
Dacia Logan 

Think big, pay little

www.dacia.hu

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. 

A Dacia – szakértelme biztos tudatában – ügyfeleinek 3 év vagy 100 000 kilométer garanciát kínál, amely meghosszabbítható 

további 2 évvel.

  Dacia Logan
A RENAULT CSOPORT tagja

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. Információs vonal: 06 40 200-000 (2009.máj)

A tágas utastér különösen hosszú 

utazásoknál előnyös. 

A Logan csomagtartója kategóriájában 

a legnagyobb. Családi nyaralás vagy 

hétvége a barátokkal? 

Használja ki a nagy és funkcionális 

csomagtér nyújtotta 510 literes 

tárolókapacitást!

Örömteli vezetés, kényelmes 

utastér, kitűnő klíma…

Akár a mindennapokra, akár hosszabb 

utakra – minden feltétel adott a kellemes 

utazáshoz. A vezetési pozíció ideális 

a kézre eső kezelőszerveknek, a 

gerinctámasszal* ellátott vezetőülésnek

és a magasságban állítható biztonsági 

öveknek* köszönhetően. 

A klímaberendezés* és az MP3 

kompatibilis* rádió-CD kapcsolói 

harmonikusan illeszkednek a 

középkonzolba. A tér optimális 

kihasználása érdekében számos 

rakodóhely áll rendelkezésre. 

Üdvözöljük a fedélzeten!

Új, modernebb megjelenésű orrrész (új 

logo, lökhárító és első fényszórók)

Átalakított hátsó rész: új csomagtartófedél, 

lökhárító és lámpatestek.

Felszereltségi szinttől függően a gépkocsi színére fújt 

tükörház és kilincsek biztosítják az elegáns megjelenést.  

Az
Új Dacia Logan

élménye
utazás

A modern és tágas Logan kitűnik a 

többiek közül kivételes kényelme révén. 

Tágas belső méreteinek köszönhetően a 

Logan kényelmet nyújt a vezetőnek és az 

utasoknak. Ergonómia, tágas tér a hátsó 

helyeknél, igazi utazóhoz méltó minőség. 

A Logan fedélzetén 5 felnőtt utazhat a 

legnagyobb kényelemben, a könnyen 

megközelíthető hátsó üléseken akár 

három felnőtt utas is kényelmesen elfér. 
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*Felszereltségtől függően

L90_23x23cm_6pg_CZ_SK_0910.indd   1-3L90_23x23cm_6pg_CZ_SK_0910.indd   1-3 14.10.09   10:3914.10.09   10:39



1 2 3

8 9

4

5 76

10

Méretek

1. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG
A hattyúnyakas vonóhorgot intenzív 
használatra tervezték. Maximális 
vontatható tömeg: 1100 kg. 

2. RIASZTÓ 
Akár távirányítással, akár kulccsal 
nyitható az Ön autója, a Dacia olyan 
riasztóberendezést kínál, amely védi 
a járművét és az utastérben található 
tárgyakat a lopástól. 

3. PARKOLÁST SEGÍTŐ RADAR 
A parkolást segítő radar hangjelzésekkel 
jelzi a járműve közelében lévő akadályokat, 
megkönnyítve ezzel a parkolást.

4. SÁRFOGÓ
Az első sárfogók tökéletes védelmet 
nyújtanak a karosszériára felverődő 
kövek és sár ellen. 

5. DELUXE SÍLÉCTARTÓ 6 PÁR SÍLÉCHEZ
A DELUXE síléctartó a tetőrúdhoz 
rögzíthető, és könnyen kezelhető a 
nagy nyitó/záró nyomógombnak 
köszönhetően. Kettős védelmi rendszerrel 
rendelkezik lopás ellen.

6. KÖNYÖKTÁMASZ
Az első középső könyöktámasz 
könnyen billenthető, így az Ön vezetési 
pozíciójához alkalmazkodik. Ezen kívül 
hasznos rakodóteret biztosít apró tárgyak 
tárolásához.

7. KÜSZÖB
Ideális és stílusos védelem az 
Ön Loganjához.

8. MADRIGAL TEXTILSZŐNYEG
A méretre készült négyrészes. minőségi 
velúrszőnyeg védi a padlózatot kopás és 
nedvesség ellen.

9. GUMISZŐNYEG
A méretre készült négyrészes. minőségi 
velúrszőnyeg védi a padlózatot kopás és 
nedvesség ellen.

10. DUO PLUS ISOFIX GYERMEKÜLÉS
Ez a gyermekülés 9 hónapostól 4 éves 
korig használható. Az öt fokozatban 
állítható rögzítő övek biztosítják a gyermek 
biztonságos helyzetét a gyermekülésben, 
az ISOFIX rögzítő rendszer pedig 
megakadályozza az ülés elmozdulását.

