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Nieuwe Dacia 
Logan MCV & Logan MCV Stepway 
De stationwagen die alles vervoert wat u maar wilt!





De stationwagen 
voor het avontuur!
Nog meer verlangen naar avontuur en dat in stijl! Met zijn robuuste uiterlijk 

maakt de nieuwe Dacia Logan MCV Stepway indruk. Eerst op jezelf en 

daarna op anderen. Ze zien een grote stationwagen met stoere SUV-look! Te 

herkennen aan de spiegels dakdragers en designwielen in de kleur Dark metal, 

verchroomde grill maar ook de zwarte zijskirts, wielkastverbreders en de 

satijnglanzend chroomkleurige skidplate hebben een grote aantrekkingskracht! 

Dus het is besloten? Ga het avontuur aan met deze Stepway! 





Technische snufjes 
die het leven 
makkelijker maken
Alles aan boord van de nieuwe Dacia Logan MCV ademt efficiëntie en eenvoud.  

Het Media Nav multimedia- en navigatiesysteem, de ingebouwde achteruitrijcamera, 

Hill-Start Assist, de elektrisch bedienbare ruiten met sneltoets voor de bestuurder*... 

Wij hebben hem voorzien van onze handigste technische snufjes om uw rijplezier  

zo groot mogelijk te maken.

* Afhankelijk van de uitvoering.





Een stijl die 
onweerstaanbaar is 
De nieuwe Dacia Logan MCV is niet alleen prettig om in te rijden,  

maar ook een lust voor het oog. Een auto met veel allure die bij u past.  

De nieuwe lichtmetalen wielen*, de mistlampen, de stoere voorkant 

en de dakrails geven hem een dynamische en moderne uitstraling.  

Dat ziet u in één oogopslag. 

* Optioneel





Genoeg ruimte voor 
alles en iedereen! 
De nieuwe Dacia Logan MCV is een grote, comfortabele stationwagon 

waarin u alles en iedereen kunt vervoeren. Door de vijf ruime 

zitplaatsen kunt u met het hele gezin op stap; het verzorgde interieur 

verhoogt de feestvreugde nog meer. 





De stationwagon die 
aan al uw wensen 
voldoet
Door de inklapbare achterbank (1/3-2/3) en de extra grote bagageruimte biedt 

de nieuwe Dacia Logan MCV u een uitzonderlijke modulariteit die aan al uw 

behoeften voldoet. Het is een trouwe kameraad die u nooit in de steek laat. 



Veilig op weg 
Omdat uw veiligheid altijd voorop staat, heeft Dacia voor de nieuwe Logan MCV geïnvesteerd in actieve en passieve veiligheid. De versterkte carrosserie beschermt de inzittenden.  

Het antiblokkeer-remsysteem (ABS) met noodstopbekrachtiging en de dynamische stabiliteitscontrole (ESC) gekoppeld aan de tractiecontrole (ASR) zorgt ervoor dat u krachtig kunt  

remmen en maakt de auto extra stabiel.

De Logan MCV is tevens voorzien van voor- en zijairbags voorin, Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin, Hill-Start Assist en parkeersensoren 

achter*... Zo kunt u met een gerust hart op weg!

Parkeersensoren achter* : waarschuwt de bestuurder met sonische weergave voor 
mogelijke obstakels achter de auto. Voor nog meer gebruikscomfort en veiligheid kunt 
u bovendien kiezen voor een achteruitrijcamera. 

ESC : garandeert de stabiliteit van de auto als u in een bocht de grip op de weg 
verliest. ESC reageert met ingrepen op de remmen en aanpassing van het toerental. 

* Afhankelijk van de uitvoering.



Bescherming : versterkte carrosserie, voor- en zijairbags voorin,  
Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin.

Hill-Start Assist : wanneer het voertuig op een helling is gestopt en het rempedaal 
losgelaten wordt, blijft de rem nog 2 seconden actief. Hierdoor is Hill-start assist een 
waardevol hulpmiddel bij het wegrijden op een helling of tijdens manoeuvres op hellingen.



RUST EN EENVOUD

Ruimte en functionaliteit zijn twee belangrijke 
kernwaarden bij de Dacia Logan MCV. Dacia heeft 
met de nieuwe Logan MCV deze kenwaarden nog 
beter vorm gegeven. De auto beschikt over een 
nieuw comfortabel vormgegeven stuur en nieuw 
vormgegeven ventilatieroosters. De uitgebreide 
standaarduitrusting straalt rust uit en geeft een 
optimaal gevoel van veiligheid en bedieningsgemak.

Versie
Ambiance



CHIQUE EN COMFORTABEL

Deze uitvoering behoudt de ruimte, 
veiligheid en het bedieningsgemak, 
alleen biedt hij nog meer comfort door 
de completere standaarduitrusting. 
De chromen accenten in het interieur 
en exterieur onderstepen de chique 
uitstraling van de auto.

