
új
DACIA lOGAN
A TÁGAS CSALÁDI SZEDÁN

már fix napi 1300 Ft-tól!1

THM: fix 5,11%
Referencia THM: fix 5,19% 48 hónap 

futamidővel
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MOTOR COMFORT

TCe 100 LPG 4 749 000LPG-kalkulátor

1   A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 08. 05. után Új Dacia Logan TCe 100 LPG Comfort modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes 
visszavonásig. A feltüntetett 1300 Ft-os napidíj, 39 000 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj 
összege 4 749 000 Ft bruttó vételár, 2 200 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 4,93% fix kamat mellett érvényes. A 
megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 2 549 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 379 536 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 928 536 Ft.
Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 5,00%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 438 408 Ft, fizetendő 
teljes összeg a futamidő alatt: 3 438 408 Ft, havidíj: 46 562 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 5,19%.
A THM meghatározása a 2021. 08. 05. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén 
módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault 
Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A 
Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés 
tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. 
A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a 
Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el.

Jelen árlista 2021.09.14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

új lOGAN

kIeMelT  
AjáNlATuNk

Tájékozódjon a  
gazdaságos  

Dacia LPG 
technológia részleteiről!

TERMÉK-
JELLEMZŐK

Ismerje meg az
Új Logan
erősségeit!

ReNAulT CReDIT
FINANszíROzás

 
finanszírozás

már 5 év vagy 100 000 km 
garanciával!1

     DACIA.Hu

https://www.dacia.hu/lpg-kalkulator.html
https://www.dacia.hu/lpg-kalkulator.html
https://www.dacia.hu/lpg-kalkulator.html
https://www.dacia.hu/dacia-lpg-megoldasok.html
https://www.dacia.hu/modellek/uj-logan.html
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Aktív vészfékező rendszer
Időnként nem elég a figyelem és a jó reakcióképesség. 
De mindig számíthat az Új Loganra, hogy elkerülje, vagy 
enyhítse a koccanásokat. Az autó érzékeli az ütközés- 
veszélyt, és ha nem reagál, vagy nem elég gyorsan, a 
rendszer bekapcsol és optimalizálja a fékhatást

Holttérérzékelő
Sávváltás közben nehéz mindenre odafigyelni. Az Új  
Logan első és hátsó oldalérzékelői figyelmeztetik 
az oldalról vagy hátulról fennálló ütközésveszélyre.

Első és hátsó parkolóradarok és
tolatókamera

Városban minden parkolóhely kincset ér, még a  
legkisebb is. Bizonyára Önt is meggyőzi majd a 
parkolássegítő rendszer, ami vizuális és hangjelzésekkel  
figyelmezteti az autó előtt vagy mögött felbukkanó  
legkisebb akadályra is.

Emelkedőn elindulást segítő rendszer

Nem kell stresszelnie, ha emelkedőn akar elindulni.  
Ez a funkció megakadályozhatja, hogy az autó hátra- 
guruljon, amikor felengedi a fékpedált. Nincs  
szükség a kézifékre, az elindulás semmilyen nehéz- 
séget nem okoz majd.

     DACIA.Hu

MINDIG BIZTONSÁGBAN
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COMFORT

EGYEDI MEGJELENÉS
• 16’’ ezüst AMARIS könnyűfém keréktárcsa (opció)
• Dupla szaténfényű díszítőelemek a légbeömlők körül
• Textil betétek a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin
• Bőrhatású kormány

EGYEDI MEGOLDÁSOK
• Lehajtható asztalkák az első ülések hátoldalán
• Távolról nyitható csomagtérajtó
• Moduláris csomagtérrendező

     DACIA.Hu

GAZDAG FELSZERELTSÉG
• Dacia Media Display: 8’’-os érintőképernyő, 

DAB rádió, vezetékes okostelefon-tükrözés, 
Bluetooth® kihangosító, 4 hangszóró, 
kivehető telefontartó

• Automata ablaktörlők
• Elektromos ablakemelők elöl, 

impulzív a vezető oldalán
• Első ködfényszórók
• Elektromosan állítható, fűthető  

külső visszapillantó tükrök
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•   széria         –   nem rendelhető

 láTHATÓsáG   
Dacia LED fényjegyek (nappali menetfény) •
LED tompított fényszóró •
Fényszórók automatikus felkapcsolása •
Automata ablaktörlők •
Első ködfényszórók •
Fűthető hátsó ablak •
Színezett üvegek •
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök (hőmérséklet érzékelővel) •

COMFORT
 KÜLSŐ MEGJELENÉS   
Lökhárítók karosszéria színben •
Külső kilincsek karosszéria színben •
Külső visszapillantó tükrök karosszéria színben •
Első hűtőrács króm díszítéssel •
15" acél keréktárcsa ezüst SORANE dísztárcsa (FlexWheel) •
16" acél keréktárcsa ezüst SARIA dísztárcsa (FlexWheel) 40 000
16" könnyűfém keréktárcsa ezüst AMARIS dizájn 80 000
Metálfényezés 130 000
Jégfehér szín 0

