
Vēlies vairāk, maksā mazāk!

Dacia Logan MCV



Dacia Logan MCV ir ideāls kravas 

un pasažieru automobilis aktīvām 

ģimenēm un ikvienam autovadītājam, 

kas meklē universālu auto. Pieejams 

5 un 7 sēdvietu versijā. Auto 

lieliski apvienota neparasta salona 

ietilpība, funkcionalitāte un tagad 

arī moderns virsbūves dizains.

Šajā auto jums nekad netrūks 

vietas. Ietilpīgajā Logan MCV gan 

ģimenes izbraukumi, gan darba 

uzdevumi iegūs jaunu mērogu.

Logan MCV var pārvadāt līdz pat 

7 pasažieriem*, nodrošinot katram – 

gan bērnam, gan pieaugušajam – 

ērtu sēdvietu salonā pat visgarāko 

ceļojumu laikā. Dacia Logan MCV 

ir ideāls partneris jūsu vēlmju 

īstenošanai. Nu, ko?... Uz priekšu!

Viegli pieejamais bagāžas nodalījums pārsteidz ar 

lielo kravas ietilpību. Divas asimetriskās 1/3 un 2/3 

dalījuma aizmugures durvis ir praktisks risinājums 

bagāžas iekraušanai.

Jauna radiatora režģa apmale, jauni buferi, jauni 

atstarotāji. Logan MCV kārdina ar moderno un tajā pašā 

laikā vienkāršo stilu.

Izmantojot trešo sēdekļu rindu, braucienā var piedalīties 

un ērti justies 5 pieaugušie.

* Atkarībā no versijas.

Jaunais Dacia Logan MCV

Neparasta ietilpība, 

daudzveidīgajām

vajadzībām

kas atbilst jūsu 
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Funkcionalitāte

Ērtai pasažieru vai kravas pārvadāšanai Logan MCV salons ir vienkārši un ātri pārveidojams no 7 līdz 2 sēdvietām*. Logan MVC var lepoties ar īpaši augstu kravas ietilpību: 

198 litri 7 sēdvietu versijā, 700 litri 5 sēdvietu un 2350 litri 2 sēdvietu versijā, ja trešās rindas sēdekļi tiek izņemti un otrās rindas sēdekļi nolocīti.*

* Atkarībā no versijas.
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Logan MCV ir lieliski piemērots daudzveidīgajām 

ikdienas vajadzībām. Tā salona vienkāršā pārveidošana 

no 7 līdz 5 vai pat 2 sēdvietām* noder jebkurā 

dzīves situācijā – vai nepieciešams pārvadāt vairāk 

pasažieru vai iegūt ietilpīgāku kravas nodalījumu.

Dacia Logan MCV ir aprīkots ar izņemamiem 

sēdekļiem, tādēļ tas ir ļoti praktisks un paver plašākas 

izmantošanas iespējas. Jūs viegli atradīsit vietu 

savai ģimenei, draugiem… un arī viņu bagāžai.

* Atkarībā no versijas.

Salons, kas  
pielāgojas jūsu 

vajadzībām
un rada  
brīvības izjūtu

3



Logan MCV salons ir neparasti 

ietilpīgs, praktisks un ērts. Vadītājs 

var ērti iekārtoties auto vadīšanai 

vispiemērotākajā pozā, izmantojot 

stūres un sēdekļa augstuma 

regulēšanas ietaises*. Plašajā 

salonā katrs pasažieris no bērna līdz 

pieaugušajam var justies ērti visa 

brauciena garumā – vienalga, vai sēž 

otrās vai trešās rindas sēdvietā.*

Vērts pievērst uzmanību arī 

bagātīgajam aprīkojumam, kurā 

iekļauts gaisa kondicionētājs*, 

radiouztvērējs ar kompaktdisku 

atskaņotāju un MP3 lasītāju** un 

praktiskas mantu glabātavas.*

Dacia Logan MCV patiešām zina, kas 

cilvēkiem vajadzīgs, un rūpējas par 

pasažieru ērtībām un labsajūtu.

Lielisks ērtību un ergonomikas apvienojums ir jaunizvei-

dotais mērinstrumentu panelis un viduskonsole.*

Praktiskās mantu glabātavas ļauj pilnīgi izmantot salona telpu un turēt visu vajadzīgo pa rokai (sīkumu nodalījums 

viduskonsolē, saulesbriļļu nodalījums**, mantu glabātava virs otrās sēdekļu rindas**…).