* Medianav multimedia- en navigatiesysteem optioneel

Versie
Lauréate



Versie
Série Limitée Stepway

Comfortabel met een robuust uiterlijk

De Série Limitée Stepway is van alle gemakken 

voorzien, zoals een MediaNav DAB+ multimedia- 

en navigatie systeem, cruise control en parkeersensoren 

in de achterbumper. Met de Logan MCV Stepway krijgt 

u een stoere auto met nog steeds ontzettend veel 

ruimte! Ook in het interieur komen deze stoere looks 

naar voren met de koperkleurige details...



Wielenoverzicht

WIELDOP 15" GROOMY** DESIGNWIEL 16" BAYADÈRE 
DARK METAL*

JANTE ALLIAGE 15” CHAMADE**

Lak met vernislaagMetaallak

BLANC GLACIER (369) BLEU NAVY (D42)**

BLEU COSMOS (RPR)

NOIR NACRÉ (676) GRIS PLATINE (D69) GRIS ISLANDE (KPV)* BRUN TOURMALINE (CNG)

GRIS COMÈTE (KNA) BLEU AZURITE (RPL)* BRUN VISON (CNM)

* Alleen leverbaar op Logan MCV Stepway
** Niet leverbaar op Logan MCV Stepway

WIELDOP 15" POPSTER**

CARROSSERIEKLEUREN

ROUGE DE FEU (B76)**
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1. DAKDRAGERS - STAAL
Ideaal als basis voor een fietsendrager, skidrager of 
dakkoffer om zo meer laadvermogen te creëren.

2. PARKEERSENSOREN
Onmisbaar voor moeiteloos manoeuvreren.  
Via sensoren ziet het systeem alle obstakels 
voor en/of achter de auto. Een geluidssignaal 
waarschuwt voor de kans op een aanrijding. 
Leverbaar voor de voor- en de achterkant.

3. ALARM
Dit alarm zorgt voor rust en veiligheid en  
beperkt efficiënt het risico op diefstal van de 
auto en van spullen uit de auto. Met de bewaking 
van de sluitcontacten en van het interieur, wordt 
iedere poging tot het openen van een portier of 
tot inbraak, of een beweging in de laadruimte, 
opgemerkt.

4. BESCHERMING ONDERKANT PORTIEREN
Benadruk de stoere stijl van uw auto en bescherm 
tegelijkertijd de onderkanten van de portieren!

5. VERWIJDERBARE SMARTPHONEHOUDER
Voor op ventilatieopening - Magnetisch Voor 
veilig bellen tijdens het rijden. Hij is klein en 
discreet en wordt heel simpel bevestigd op de 
ventilatieopening in uw auto. Uw smartphone  
klikt er makkelijk in met een magneetsysteem!  
De draagbare houder kan makkelijk worden 
verplaatst van de ene auto naar de andere.

6. ZONNESCHERMEN
Deze verduisterende zonneschermen zorgen voor 
meer dagelijks comfort in de auto en bieden een 
uitstekende bescherming tegen zonnestraling. 
Makkelijk bevestigen en verwijderen.

7. KINDERZITJE DUOPLUS ISOFIX
Noodzakelijk voor optimale bescherming en 
veiligheid tijdens het rijden voor kinderen  
van 9 maanden tot 4 jaar. Comfort verzekerd  
met de drie standen, waaronder een slaapstand. 
Met Isofix installeert u het zitje eenvoudig en snel 
en zitten uw kinderen perfect veilig.

8. COMMUNICATIESPIEGEL
Ideaal om rustig te rijden, want u kunt de kinderen 
(of spullen) achterin in de gaten houden.

Accessoires
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1.  EASYFLEX MODULAIRE BESCHERMING VAN 
DE BAGAGERUIMTEVLOER

Een onmisbare bescherming voor de bagageruimte 
van uw auto en voor het vervoeren van grote 
en vieze spullen! Hij kan makkelijk worden in- en 
uitgevouwen en voegt zich perfect naar de stand 
van de achterstoelen. Geheel uitgevouwen, bedekt 
hij de hele bagageruimte Hij is multifunctioneel en 
praktisch, zowel in het dagelijkse leven als voor de 
vrijetijdsbestedingen. 

2. STOFFEN MAT CONFORT
Verwen uzelf met deze premium afwerking met 
een grijze bies en geborduurde naam van uw auto.

3. RUBBERMATTEN
Ze zijn waterdicht, onderhoudsvriendelijk en 
houden het interieur schoon en langer intact.

4. SCHEIDINGSREK

5. OPBERGNET
Ideaal om de bagageruimte in te richten. Het net 
past precies in uw auto en zorgt ervoor dat alle 
spullen veilig in de bagageruimte blijven tijdens 
het rijden. Er is keuze uit een horizontaal of een 
verticaal model.

6. BAGAGERUIMTEBAK
Handig voor het vervoer van allerhande 
voorwerpen, met name vieze spullen. De bak 
beschermt de originele vloerbedekking en past 
perfect in de bagageruimte van uw auto. Hij is 
erg handig en makkelijk te plaatsen en schoon te 
maken vanwege het semi-flexibele materiaal en de 
hoge randen.