A teljes Logan tartozékkínálatról érdeklődjön 

Dacia márkakereskedésében.

FEHÉR (369) TENGERÉSZKÉK (D42)

VILÁGOSPIROS (21D)

BAZALTSZÜRKE (KNM)

KORALLPIROS (B76)

METEORSZÜRKE (KNA)

EXTRÉMKÉK (RNA)

SZIKRAKÉK (RNZ)PLATINA (D69)

ÁSVÁNYKÉK (RNF)

Színválaszték
MetálszínekNem-metál színek

Csomagtér térfogata (l)

510

Méretek (mm)

A Tengelytáv 2 634

B Hosszúság 4 290

C Első túlnyúlás 797

D Hátsó túlnyúlás 858

E Első nyomtáv 1 481

F Hátsó nyomtáv 1 470

G Szélesség külső tükrök nélkül / tükrökkel 1 723/1 989

H Magasság 1 511

J Rakodóperem 717

K Alvázmagasság terheléssel 155

L Belső tér hossza a pedáloktól a hátsó üléssorig 1 685

M Könyökszélesség elől 1 415

M1 Könyökszélesség a hátsó üléssoron 1 426

N Derékszélesség elől 1 388

N1 Derékszélesség a hátsó üléssoron 1 424

P1 Távolság a derékhajlat és a tető között az első üléseknél 905

P2 Távolság a derékhajlat és a tető között a hátsó üléssorban 873

Y Belső szélesség a kerékdobok között 1 072

Y2 Belső szélesség a harmadik üléssoron 1 127

Z1 Rakodóhosszúság 1 029

Z2 A rakodóhosszúság a csomagtartótól a ledöntött hátsó üléspadig 520

 

Logan

Ambiance
LOGAN VERZIÓ, PLUSZ:

•  Dohányzó szett

•   Magasságban állítható 
biztonsági övek elöl

•   Elektromos központizár 
rádiófrekvenciás távirányítóval  

•  15''-os kerekek, Somes dísztárcsával

•  Belső levegőkeringetés

•  Oldalsó védőlécek

•   Új ajtóburkolatok ergonomikus 
ajtófogantyúkkal 

•  Színre fújt lökhárító

•  Csomagtartó-világítás

•  Színezett üvegek

•  Szervokormány

•  Utasoldali légzsák

Arctic
AMBIANCE VERZIÓ, PLUSZ:

•  Manuális klímaberendezés

•  15''-os kerekek, Tisa dísztárcsával

•   Állítható magasságú vezetőülés 
gerinctámasszal

•  Ködfényszórók elöl

•  Fedélzeti számítógép

•  Megvilágított kesztyűtartó

•  Krómszínű középső panel

•  Belső légbeömlők króm kerettel

• Vezetőoldali légzsák

•  A karosszériába simuló szürke első 
és hátsó lökhárítók

• Fényszórómagasság-állítás 

• 3 pontos első és hátsó biztonsági övek

• Fordulatszámmérő 

•  3 db állítható magasságú 
hátsó fejtámla

•  Manuálisan belülről állítható 
visszapillantó tükör

•  Csomagtérnyitó-gomb a 
csomagtér tetőn

•  Elektromos indításgátló

•  Tárolórekeszek az első ajtókon

•   Elektromosan állítható és fűthető 
külső visszapillantó tükrök 

•   A gépkocsi színére fújt tükörház, 
kilincsek, védőcsík az autó oldalán

•  Állítható magasságú kormány

•  Szövet kárpitbetét

•  15'' -os kerekek, Arges dísztárcsával

•  ABS

OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ: 

• Metálfény

• Utasoldali légzsák

OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ:

• Metálfény

• Oldallégzsák

• 4x15W rádió-CD

• 4x15W MP3 kompatibilis rádió-CD

• Könnyűfém keréktárcsa

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOTORVÁLASZTÉK:

•  1.4 75LE

OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ:

• Metálfény

• Oldallégzsák

• Ködfényszóró

• 4x15W rádió-CD

• 4x15W MP3 kompatibilis rádió-CD

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOTORVÁLASZTÉK:

•  1.4 75LE

•  1.5 dCi 70LE

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOTORVÁLASZTÉK:

•  1.4 75LE

•  1.6 90LE

•  1.5 dCi 70LE

TARTOZÉKVÁLASZTÉK

Az 1.4 és 1.6 literes, 8 szelepes 
benzinmotorok, valamint az

 1.5dCi 70 lóerős dízelmotor 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 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 rövid fékutat és igen 
stabil fékezést szavatol kanyarodás közben is.
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