
Dacia Logan

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu 
de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, DACIA îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, 
vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţa agenţilor DACIA în cel mai scurt timp. În funcţie de 
ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul DACIA 
pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi 
uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice 
formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al DACIA.

www.dacia.ro
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Relaţia dintre Dacia şi dumneavoastră este bazată pe inteligenţă. Vă plac lucrurile ingenioase şi doriţi să plătiţi preţul corect. 

Aceleași valori le împărtășim și noi.

Vehiculele noastre se disting prin generozitate, la fel ca şi utilitarele pe care le producem. Această generozitate se traduce 

prin spaţiul disponibil atât pentru pasagerii din maşină, cât şi pentru lucrurile acestora. Generozitatea înseamnă şi raportul  

preț/prestații, calculat astfel încât să vă pună la dispoziţiae toate echipamentele de care aveţi nevoie, fără concesii şi fără 

excese. În materie de confort şi siguranţă, ne propunem să vă oferim toată experienţa acumulată de Renault.

Dacia Logan respectă reglementările europene  privind reciclarea materialelor şi colectarea vehiculelor scoase din uz. Este 

constituită în proporţie de 85% din piese reciclabile şi integrează materiale reciclate. Piesele de plastic şi de cauciuc ale 

vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, 

în momentul dezmembrării vehiculului uzat. Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre în materie de protecţie a 

mediului, accesaţi: http://www.dacia.ro/#/servicii-pentru-clienti/protectia-mediului

În calitate de marcă a grupului Renault, Dacia foloseşte soluţiile tehnice care şi-au dovedit eficienţa şi fiabilitatea în domeniul 

construcţiei de autovehicule. Acest lucru ne permite să vă oferim o garanţie de 3 ani şi costuri de utilizare extrem de avantajoase.

În plus, puteţi alege unul din contractele Dacia Extenso, pe 1 an sau 100.000 km / 2 ani sau 100.000 km (servicii similare 

serviciilor în garanţie).

Cu Dacia, optaţi pentru încredere.



Dacia Logan

spaţiu, design, confort şi un raport  

calitate-preţ remarcabil: aceasta este  

noua Dacia Logan. Pur şi simplu  

gene  roasă, ea oferă un spaţiu interior 

excepţional, 5 locuri cu adevărat  

conforta bile şi un portbagaj încăpător. 

Găzduind cu uşurinţă 3 adulţi, locurile 

din spate beneficiază de dimensiunile de 

excepţie ale habitaclului, atât in lăţime cât 

şi în înălţime, pentru a vă oferi libertatea 

de mişcare de care aveţi nevoie.

Pentru a transporta bagajele întregii 

familii, portbagajul Dacia Logan are cel 

mai mare volum din categoria sa, 510 

litri! Robustă, Dacia a fost concepută 

pentru a rezista unor condiţii rutiere şi 

climatice dintre cele mai dificile. Graţie 

fiabilităţii şi siguranţei mereu la cel mai 

înalt nivel, Dacia îţi oferă o garanţie de 

3 ani*. Dacia nu încetează să te uimească.

Are foarte multe 
de oferit

un nou calandru, noi bare de protecţie şi blocuri optice: 

noua Dacia Logan îmbină robusteţea cu modernitatea.

Cu un design nou, partea spate a noului Logan integrează 

perfect noile stopuri şi bara de protecţie.

noul design al oglinzilor retrovizoare exterioare permite o 

vizibilitate spate optimă pentru un maximum de confort şi 

siguranţă.

* 3 ani în limita a 100000 km

Design, calitate, ergonomie: planşa de bord a Daciei Logan asigură confortul la volan.

* în funcţie de versiune

noua Dacia Logan aduce un plus de stil prin mânerele 

ergonomice cu aspect cromat*.

Dacia Logan este echipată în serie cu sistem ABs  

şi cu Asistență la Frânarea de urgenţă (AFu), ceea ce 

garantează o stabilitate optimă şi distanţe reduse de 

frânare.

Indicatoarele de bord au un design modern, dinamic şi 

oferă o lizibilitate uşoară. În plus, graţie celor 5 funcţii ale 

computerului de bord*, aveţi posibilitatea, printre altele, de 

a verifica consumul de combustibil.

CARACTERIsTICI TEHnICE

ECHIPAMEnTE

Motoare disponibile:  
1.4 75 CP, 1.5 dCi 70 CP

Bare de protecție vopsite integral în culoarea caroseriei
Calandru negru cu bandou superior cromat
Baghete laterale de protecție gri închis
Mânere ergonomice interior cu aspect cromat pentru ușile din față
Jante de oțel 15” cu capace complete “Somes”

Tapițerie Geneva
Consolă centrală cu aspect aluminiu “Gri Pierre”
Închidere centralizată cu cheie
Iluminare portbagaj
Comandă reciclare aer
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime
Contur indicatoare bord tip crom satinat
Scrumieră mobilă și brichetă

Geamuri cu tentă de culoare
Capac rezervor cu închidere cu cheie

Opțional:
Direcție asistată
Airbag pasager
Radio CD 2x15w
Vopsea metalizată

Motoare disponibile: 1.4 75 CP

ABS Bosch + Asistență la frânarea de urgență (AFU)
Airbag șofer
Antidemaraj electronic
Bare de protecție negre

