

F Hátsó nyomtáv 1466

G Szélesség külső tükrök nélkül / tükrökkel 1740/1993

H Magasság tetőrúd nélkül / tetőrúddal 1640/1674

J Rakodóperem 564

K Alvázmagasság terheléssel 160

L Belső tér hossza a pedáloktól a 2. / 3. üléssorig 1678/2573

M Könyökszélesség elől 1407

M1 Könyökszélesség a 2. üléssoron 1432

M2 Könyökszélesség a 3. üléssoron 1192

N Derékszélesség elől 1338

N1 Derékszélesség a 2. üléssoron 1421

N2 Derékszélesség a 3. üléssoron 1287

P1 Távolság a derékhajlat és a tető között az első üléseknél 954

P2 Távolság a derékhajlat és a tető között az második üléssorban 934

P3 Távolság a derékhajlat és a tető között a harmadik üléssoron 871

Y Belső szélesség a kerékdobok között 1047

Y3 Belső szélesség a harmadik üléssoron 1009

Z1 Rakodóhosszúság 1500

Z2 A rakodóhosszúság a csomagtartótól a ledöntött hátsó üléspadig 906

Z3 Minimális rakodóhosszúság 450
 

1. tEtőRÚD

Az acél tetőrúd tökéletesen illeszkedik autója dizájnjához, 

könnyen rögzíthető és különböző további tartókkal (síléctartó, 

kerékpártartó, tetőbox) egészíthető ki. 

2. VONÓHOROG 

A hattyúnyakas vonóhorgot intenzív használatra tervezték. 

Vonófeje szerszámmal leszerelhető, így megőrzi az  

autó esztétikáját. 

3. PARkOlÁSt SEGÍtő RADAR 

A parkolást segítő radar hangjelzésekkel jelzi a járműve 

közelében lévő akadályokat, megkönnyítve ezzel a parkolást.

4. kÖNYÖktÁMASz

Az első középső könyöktámasz könnyen billenthető, így az 

Ön vezetési pozíciójához alkalmazkodik. Hasznos rakodóteret 

biztosít apró tárgyak tárolásához. 

5. CSOMAGtéR tÁlCA

Tökéletesen illeszkedik autója csomagtartójához. Szilárd és 

robusztus, védi a csomagtartóját a szennyeződéstől.

6. GYERMEkÜléS

Ez a gyermekülés 9 hónapostól 4 éves korig használható. 

Az öt fokozatban állítható rögzítő övek biztosítják a gyermek 

biztonságos helyzetét, az iSOFiX rögzítő rendszer pedig 

megakadályozza az ülés elmozdulását.

7. MONitOR tEXtilSzőNYEG

A méretre készült elegáns, négyrészes velúrszőnyeg védi  

a padlózatot kopás és nedvesség ellen.

8. MADRiGAl tEXtilSzőNYEG

A méretre készült négyrészes textilszőnyeg védi a padlózatot 

kopás és nedvesség ellen.

A teljes Logan MCV tartozékkínálatról érdeklődjön Dacia márkakereskedésében.

TArTOZéKVÁLASZTéK

   Az 1.6 literes benzinmotorok, valamint 
az 1.5dCi 75 és 90 lóerős dízelmotorok 

tökéletesen megfelelnek a Dacia azon 
vállalásának, hogy alacsony karbantartási 

költségű, kifogástalan strapabírású 
és valóban könnyen karbantartható 
erőforrásokat kínáljon, amelyek már 

alacsony fordulatszámon is magas 
nyomatékkal rendelkeznek. 

A Dacia Logan MCV fékrendszerére 
különös gondot fordítottak. 
Szériafelszereltség a legújabb 
generációs ABS Bosch 8.1 rendszer, 
az elektronikus fékerőelosztó és a 
vészfékrásegítő rendszer (újdonság a 
Dacia-kínálatban), így a Logan MCV rövid 
fékutat és igen stabil fékezést szavatol 
kanyarodás közben is.

tartozékok

TENGEréSZKéK (D42)

FAP = részecskeszűrő