* Atkarībā no versijas.
** Papildu aprīkojums.

Komforts
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ērtas sēdvietas –
draudzīgs

interjers
7
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Dacia Logan MCV drošības funkcijas garantē 

efektīvu aizsardzību mierīgai un drošai 

braukšani. Jaunās paaudzes ABS sistēma 

kopā ar elektronisko bremžu spēka sadales 

sistēmu pilnīgi izmanto visas bremžu iespējas. 

Trīs punktu drošības jostas ar regulējamu 

augstumu*, priekšējie un sānu drošības 

spilveni**, “Isofix” bērnu sēdeklīša stiprināšanas 

sistēma otrās rindas malējiem sēdekļiem… 

garantē jūsu un visu pasažieru drošību.

Pieejamo dzinēju ar augstspiediena 

iesmidzināšanu klāstā ietverti trīs benzīna 

dzinēji* (1,4 l 74 ZS, 1,6 l 87 ZS un 

1,6 l 105 ZS) un 1,5 l dCi* dīzeļdzinējs, 

kam var būt 68 un 85 ZS jauda. 

Šo dzinēju priekšrocības ir mazi ekspluatācijas 

izdevumi, izturība un vienkārša uzturēšana 

darba kārtībā. Dacia Logan MCV ir uzticams 

auto, tādēļ tā garantijas periods ir 3 gadi vai 

100 000 km nobraukums (kas pienāk pirmais).

 
* Atkarībā no versijas. 
** Papildu aprīkojums.

Stabilitāte un drošība

Uzticams
un stabils universāls jūsu

drošībai

6



1,5 l dCi dīzeļdzinējs ar augstspiediena iesmidzināšanu 

ir viena no “Renault” tehnisko iespēju priekšrocībām. 

Tam raksturīga liela jauda, mazs degvielas patēriņš un 

neliels CO2 izmešu daudzums.

Atkarībā no versijas  Dacia Logan MCV var tikt aprīkots 

ar četriem drošības spilveniem. Lai nodrošinātu maksi-

mālu aizsardzību, visas sēdvietas ir aprīkotas ar galvas 

balstiem un trīs punktu drošības jostām.

Dacia Logan MCV bremžu sistēma ir pārmantota no 

iepriekšējiem modeļiem. Auto ir aprīkots ar jaunākās 

paaudzes ABS Bosh 8.1 sistēmu kopā ar elektronisko 

bremžu spēka sadalītāju (EBD) un avārijas bremžu pa-

līgsistēmu (AFU), kas nodrošina pilnīgu stabilitāti un 

īsu bremzēšanas ceļu.
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Versija

Access

Versija

Ambiance

Dzinēji: 1,4 l 75 ZS, 1,6 l 87 ZS,  
1,5 l dCi 68 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS
AMBIANCE = ACCESS +

Hromēta radiatora dekoratīvā režģa •	
līste
Sānu durvju aizsargmoldingi melnā •	
krāsā 
Buferi virsbūves krāsā•	
15 collu tērauda diski ar •	
dekoratīvajām uzlikām
Viegli tonēti stikli•	
Loga tīrītāja slotiņa platākajām •	
aizmugures durvīm
Stūres pastiprinātājs•	
Centrālā atslēga•	
Trīs punktu drošības jostas ar •	
regulējamu augstumu priekšējiem 
sēdekļiem
Otrās rindas vidējā sēdekļa galvas •	
balsts iebīdāms atzveltnī 
Trīs punktu drošības jostas trešās •	
rindas sēdekļiem (7 sēdvietu 
variantā)

Galvas balsti ar regulējamu augstumu •	
trešās rindas sēdekļiem (7 sēdvietu 
variantā)
Otrās rindas sēdekļi nolokāmi pa •	
daļām 1/3 un 2/3
Nenolokāmi trešās rindas sēdekļi ar •	
saliekamu atzveltni
Graf īta krāsas salona apdare, •	 “Oska” 
auduma apdare
Tumša metāliska spīduma viduskonsole•	
Saulsargs ar spoguli pasažiera pusē•	
Izņemams pelnu trauks un cigarešu •	
piesmēķētājs
Tīkla kabata labās puses aimugures •	
durvīs
Bagāžas nodalījuma vāks (5 sēdvietu •	
variantā)
Bagāžas nodalījuma apgaismojums  •	
(5 sēdvietu variantā)

