
Motor - készletről Ambiance Arctic

SCe 751 – 2 899 000

Dacia Logan

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2021.01.01-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.
1     A Logan kifutó modell, az elérhető készletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

www.dacia.hu
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AMBIANCE ARCTIC

 KÜLSŐ MEGJELENÉS   
15”-os acél keréktárcsák • •
15”-os könnyűfém keréktárcsák – 100 000
Karosszéria színű lökhárítók • •
Külső visszapillantó tükrök fekete színben / a karosszéria színében •/– –/•
Az ajtók kilincsei fekete színben / a karosszéria színében •/– –/•
Metálfény 110 000 110 000
Tengerészkék / Fehér szín 0 / 50 000 0 / 50 000

 AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG   
ABS fékrásegítővel (AFU) • •
ESC elektronikus menetstabilizátor + ASR kipörgésgátló + CSV alulkormányzottság gátló • •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer • •
Vezetőoldali légzsák • •
Utasoldali légzsák kikapcsolás lehetőségével • •
Oldallégzsákok elöl (fej - mellkas) • •
ISOFIX rögzítési pontok az oldalsó üléseken a hátsó sorban • •

VEZETÉS   
Hidraulikus szervokormány • •
Fedélzeti számítógép – •
Bőrhatású kormány és sebességváltó gomb (Tempomattal együtt rendelendő) – 30 000
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó – 50 000

LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS   
Fényszórómagasság állítás • •
Első ködfényszórók • •
Szekvenciális első ablaktörlők • •
Belülről állítható külső visszapillantó tükrök • –
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök – •

 KOMFORT   
Manuális klímaberendezés  100 000 •
Automata (egyzónás) klímaberendezés  – 50 000
Távirányítós központi zár • •
Elektromos ablakemelők elöl • •
Elektromos ablakemelők hátul – 30 000
Magasságában állítható kormány, vezetőülés és első biztonsági övek 50 000 •
Könyöktámasz – 25 000
1/3 : 2/3 arányban osztott hátsó üléstámla • •
12 V-os csatlakozó elöl/hátul •/– •/•
Hátsó parkolóradar / Hátsó parkolóradar és tolatókamera* – 50 000 / 75 000
Bőr üléskárpit – 150 000
Pótkerék 50 000 50 000
Gumiabroncs javító készlet (Pótkerék esetén nincs) • •

 TÁROLÓHELYEK   
Zárt kesztyűtartó • •
Az első ajtókban rakodózsebek (1,5 l palacknak) • •
A középső konzolon elhelyezett italtartó • •
Nyitott rekesz a műszerfalon • •
Csomagtér világítás • •

 MULTIMÉDIA   
Dacia Plug&Music MP3 rádió USB-bemenettel,Bluetooth® telefonkihangosító, kormány alól vezérelhető, 2 hangszóróval • •
MEDIA NAV Evolution 7" színes, érintőképernyős multimédia rendszer: gyári navigáció**,  
okostelefon-tükrözés, Bluetooth® telefonkihangosító, USB- és Jack audio bemenetes rádió, kormány alól vezérelhető, 
4 hangszóróval

– 100 000

MEDIA NAV Evolution térkép*** – 30 000

• széria – nem rendelhető

* A tolatókamera csak a MEDIA NAV Evolution opcióval együtt rendelhető.

** K-Európa térkép: Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország térképe.

***  Bővített K-Európa térkép: Németország, Lichtenstein, Ausztria, Görögország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Bulgária, Moldova, Románia, 
Törökország, Belgium, Luxemburg, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegro, Szerbia, Szlovénia, Svájc térképe (a K-Európa térképen** kívül).

 A térképek lefedettsége országonként eltérő lehet, részletek a dacia.welcome.naviextras.com oldalon.
1  A Logan kifutó modell, az elérhető készletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben! 
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Acél tetőrúd, merevfalú tetőbox
110 990 Ft

Vízszintes csomagtér háló, első könyöktámasz, gumiszőnyeg
74 990 Ft

Első küszöbvédő, csomagtér küszöbvédő
40 990 Ft

Hattyúnyakas vonóhorog, csomagtér tálca
149 990 Ft

*  Az akciós bruttó tartozék-csomag árak tartalmazzák a tartozékok fel- és beszerelésének ajánlott bruttó munkadíját is.
 

Akciós tartozékcsomagok*

P ROTECTION PACKC OMFORT PACK

C OUNTRY PACKH OLIDAY PACK



SCe 75

MOTOR   
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP
Hengerűrtartalom (cm3) 999
Befecskendezés típusa többpontos
Hengerek/szelepek száma 3/12
Üzemanyag benzin
Furat x löket (mm) 71 x 84,1
Maximális teljesítmény (kW/LE) 54 / 73
– motorfordulatnál (ford./perc) 6 300
Maximális nyomaték (Nm) 95
– motorfordulatnál (ford./perc) 3 600
Stop & Start rendszer igen
Részecskeszűrő (FAP) -

SEBESSÉGVÁLTÓ   
Sebességfokozatok száma 5

VEZETÉS   
Fordulókör átmérője járdák között (m) 10,82
Kormányfordulatok száma 3,2

FÉKEK ÉS ASSZISZTENS RENDSZEREK   
ABS + AFU széria
ESC + ASR + CSV széria
Elöl: hűtött tárcsafék átmérő / vastagság (mm) 258 / 22
Hátul: dobfékek (") 8

FUTÓMŰVEK   
Első futómű McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral
Hátsó futómű „H“ alakú torziós keresztrúddal

KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK   
Keréktárcsák (méretek) 6.0 J 15
Gumiabroncsok (méretek) 185 / 65 R15

TÉRFOGATOK (VDA)   
Csomagtartó térfogata (l) 510 / 1 257
Üzemanyagtartály űrtartalma (l) 50
AdBlue tartály mérete (l) -

TELJESÍTMÉNYEK   
Legnagyobb sebesség (km/h) 158
Gyorsulás  0-100 km/h (s) 15,0
1000 m álló helyzetből (s) 36,0

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP értékek)  
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,5-6,2
CO2-kibocsátás (g/km) 124-139

TÖMEGEK (kg)   
Menetkész tömeg (vezető nélkül) 974
Hasznos teherbírás (min. / max.) 443 / 522
Max. megengedett össztömeg 1 496
A járműszerelvény max. megengedett tömege 2 286
Fékezetlen utánfutó max. megengedett tömege 520
Fékezett utánfutó max. megengedett tömege 1 090

MÉRETEK   
Tengelytáv (mm) 2 635
Teljes hosszúság (mm) 4 358
Szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül (mm) 1 733
Terheletlen jármű magassága (mm) 1 517
Hasmagasság 5 személlyel (mm) 130
Ülések száma 5
Ajtók száma 4

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb 
információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag- 
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a 
vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, 
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok 
tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést!  
A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.
1  A Logan kifutó modell, az elérhető készletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!
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