 BELSŐ MEGJELENÉS   
Díszítőelemek a légbeömlők körül: dupla szaténfényű •
Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin •
Ajtókilincsek: szaténfényű •
Textilkárpitozás: Comfort •

 AkTíV  és pAsszíV BIzTONsáG   
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel •
Aktív vészfékező rendszer •
ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer •
Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA) •
SOS vészhívás funkció (E-call) •
Vezetőoldali / Utasoldali (kikapcsolható) légzsák •/•
Oldallégzsákok és függönylégzsákok •
Pirotechnikai övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt hárompontos biztonsági övek az első és hátsó 
szélső üléseken •
Hárompontos biztonsági öv a hátsó középső ülésen •
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken •
Első és hátsó biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés •
Biztonsági fejtámlák az első üléseken •
Három fejtámla a hátsó üléseken •

Hátsó parkolóradarok 60 000

Első és hátsó parkolóradarok
PARKOLÁS /
BIZTONSÁG

csomag

Tolatókamera

60 000 /
PARKOLÁS /
BIZTONSÁG

csomag

Holttérfigyelő rendszer BIZTONSÁG
csomag

Elektromos parkolófék [zárt középkonzol könyöklővel, lehajtható könyöktámasz nélkül] PRÉMIUM+
csomag

Keréknyomás ellenőrző rendszer •
Gumiabroncs javító készlet •

 VezeTés   
Változó rásegítésű elektromos szervokormány •
Magasságban és mélységben állítható kormány •
Fedélzeti számítógép •
Bőrhatású kormány •
Sebességkorlátozó / Tempomat sebességszabályozó •/•

     DACIA.Hu

FELSZERELTSÉGFELSZERELTSÉG
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COMFORT

 FŰTÉS – SZELLŐZÉS   
Fűtés és szellőzés belső levegő-keringtetéssel •
Manuális klímaberendezés •
Automata klímaberendezés (egyzónás) 50 000

 kOMFORT   
Távirányítós központi zár •
Ajtózárak automatikus bezárása menet közben •
Távolról nyitható csomagtérajtó •

Automata Dacia Kártya (kulcsnélküli nyitás-zárás és indítás)
70 000 / 

PRÉMIUM+
csomag

Elektromos ablakemelők elöl / impulzív a vezető oldalán •/•
Elektromos ablakemelők hátul 30 000

Térképolvasó lámpa vezetőoldalon / utasoldalon •/•
USB-csatlakozó a műszerfal felső részén •
Utastéri 12 V-os csatlakozó elöl / hátul •/•
Moduláris csomagtérrendező •

 Ülések   
Magasságban állítható vezetőülés + lehajtható könyöktámasz + lehajtható asztalkák
az első ülések hátoldalán •

Zárt középkonzol könyöklővel (lehajtható könyöktámasz nélkül)  PRÉMIUM+
csomag

Tárolózsebek az első ülések hátoldalán •
1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák •
Ülésfűtés az első üléseken [Automata klímával rendelendő.] 60 000

     DACIA.Hu

FELSZERELTSÉG

•   széria         –   nem rendelhető

Jégfehér Ferrit kék Nyérc barna

Fekete gyémántMeteor szürkeHoldkő szürkeHighland szürke
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COMFORT
 MulTIMéDIA   
Telefontartó a műszerfalon: kivehető •
Dacia Media Display: 8" multimédia kijelző navigáció nélkül, DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 1 db USB-
csatlakozó, 4 hangszóró, kormány alatti vezérlés, kivehető telefontartó + vezetékes okostelefon-
tükrözés2

•

Dacia MEDIA NAV: 8" multimédia kijelző navigációval, DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 2 db USB-csatlakozó, 
6 hangszóró, kormány alatti vezérlés, kivehető telefontartó + vezeték nélküli okostelefon-tükrözés3

MEDIA NAV
csomag

K-Európa térkép4 MEDIA NAV
csomag

 CsOMAGOk   
MEDIA NAV csomag (K-Európa térképpel4) 70 000
PARKOLÁS csomag: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera 120 000
BIZTONSÁG csomag: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera, holttérfigyelő 150 000
PRÉMIUM+ csomag: automata Dacia Kártya, elektromos parkolófék, zárt középkonzol könyöklővel 
(lehajtható könyöktámasz nélkül), lehajtható asztalkák az első ülések hátoldalán
[Hátsó parkolóradarok opcióval vagy PARKOLÁS/BIZTONSÁG csomaggal rendelendő.]

120 000

2      Kompatibilis az Apple CarPlayTM  és Android AutoTM  alkalmazásokkal.
3      Kompatibilis az Apple CarPlayTM  és Android AutoTM  alkalmazásokkal, a vezetéknélküli funkció használhatósága a telefonkészüléktől függhet. 

 Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.
4     A térképek által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!