PAPILDU APRĪKOJUMS
Priekšējā pasažiera drošības spilvens•	
Pakete „Drošība”•	

Priekšējā pasažiera drošības spilvens -
Sānu drošības spilveni priekšā  -
sēdošiem

Pakete „Elektro”•	
Centrālā atslēga ar tālvadības  -
pulti
Elektriski verami priekšējie sānu  -
logi

Jumta garenstieņi•	
Mantu glabātava virs otrās sēdekļu •	
rindas

Dzinējs: 1,4 l 75 ZS

ACCESS STANDARTA APRĪKOJUMS
Grafīta krāsas dekoratīvais radiatora •	
režģis
Grafīta krāsas buferi•	
Grafīta krāsas apmales sānu •	
atpakaļskata spoguļiem, kas manuāli 
regulējami no salona
Grafīta krāsas durvju rokturi•	
15 collu tērauda diski ar •	
dekoratīvajām uzlikām
Vadītāja priekšējais drošības spilvens•	
ABS ar avārijas bremžu palīgsistēmu •	
Trīs punktu drošības jostas •	
priekšējiem un otrās rindas sēdekļiem
Galvas balsti ar regulējamu augstumu •	
priekšējiem un otrās rindas sēdekļiem
Mērinstrumenti: spidometrs un •	
tahometrs

Elektroniskais imobilaizers •	
Četru ātrumu gaisa apsildes un •	
ventilācijas sistēma
Apsildāms aizmugurējais logs•	
Priekšējie sēdekļi ar garenisku •	
regulāciju
Universāli standartizēta bērnu •	
sēdeklīša stiprināšanas sistēma otrās 
rindas malējiem sēdekļiem “Isofix”  
Grafīta krāsas salona apdare, •	
“Durance” auduma apdare
Grafīta krāsas viduskonsole•	
Kabatas priekšējās sānu durvīs•	
Sīkumu nodalījums viduskonsolē•	
Priekšā novietoti krūzīšu turētāji•	
Izņemams pelnu trauks un cigarešu •	
piesmēķētājs

PAPILDU APRĪKOJUMS
Metāliska virsbūves krāsa•	

Priekšējā pasažiera drošības spilvens un CD atskaņotājs ir pieejams papildu aprīkojumā
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Bagāžas un salona atdalošais tīkls•	
Miglas lukturi•	
Radiouztvērējs ar CD atskaņotāju•	
Bagāžas nodalījuma vāks (7 sēdvietu •	
variantā)
Metāliska virsbūves krāsa•	



Versija

Lauréate

Maztirāžas 
versija

Arctica

Dzinēji: 1,4 l 75 ZS, 1,6 l 87 ZS,  
1,6 l 105 ZS, 1,5 l dCi 68 ZS,  
1,5 l dCi 85 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS
LAURÉATE = AMBIANCE +

Elektriski regulējamo sānu •	
atpakaļskata spoguļu apmale 
virsbūves krāsā
Durvju rokturi virsbūves krāsā•	
Miglas lukturi•	
Jumta garenstieņi•	
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti•	
Priekšējā pasažiera drošības •	
spilvens
Borta dators•	
Elektriski verami priekšējie sānu logi•	
Vadītāja sēdeklis ar regulējamu •	
augstumu
Stūre ar regulējamu augstumu•	
Trešās rindas sēdekļu galvas balsti •	
iebīdāmi atzveltnē (7 sēdvietu 
variantā)
Trešās rindas sēdekļi nolokāmi •	
pa daļām 1/2 un 1/2 (7 sēdvietu 
variantā)

Dzinēji: 1,4 l 75 ZS, 1,6 l 87 ZS,  
1,5 l dCi 68 ZS

STANDARTA APRĪKOJUMS
LE ARCTICA = AMBIANCE +

Manuālais gaisa kondicionētājs•	

PAPILDU APRĪKOJUMS
Priekšējā pasažiera drošības spilvens•	
Pakete „Drošība”•	

Priekšējā pasažiera drošības  -
spilvensspilvens
Sānu drošības spilveni priekšā  -
sēdošiem

Pakete „Elektro”•	
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti -
Elektriski verami priekšējie sānu logi -