Calandru negru cu bandou superior negru
Tetiere față reglabile pe înălțime
Centuri de siguranță față fixe
3 centuri de siguranță spate cu prindere în trei puncte
Jante de oțel 15” cu capace mini “Argeș”
Plafonieră centrală față

Tapițerie “Ducas” și planșă de bord neagră cu inserție gri deschis
Consolă centrală neagră
Pre-echipare radio (antenă radio și precablaj)

Opțional:
Vopsea metalizată

Motoare disponibile:  
1.4 75 CP, 1.6 90 CP, 1.6 16v 105 CP, 1.5 dCi 70 CP, 1.5 dCi 85 CP

Aer condiționat
Volan reglabil pe înălțime
Scaun șofer reglabil pe înălțime
Baghete laterale de protecție în culoarea caroseriei
Mânere deschidere uși din interior/exterior cu aspect crom satinat
Panouri uși cu inserție material textil și baghetă decor
Consolă centrală cu aspect crom satinat
Spațiu de depozitare la baza consolei
Tapițerie Pliss

Planșă de bord neagră cu inserție gri închis
Computer de bord
Martor portiere deschise
Proiectoare de ceață
Iluminare cutie de documente
Spot de lectură în plafoniera centrală față
Stingere progresivă a iluminării interioare
Computer de bord cu 5 funcții (kilometraj general, kilometraj parțial, consum mediu, 

autonomie previzibilă, viteză medie)
Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei, reglabile electric și degivrante 
Radio CD 4x15w, cu panou detașabil
Buzunare pe spatarele scaunelor față

3 tetiere spate reglabile pe înălțime (tetieră centrală tip virgulă)
Indicatoare de bord pe fond argintiu și contur tip crom
Contur aeratoare tip crom satinat

OPȚIONAL:
Geamuri electrice spate
Airbaguri laterale față
Radio CD cu MP3
Jante de aluminiu 15”
Vopsea metalizată

Motoare disponibile: 1.4 75 CP,  
1.6 90 CP, 1.5 dCi 70 CP, 1.5 dCi 85 CP

Direcție asistată
Airbag pasager

Geamuri electrice față
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
2 tetiere spate, reglabile pe înălțime
Radio CD 2x15w, cu panou detașabil

Opțional:
Proiectoare ceață
Airbaguri laterale față
Vopsea metalizată

Motoare disponibile:  
1.5 dCi 85 CP, 1.6 16v 105 CP

Jante de aluminiu 15”

Geamuri electrice spate
Volan îmbrăcat în piele
Radio CD cu MP3, 4x15w
Tapițerie Sable (negru cu bej)

Planșă de bord neagră cu inserție bej

Opțional:
Airbaguri laterale față
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* Un ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energic, ci şi de 
comportamentul la volan şi de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

1 În funcție de versiune

Motorizare Benzină Diesel 
Tip motor 1.2 16V 75 CP 1.4 75 CP 1.6 90 CP 1.6 16V 105 CP 1.5 dCi 70 CP 1.5 dCi 85CP
Tip cutie viteze manuală manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Caracteristici motor
Tip motor D4F 732 K7J 710 K7M 710 K4M 690 K9K 792 K9K 796
Cilindree (cm³) 1,149 1,390 1,598 1,598 1,461 1,461
Număr de cilindri 4 4 4 4 4 4
Număr total de supape 16 8 8 16 8 8
Putere maximă (kW / CP) 55 / 75 55 / 75 64 / 90 77 / 105 50 / 70 63 / 85
Regim putere maximă (tr/min) 5,500 5,500 5,500 5,750 4,000 3,750
Cuplu maxim CEE (Nm) 107 112 128 148 160 200
Regim cuplu maxim 4,250 3,000 3,000 3,750 1,700 1,900
Tip injecţie electronic multipunct electronic multipunct electronic multipunct electronic multipunct direct common rail cu turbocompresor și schimbător aer - aer
Carburant benzină fără plumb benzină fără plumb benzină fără plumb benzină fără plumb motorină motorină
sistem de frânare
Tip sistem de frânare hidraulic, dublu circuit față/spate în X
ABS Bosch 8.1 în serie
AFU (asistență la frânarea de urgență) în serie
Regulator electronic de frânare în serie
Față: discuri (Ø mm) 259
Spate: tamburi (Ø ") 8"
Capacități
Volum portbagaj (l) 510
Rezervor carburant (l) 50
Performanţe
Viteză maximă (km/h) 161 162 175 183 158 167
Consumuri și emisii (în l/100km și g/km) *
Ciclu complet (l/100km) 5.7 6.9 7.3 7.0 4.9 4.6
Ciclu urban (l/100km) 7.4 9.4 9.7 9.2 5.4 5.3
Ciclu extra-urban (l/100km) 4.8 5.5 5.9 5.6 4.6 4.2
Emisie CO2 135 166 172 165 130 120
Mase (kg)
Proprie 1,099 1,105 1,110 1,172 1.170/1.175 1 1.180/1.185 1

Total maxim autorizat (MMAC) 1,530 1,535 1,540 1,600 1.540/1.600 1 1.540/1.600 1

Tehnică admisibilă pe axa faţă 830 830 830 850 850 860
Tehnică admisibilă pe axa spate 880 880 880 880 880 880
Greutate totală rulantă 2,300 2,300 2,300 2,350 2,350 2,350
Masă maximă remorcabilă cu frânare 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Masă maximă remorcabilă fără frânare 525 525 525 565 570 575