 A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.

Dacia Media Display
Az Android Auto™ és Apple CarPlay™ alkalmazásokkal 
kompatibilis okostelefon-tükrözéssel felszerelt nagy-
méretű, 8’’-os érintőképernyőn könnyedén hozzáférhet 
a kedvenc alkalmazásaihoz, a 4 beépített hangszóró pe-
dig lehetővé teszi, hogy utazás közben a kedvenc zenéit 
hallgathassa. 

Dacia MEDIA NAV
A 8’’-os középső érintőképernyőnek, az Android Auto™ és 
Apple CarPlay™ alkalmazásokkal kompatibilis okostelefon-
tükrözésnek és a MEDIA NAV multimédia rendszer-
nek köszönhetően minden információról folyamatosan 
tájékozódhat - anélkül, hogy le kellene vennie a sze-
mét az útról. Telefon, rádió, GPS navigáció, multimédia. 
Az okostelefonját könnyedén csatlakoztathatja a 
Bluetooth® vagy az USB-csatlakozó segítségével.

     DACIA.Hu

FELSZERELTSÉG

•   széria         –   nem rendelhető
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TCe 100 LPG TCe 100 LPG
G+ 5 év / 80 000 km 70 000

G+ 5 év / 100 000 km 99 000 99 000 99 000
G+ 5 év / 150 000 km 150 000 150 000 150 000
G+ 5 év / 200 000 km 190 000 190 000 190 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 80 000 km 195 000
290 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km 235 000
360 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 150 000 km 410 000
420 000

410 000
610 000

410 000
610 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 200 000 km 610 000
740 000

610 000
800 000

610 000
800 000

5  A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a DACIA márkakereskedésekben! 
A kedvezményes Easy Service PROMO karbantartási szerződés kizárólag a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított 3 hónapon belül köthető meg.  
A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.  

     DACIA.Hu

Tetőkeresztrudak + 
2 db TL 65 kerékpártartó                    76 990 Ft

Könyöktámasz + 
Gumiszőnyeg + 
Csomagtérszőnyeg                               99 990 Ft

Első küszöbvédő + 
Csomagtér küszöbvédő                          35 990 Ft

6 A feltüntetett árak a Renault Hungária Kft. ajánlott árai és - a tartozék packok kivételével - nem tartalmazzák a beszerelés munkadíját.

GYÁRI TARTOZÉKOK6

Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog + 
Szerelőkészlet + 7 eres kábel +
Gumiszőnyeg                                            167 990 Ft

ADVENTURE Pack PROTECTION Pack

COUNTRY Pack COMFORT Pack

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS                                 
EASY SERVICE KARBANTARTÁS5
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*  Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A 
garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a 
jogszabályból eredő jogait nem érinti.

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.

TCe 100 LPG
MOTOR   
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP
Hengerűrtartalom (cm3) 999

Befecskendezés típusa többpontos,
közvetett, turbó

Hengerek/szelepek száma 3/12
Üzemanyag benzin (LPG-gáz)
Furat x löket (mm) 72,2 x 81,34
Maximális teljesítmény (kW / LE) 67 / 90  (74  / 100)

– motorfordulatnál (ford./perc) 4 800 - 5 000  
(4 600 - 5 000)

Maximális nyomaték 160 (170)

– motorfordulatnál (ford./perc) 2 100 - 3 750  
(2 000 - 3 500)

Stop & Start rendszer igen
Részecskeszűrő (FAP) igen

seBesséGVálTÓ   
Sebességfokozatok száma 6

kORMáNYzás   
Fordulókör ármérője járdák között (m) 10,70
Kormányfordulatok száma 3,25

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

GuMIABRONCsOk   
Gumiabroncsok (méretek) 185 / 65 R15 /

195 / 55 R16 /
TÉRFOGATOK (VDA)   
Csomagtartó térfogata (l) 528 / 1 361
Üzemanyagtartály űrtartalma (l) 50 (LPG: 40)

TeljesíTMéNYek  
Legnagyobb sebesség (km/h) 181 (186)
Gyorsulás 0-100 km/óra (s) 11,6

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP értékek)+  
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,3-5,6 (6,9-7,3)
CO2-kibocsátás (g/km) 119-127 (106-112)

TÖMeGek (kg)   
Menetkész tömeg (vezető nélkül) 1 146 - 1 163
Hasznos teherbírás (min. / max.) 442 / 459
Max. megengedett össztömeg 1 589 - 1 605
A járműszerelvény max. megengedett tömege 2 689 - 2 705 
Fékezetlen utánfutó max. megengedett tömege 595 - 610 
Fékezett utánfutó max. megengedett tömege 1 100

MéReTek    
Tengelytáv (mm) 2 649
Teljes hosszúság (mm) 4 396
Szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül (mm) 1 848
Terheletlen jármű magassága (mm) 1 501
Hasmagasság 5 személlyel (mm) 135
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.
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MŰSZAKI ADATOK