Hromēta instrumentu ciparnīcu •	
apdare
Ogles krāsas salona apdare, •	 “Pliss” 
auduma apdare
Matēta hromējuma viduskonsoles •	
apdare
Priekšējo un aizmugurējo sānu •	
durvju paneļi apvilkti ar audumu
Matēta hromējuma iekšpuses •	
durvju rokturi
Viduskonsoles sīkumu nodalījuma •	
apgaismojums
Kabatas priekšējo sēdekļu •	
atzveltnes aizmugurē
Saulesbriļļu nodalījums•	
Tīkla kabata labās puses aimugures •	
durvīs

PAPILDU APRĪKOJUMS
Sānu drošības spilveni priekšā •	
sēdošiem
Pakete „Komforts”•	

Manuāls gaisa kondicionētājs -
Radiouztvērējs ar CD un MP3 failu  -
atskaņotājuatskaņotāju
Ar ādu apvilkta stūre -

Elektriski verami aizmugurējie sānu •	
logi
15 collu vieglmetāla diski•	
Mantu glabātava virs otrās sēdekļu •	
rindas
Bagāžas un salona atdalošais tīkls•	

Bagāžas nodalījuma pārvalks  •	
(7 sēdvietu variantā)
Metāliska virsbūves krāsa•	

Jumta garenstieņi•	
Mantu glabātava virs otrās sēdekļu •	
rindas
Bagāžas un salona atdalošais tīkls•	
Miglas lukturi•	
Radiouztvērējs ar CD atskaņotāju•	
Bagāžas nodalījuma pārvalks  •	
(7 sēdvietu variantā)
Metāliska virsbūves krāsa•	

* Radiouztvērējs ar CD un MP3 failu atskaņotāju pieejams papildu aprīkojumā.

Priekšējā pasažiera drošības spilvens un CD atskaņotājs ir pieejams papildu aprīkojumā
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TEhNISKAIS RAKSTUROJUMS

Logan MCV Eco2 atbilst trim galvenajiem kritērijiem: automobiļu CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 140 g/km, tie tiek ražoti ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, 
maksimāli ierobežojot ražošanas ietekmi uz vidi, un vismaz 5% no auto plastmasas detaļām sastāv no atkārtoti pārstrādāta plastikāta. Dacia Eco2 logo norāda 
uz vides aizsardzību visos auto dzīves ciklos.

* Benzīna patēriņš un CO2 izmešu daudzums atbilst 80/1268 direktīvajiem noteikumiem.
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DZINĒJI 1,4 l 75 ZS 1,6 l 87 ZS 1,6 l 105 ZS 1,5 l dCi 68 ZS 1,5 l dCi 85 ZS

Izmešu norma Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4

Sēdvietu skaits 5 5/7 5/7 5/7 5/7

DZINĒJS
Dzinēja tips K7J 710 K7M 710 K4M 690 K9K 792 K9K 796

Dzinēja tilpums (cm3) 1390 1598 1598 1461 1461

Cilindra diametrs un virzuļa gājiens (mm) 79,5  70 79,5  80,5 79,5  80,5 76  80,5 76  80,5

Cilindru skaits 4 4 4 4 4

Kompresijas pakāpe 9,5 9,5 9,8 17,9 17,9

Vārstu skaits 8 8 16 8 8

Maksimālā jauda (kW/ZS) pie (apgr./min) 55 (75) pie 5500 64 (87) pie 5500 77 (105) pie 5750 50 (68) pie 4000 63 (85) pie 3750

Maksimālais griezes moments (Nm) pie (apgr./min) 112 pie 3000 128 pie 3000 148 pie 3750 160 pie 1700 200 pie 1900

Degvielas iesmidzināšanas veids daudzpunktu daudzpunktu daudzpunktu tiešā “Common Rail” tiešā “Common Rail”

Degviela benzīns benzīns benzīns dīzeļdegviela dīzeļdegviela

Katalītiskais pārveidotājs standarta aprīkojumā standarta aprīkojumā standarta aprīkojumā standarta aprīkojumā standarta aprīkojumā