7.  FIETSEN DRAGER COACH - VOOR OP DE 
TREKHAAK

Alleen op weg of met z’n tweeën, de fietsen 
kunnen overal snel, makkelijk en veilig mee 
naartoe! Het kan snel en zonder extra afstellingen 
op de trekhaak worden bevestigd. Ideaal voor het 
vervoeren van zware en grote fietsen die lastig 
te tillen zijn. Het is invouwbaar en kantelbaar 
waardoor de bagageruimte altijd bereikbaar blijft, 
ook met fietsen op de drager.

8. SKIDRAGER
Zeer gebruiksvriendelijk systeem voor het  
veilig vervoeren van alle soorten ski´s of 
surfplanken op het dak van uw Renault.  
Leverbaar voor 4 en 6 paar ski's.







Logan MCV
VOLUME BAGAGERUIMTE (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume bagageruimte (in liter volgens ISO-norm 3832) 5 zitplaatsen 573
Volume bagageruimte 2 zitplaatsen (met achterbank opgeklapt) 1 518

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 635
B Totale lengte 4 501
C Overhang voor 827
D Overhang achter 1 039
E Spoorbreedte voor 1 497
F Spoorbreedte achter 1 486
G Grondspeling 128
H Totale hoogte onbeladen met of zonder dakrails 1 552 / 1 521
H1 Laadhoogte onbeladen 590
H2 Hoogte opening bagageruimte 784
H3 Totale hoogte met geopende achterklep 1 921
H4 Hoogte tot hoedenplank / bagageafdekscherm 481
J1 Breedte interieur op schouderhoogte 1 387
J2 Breedte interieur op schouderhoogte 2e zitrij 1 389
K Beenruimte op kniehoogte 2 zitrij 177
L1/L2 Totale breedte zonder / met spiegels 1 733 / 1 994
L3 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten 997
M1 Afstand tussen zitting en het dak voor (14°) 900
M2 Afstand tussen zitting en het dak 2e zitrij (14°) 886
O1 Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 415
O2 Breedte interieur op ellebooghoogte op 2e zitrij 1 434
Y1 Lengte bagageruimte tot de 2e zitrij 1 054

Logan MCV 
Stepway

VOLUME BAGAGERUIMTE (in dm3 volgens ISO-norm 3832)
Volume bagageruimte (in liter volgens ISO-norm 3832) 5 zitplaatsen 573
Volume bagageruimte 2 zitplaatsen (met achterbank opgeklapt) 1 518

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 635
B Totale lengte 4 528
C Overhang voor 846
D Overhang achter 1 047
E Spoorbreedte voor 1 491
F Spoorbreedte achter 1 481
G Grondspeling 174
H Totale hoogte onbeladen met of zonder dakrails 1 559 / 1 590
H1 Laadhoogte onbeladen 622
H2 Hoogte opening bagageruimte 784
H3 Totale hoogte met geopende achterklep 1 950
H4 Hoogte tot hoedenplank / bagageafdekscherm 481
J1 Breedte interieur op schouderhoogte 1 387
J2 Breedte interieur op schouderhoogte 2e zitrij 1 389
K Beenruimte op kniehoogte 2 zitrij 177
L1/L2 Totale breedte zonder / met spiegels 1 761 / 1 994
L3 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten 997
M1 Afstand tussen zitting en het dak voor (14°) 900
M2 Afstand tussen zitting en het dak 2e zitrij (14°) 886
O1 Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 415
O2 Breedte interieur op ellebooghoogte op 2e zitrij 1 434
Y1 Lengte bagageruimte tot de 2e zitrij 1 054

AFMETINGEN LOGAN MCV

AFMETINGEN LOGAN MCV STEPWAY



Dacia
Rijden, reizen, genieten – dat is het  
Dacia-gevoel! 
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een 

vaste formule: met een uitgesproken stijl maar zonder 

tierlantijntjes, uitgerust met de betrouwbaarste 

technologie en tegen een ongekend lage prijs. In amper 

tien jaar hebben we de nieuwe maatstaf neergezet 

en de markt op zijn kop gezet. Ongelooflijk? Niet 

echt. Ons geheim? Een perfecte mix van eenvoud, 

transparantie en gulheid. Van de keuze voor een 

model tot en met de prijs en het onderhoud: bij Dacia 

is alles glashelder. Rijden in een Dacia is de zekerheid 

van de juiste keuze. Dat is kiezen voor kwaliteit, 

betrouwbaarheid en design, maar ook voor comfort 

en vooral een eerlijke prijs. Dat is uzelf de mogelijkheid 

bieden in een nieuwe auto te rijden die voldoet aan al 

uw wensen en behoeften. Rijden in een Dacia is ten 

slotte niet meer al uw geld uitgeven aan een auto – het 

is ook op vakantie gaan, uw dochter verrassen met de 

gitaar van haar dromen, of simpelweg geld besparen. 

Met Dacia gaat u waar u wilt en doet u wat u wilt.



Nieuwe Dacia  
Logan MCV & Logan MCV Stepway
De voordeligste grote stationwagon





www.dacia.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Mei 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment 
wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als 
accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.
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Nieuwe Dacia 
Logan MCV & Logan MCV Stepway
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