PĀRNESUMKĀRBA
Tips JH3 JH3/JR5 JR5 JR5 JR5

Pārnesumu skaits uz priekšu 5 5 5 5 5

Ātrums (km/h) pie 1 000 apgr./min 1. pārnesumā 6,78 7,23/6,77 7,23 7,89 7,89

2. pārnesumā 12,33 13,17/12,33 13,17 14,35 14,35

3. pārnesumā 19,11 19,36/19,11 19,36 22,24 22,24

3. pārnesumā 26,12 26,19/25,99 24,59 30,25 30,25

5. pārnesumā 31,77 32,86/31,77 30,23 39,82 39,82

STŪRES IEKĀRTA
Apgriešanās aplis riteņiem (m) 11,25

Stūres rata apgriezienu skaits no aizslēga līdz aizslēgam (bez pastiprinātāja/ar pastiprinātāju) 4,5/3,2

PIEKARE
Priekšējā ass Makfērsona tipa ar šķērsstabilizatoru

Aizmugurējā ass H tipa elastīgā ass ar programmējamu vadību un spirālatsperēm

RITEŅI UN RIEPAS
Standarta diski 15”

Standarta riepas priekšā/aizmugurē 185/65 R15

BREMZES
Bremžu sistēmas veids X

ABS Bosch 8.1 standarta aprīkojumā

EBD standarta aprīkojumā

Elektroniska bremzēšanas spēka sadale standarta aprīkojumā

Priekšējo disku diametrs  (mm) 259

Aizmugurējo trumuļu bremžu diametrs (collas) 8

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h) 155 167 174 150 163

No 0 līdz 100 km/h (s) 15,6 13,4/13,7 11,8/12,1 17,7/18,0 14,3/14,6

No uzsākšanas līdz 1 000 m (s) 36,9 35,0/35,2 33,6/33,8 38,8/39,0 36,0/36,2

AERODINAMIKA
Cx 0,36

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ atbilstoši ES standartam 2004/3 (l uz 100 km)*
CO2 izmeši (g/km) 179 180/185 178/178 140/140 137/137

Pilsētas režīmā 10,0 10,2/10,3 9,8/9,8 6,2/6,2 5,9/5,9

Ārpus pilsētas režīmā 6,2 6,1/6,3 6,3/6,3 4,8/4,8 4,8/4,8

Kombinētā režīmā 7,6 7,6/7,8 7,5/7,5 5,3/5,3 5,2/5,2

DEGVIELAS TVERTNE
Tilpums (l) 50

MASA (kg) atkarībā no auto aprīkojuma līmeņa
Pašmasa 1165 1165/1195 1195/1225 1205/1245 1205/1255

Pašmasa uz priekšējās ass 650 650/660 680/690 700/715 700/725

Pašmasa uz aizmugurējās ass 515 515/535 515/535 505/530 505/530

Kravas masa (MGVW) 1740 1740/1810 1770/1840 1796/1860 1806/1870

Pilna masa (GTW) 2650 2650/2650 2650/2700 2700/2700 2700/2750

Maksimālā masa piekabei ar darba bremzēm 1300 1300/1300 1300/1300 1300/1300 1300/1300

Maksimālā masa piekabei bez bremzēm 620 620/635 635/650 640/660 640/665



STANDARTA UN PAPILDU APRĪKOJUMA SARAKSTS
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l standarta aprīkojums       papildu aprīkojums      - nav pieejams      * komplekta sastāvdaļa

Access Ambiance Arctica Lauréate

ĀRĒJĀ APDARE
Buferi virsbūves krāsā (apakšdaļa) - l l l

Grafīta krāsas/hromēta radiatora dekoratīvā režģa līste l/- -/l -/l -/l

Grafīta/virsbūves krāsas durvju rokturi un sānu atpakaļskata spoguļu apmales l/- l/- l/- -/l

Sānu durvju aizsargmoldingi - l l l

Jumta garenstieņi -   l

15 collu tērauda diski ar mazajām/lielajām dekoratīvajām uzlikām l/- -/l -/l -/l

15 collu vieglmetāla diski - - - 

Metāliska virsbūves krāsa    

IEKŠĒJĀ APDARE
Garenvirzienā regulējami priekšējie sēdekļi l l l l

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu - - - l

Pa daļām 1/3 un 2/3 nolokāmi otrās rindas sēdekļi - l l l

Nedalāmi trešās rindas sēdekļi ar nolokāmu atzveltni (7 sēdvietu variantā) - l l -

Nolokāmi trešās rindas sēdekļi ar 1/2 un 1/2 dalījumu (7 sēdvietu variantā) - - - l

Grafīta krāsas salona apdare (“Durance” auduma apdare) l - - -

Grafīta krāsas salona apdare (“Oska” auduma apdare) - l l -

Grafīta krāsas salona apdare (“Pliss” auduma apdare) - - - l

Grafīta krāsas viduskonsole l - - -

Tumša metāla spīduma viduskonsole - l l -

Hromēta viduskonsole - - - l

Hromēti iekšpuses durvju rokturi - - - l

Ar audumu apvilkti priekšējo un aizmugurējo sānu durvju paneļi - - - l

Hromēta instrumentu ciparnīcu apdare - - - l

AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBAS SISTĒMA
ABS + avārijas bremžu palīgsistēma (AFU) un elektroniskā bremzēšanas spēka sadales sistēma (EBD) l l l l

Vadītāja priekšējais drošības spilvens l l l l

Drošības spilvens priekšējam pasažierim - /* /* l

Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem - * * 

Trīs punktu drošības jostas/ar regulējamu augstumu l/- l/l l/l l/l

Trīs punktu drošības jostas otrās rindas sēdekļiem l l l l

Trīs punktu drošības jostas trešās rindas sēdekļiem (7 sēdvietu variantā) - l l l

Galvas balsti ar regulējamu augstumu priekšējiem un otrās rindas sēdekļiem l l l l

Atzveltnē iebīdāms otrās rindas vidējā sēdekļa galvas balsts - l l l

Trešās rindas sēdekļu galvas balsti ar regulējamu augstumu/iebīdīti atzveltnē (7 sēdvietu varinatā) -/- l/- l/- l/l

Universāli standartizēta bērnu sēdeklīša stiprināšanas sistēma otrās rindas malējiem sēdekļiem “Isofix” l l l l

DROŠĪBA
Elektroniskais imobilaizers l l l l

VADĀMĪBA UN KONTROLES SISTĒMAS
Mērinstrumenti: spidometrs un tahometrs l l l l

Stūres pastiprinātājs - l l l

Borta dators - - - l

REDZAMĪBA UN APGAISMOJUMS
Miglas lukturi -   l

Apsildāms aizmugures aizsargstikls/logu tīrītāja slotiņa platākajām aizmugures durvīm l/- l/l l/l l/l

Sānu atpakaļskata spoguļi manuāli regulējami no salona l l l -

Elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi - - - l

KOMFORTS
Centrālā atslēga/ar tālvadības pulti, kas darbojas ar radioviļņiem -/- l/* l/* l/l

Stūres iekārta ar regulējamu augstumu - - - l

Elektriski verami priekšējie sānu logi - * * l

Elektriski verami aizmugurējie sānu logi - - - 

Viegli tonēti stikli - l l l

Saulsargs ar spoguli pasažiera pusē - l l l

Cigarešu piesmēķētājs/izņemams pelnu trauks l/- l/l l/l l/l

Ādas apdare stūrei - - - *

Kabatas priekšējās sānu durvīs l l l l

Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnes aizmugurē - - - l

Sīkumu nodalījums viduskonsolē l l l l

Viduskonsoles sīkumu nodalījuma apgaismojums - - - l

Saulesbriļļu nodalījums - - - l

Krūzīšu turētāji priekšā l l l l

Kabata bagāžnieka kreisās puses durvīs/bagāžas tīkls bagāžnieka labās puses durvīs -/- l/- l/- l/l

Mantu glabātava virs otrās sēdekļu rindas -   

Bagāžas un salona atdalošais tīkls -   

Bagāžnieka apgaismojums (5 sēdvietu variantā) - l l l

Bagāžas nodalījuma pārvalks (5/7 sēdvietu variantā) -/- l/ l/ l/

SILTUMAPGĀDE UN VENTILĀCIJA
Četru ātrumu regulējama gaisa apsildīšanas un ventilācijas sistēma l l l l

Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs - - l -

AUDIOSISTĒMAS
Radiouztvērējs ar CD atskaņotāju -   -

Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju un MP3 failu lasītāju - - - *



GABARĪTI

Bagāžnieka tilpums (dm3 ISO norma)
5 sēdvietu variantā 700
7 sēdvietu variantā 198

IZMĒRI (mm)
 A Garenbāze 2 905
 B Kopējais garums 4 473
 C Priekšējā pārkare 797
 D Aizmugures pārkare 771
 E Priekšējās ass garums 1 469
 F Aizmugurējās ass garums 1 466
 G Platums bez/ar ārējiem sānu atpakaļskata spoguļiem 1 740/1 993
 H Augstums bez/ar jumta garenstieņiem (bez kravas) 1 640/1 674
 J Bagāžnieka sliekšņa augstums (bez kravas) 564
 K Klīrenss 160
 L Salona garums (no pedāļiem līdz aizmugurējo sēdekļu atzveltnei) ar otro/trešo sēdekļu rindu 1 678/2 573
 M Salona platums priekšējo sēdekļu pasažiera elkoņu augstumā 1 407
 M1 Salona platums otrās rindas sēdekļu pasažiera elkoņu augstumā 1 432
 M2 Salona platums trešās rindas sēdekļu pasažiera elkoņu augstumā 1 192
 N Salona platums priekšējo sēdekļu pasažiera plecu augstumā 1 388
 N1 Salona platums otrās rindas sēdekļu pasažiera plecu augstumā 1 421
 N2 Salona platums trešās rindas sēdekļu pasažiera plecu augstumā 1 287
 P1 Gabarītaugstums, ja atzveltnes leņķis ir 14 grādu 954
 P2 Gabarītaugstums, ja atzveltnes leņķis ir 14 grādu (otrajā rindā) 934
 P3 Gabarītaugstums, ja atzveltnes leņķis ir 14 grādu (trešajā rindā) 871
 Y Bagāžnieka platums 1 047
 Y3 Attālums starp riteņu arkām salonā 1 009
 Z1 Maksimālais kravas garums 1 500
 Z2 Bagāžnieka augstums 906
 Z3 Maksimālais bagāžnieka dziļums līdz trešajai sēdekļu rindai 450

D69 PLATīNA PELĒKS (TE)369 KALNU BALTS (OV)

RNA KOŠI ZILS (TE) B76 UGUNSSARKANS (TE)

61H JūRAS ZILS (OV) KNM BAZALTA PELĒKS (TE)

RNF MINERĀLU ZILS (TE)

KNA KOMĒTAS PELĒKS (TE)676 MELNĀ PĒRLE (TE)

21H KOŠI SARKANS (OV) RNZ ELEKTROZILS (TE)

VIRSBŪVES KRĀSAS

Metāliskie toņi (TE)*Nemetāliskie toņi (OV)

* Pieejams vienīgi kā papildu piedāvājums.
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10.9.

7.

11. 12.

8.

3.

2.1.

1. JUMTA BAGĀžNIEKS 
Jumta bagāžnieka tērauda šķērsstieņi ļauj 
pārvadāt līdz 80 kg kravas vai papildu piederumu 
(velosipēdu turētājus, jumta kasti).

2. TAUVAS ĀķIS 
Tauvas āķis izgatavots daudzveidīgai 
izmantošanai. Elegants un viegli noņemams, tas 
padara auto izskatu vēl estētiskāku.

3. AUTO NOVIETOŠANAS RADARS 
Ar skaņas signāliem norādot precīzu attālumu 
starp auto un šķēršļiem tā aizmugurē, šī sistēma 
padara auto manevrēšanu vienkāršāku un ērtāku.

4. ROKAS BALSTS 
Priekšējās viduskonsoles rokas balstu var ne vien 
regulēt dažādos leņķos un viegli pielāgot jūsu 
braukšanas pozai, bet arī izmantot par praktisku 
mantu glabātavu.

5. BAGĀžAS NODALĪJUMA ORGANIZATORS 
Jūsu Logan MCV bagāžnieka izmēram ideāli 
pielāgota lieluma piederums. Izturīgs un stabils, 
tas aizsargā auto salonu un ļauj pārvadāt 
visdažādāko veidu mantas, arī netīras lietas. 
Organizatoru var viegli izņemt, lai nomazgātu ar 
ūdens strūklu.

6. BAGĀžAS NODALĪJUMA TĪKLS 
Nostiprināts oriģinālajās stiprinājuma vietās 
bagāžas nodalījumā, tas ļauj transportēt vidēja 
lieluma priekšmetus tā, lai tie neizkustētos no 
vietas.

7. PAKLĀJI “MONITOR” UN “MADRIGAL” 
Pieskaņots četru paklāju komplekts aizsargā 
salona grīdas pārklājumu no mitruma un 
nolietošanās. 100% saderīgs ar oriģinālo salona 
izkārtojumu. Gaiši un tumši pelēkā krāsā.

8. BĒRNU SĒDEKLĪTIS “DUO PLUS” 
“Isofix” stiprinājuma sistēmai piemērotais modelis 
“Duo Plus” ir paredzēts bērniem no 9 mēnešu līdz 
4 gadu vecumam un ir lietojams tikai nostiprināts 
braukšanas virzienā. Aprīkots ar piecu punktu 
drošības jostu, tas nodrošina ļoti augstu 
aizsardzību jūsu sēdošajam mazulim. Sēdeklīti 
var viegli uzstādīt, jo tas tikai jānostiprina “Isofix” 
saslēdzamo āķu sistēmā.

9. PĀRVALKS “SPORT” 
Pārvalks “SPORT” pasažieru salona aizsardzībai 
ir izgatavots no auduma. Tā neparastais 
dizains nevainojami piemērots jūsu Logan MCV 
harmoniskajai salona apdarei.

10. PĀRNĒSĀJAMA NAVIGĀCIJAS SISTĒMA 
“Tom Tom” navigācijas sistēma ir apgādāta ar 
Centrāleiropas un Rietumeiropas kartēm.

11. MOBILĀ TĀLRUŅA BLUETOOTh 
KOMPLEKTS 
“Parrot” brīvroku bezvadu komplekts sastāv no 
šķidro kristālu krāsu ekrāna un diviem iebūvētiem 
mikrofoniem. Pielāgots, lai parādītu zvanu 
sarakstu un ienākošā zvana tālruņa numuru.

12. RADIOUZTVĒRĒJI UN SKAļRUŅI 
Sīkāka informācija par “Pioneer”, “Alpine”, 
“Kenwood” un “Sony” izstrādājumiem ir pieejama 
no Dacia pilnvarotajiem pārstāvjiem.

Laipni lūdzam iepazīties ar pieejamo piederumu sarakstu Dacia 

pilnvaroto pārstāvju salonos.



Vairāk informācijas www.dacia.lv.

Esam darījuši visu, lai bukletā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Mēs saglabājam tiesības jebkurā brīdī 
precizēt automobiļu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti turpina uzlabot savu ražojumu kvalitāti. Visi DACIA pilnvarotie pārstāvji tiek nekavējoties informēti par visiem 
iespējamajiem uzlabojumiem. Automobiļu versijas var nedaudz atšķirties atkarībā no reģiona, piemēram, kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā 
(standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļoti Eiropas tirgum izgatavotie automobiļi. Lūdzam sazināties ar tuvāko DACIA pilnvaroto 
pārstāvi, lai iegūtu visjaunāko informāciju.  Iespiestais attēls var atšķirties no oriģinālajām automobiļa salona vai virsbūves krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šā 
izdevuma vai kādas tā daļas informāciju nedrīkst kopēt bez DACIA rakstiskas atļaujas. Šis izdevums nav uzskatāms par konkrētu pārdošanas piedāvājumu.

Dacia un jūs – tā ir gudra savienība. Jūs dodat priekšroku pārdomātiem un drošiem risinājumiem par nebijušu un saprātīgu 

cenu. Arī mēs vēlamies to pašu.

Mūsu ražotie transporta līdzekļi ir izdevīgi tiem, kas dod priekšroku praktiskumam. Ietilpīgs salons, plašs bagāžas nodalījums, 

izturīga virsbūve, konkurētspējīgas ekspluatācijas izmaksas. Šīs ir labākās Dacia automobiļu pamatvērtības.

Mums vissvarīgākās ir lietotāju ērtības un labsajūta  automobiļa ekspluatācijas gaitā.

Tā kā Dacia ir viens no “Renault” koncerna zīmoliem, tā ražošanā izmanto izdevīgus tehniskus risinājumus, kuru efektivitāte 

jau ir pierādīta darbībā. Tas mums ļauj piedāvāt 3 gadu garantiju un īpaši zemus auto ekspluatācijas izdevumus.

Dacia – jūsu izvēle ir uzticības vērta.

 Dacia
Jūsu vēlmes ir 
mūsu risinājumu avots. 


