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Kombi, które 
przewiezie 
wszystko,  
co zechcesz! 
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Kombi, które 
wprost zaprasza 
do wypadów na 
spotkanie z przygodą!

Więcej spełnionych marzeń i ucieczka od codzienności w świetnym 
stylu! Dacia Logan MCV Stepway – duże kombi z wyglądem prawdziwego 
podróżnika – zrobi wrażenie. Przede wszystkim na Tobie, ale także na 
innych. Sprawią to relingi dachowe, obudowy lusterek bocznych i obręcze 
kół w kolorze Dark Metal, czarne nakładki ochronne nadkoli i progów 
drzwi, pełna wyrazu chromowana osłona chłodnicy, wykończona 
w kolorze matowego chromu przednia i tylna osłona podwozia i światła 
przeciwmgłowe. Cóż za nieodparta siła przyciągania! Zatem decyzja 
podjęta? Ruszasz na spotkanie z przygodą w wersji Stepway? 
Doskonały wybór! Przed Tobą życie w barwach luksusu... w cenie Dacii.
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We wnętrzu Dacii Logan MCV Stepway wszystko zaprojektowano z myślą 
o skuteczności i prostocie. System multimedialny MEDIA NAV Evolution 
z wbudowaną kamerą cofania*, wspomaganie ruszania pod górę, 
elektrycznie podnoszone przednie szyby z trybem impulsowym po stronie 
kierowcy...

Wyposażyliśmy ten model we wszystkie najbardziej użyteczne 
technologie (obecne również w Dacii Logan MCV), aby zapewnić Ci 
maksimum komfortu podczas każdej podróży.

* Zależnie od wersji.

Zaawansowane 
technologie  
ułatwiające życie
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PRZESTRZEŃ DLA 5 OSÓB
 5 WYGODNYCH MIEJSC DLA 5 DOROSŁYCH

Dużo miejsca  
na wszystko  
i dla wszystkich!

Bardzo przestronna Dacia Logan MCV wyróżnia się wręcz niewiarygodną 
pojemnością. Możesz przewieźć, co (i kogo) tylko zechcesz. Pięć 
pełnowymiarowych miejsc zapewnia pełen komfort podróżowania całej 
rodzinie w starannie dopracowanym i przytulnym wnętrzu.
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Ma wszystko, by Cię 
zadowolić

Dzięki składanej i dzielonej w układzie 1/3-2/3 tylnej kanapie oraz 
pojemnemu bagażnikowi Dacia Logan MCV oferuje wyjątkowe 
możliwości konfiguracji wnętrza. W ten sposób dostosowuje się do 
Twoich potrzeb, aby być partnerem w każdej sytuacji.
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Bezpieczeństwo  
w każdej sytuacji

System wspomagania parkowania tyłem*: ostrzega kierowcę sekwencją przerywanych 
sygnałów dźwiękowych o zbliżaniu się do przeszkód znajdujących się za samochodem. Dla 
jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa można do niego dołączyć kamerę cofania. 
* Zależnie od wersji.

ESC: system umożliwia stabilizację toru jazdy w razie utraty przyczepności na zakrętach 
poprzez odpowiedni rozdział siły hamowania i sterowanie obrotami silnika.
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Twoje bezpieczeństwo jest dla nas zawsze najwyższym priorytetem: 
Dacia Logan MCV i Dacia Logan MCV Stepway zostały wyposażone 
w szereg sprawdzonych systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego. 
Wzmocniona konstrukcja nadwozia zapewnia doskonałą ochronę 
wszystkim pasażerom. System ABS sprzężony ze wspomaganiem 
nagłego hamowania, a także system kontroli toru jazdy (ESC) z układem 

zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu (ASR) dają gwarancję 
skutecznego hamowania i zwiększają stabilność samochodu. Ponadto 
Dacia Logan MCV i Dacia Logan MCV Stepway są wyposażone w czołowe 
i boczne poduszki powietrzne, system mocowania fotelików dziecięcych 
Isofix na tylnych bocznych siedzeniach, wspomaganie ruszania pod górę 
i wspomaganie parkowania tyłem. Możesz spokojne ruszyć w drogę!

Wspomaganie ruszania pod górę: system ten umożliwia w pełni bezpieczne 
i niewymagające pośpiechu ruszanie pod górę.

Ochrona pasażerów: wzmocniona konstrukcja nadwozia, czołowe i boczne poduszki 
powietrzne z przodu oraz system mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych 
bocznych siedzeniach.
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Access Open

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 – ABS + system wspomagania nagłego 
hamowania + ESC + ASR
 – Czołowe i boczne poduszki powietrzne na 
przednich miejscach
 – Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
 – Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek 
w kolorze czarnym
 – System kontroli ciśnienia w oponach
 – System mocowania fotelików dziecięcych 
Isofix na tylnych bocznych siedzeniach
 – Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
 – Wskaźnik zmiany biegów
 – Charakterystyczny układ przednich i tylnych 
świateł, światła do jazdy dziennej z diodami LED
 – Ręcznie podnoszone szyby przednie i tylne
 – Tylna kanapa składana, z oparciem dzielonym 
w układzie 1/3-2/3 z 3 zagłówkami
 – Gniazdo 12 V z przodu
 – Kołpaki kół 15” Groomy

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
OPEN = ACCESS +

 – Oświetlenie bagażnika
 – 2 głośniki z przodu
 – Boczne listwy ochronne
 – Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany 
falami radiowymi
 – Elektrycznie podnoszone szyby przednie
 – Komputer pokładowy (z wyjątkiem wersji LPG)
 – Światła przeciwmgłowe
 – Dacia Plug&Radio: radio MP3, Bluetooth®, 
wejście USB i jack w panelu radia, pilot do 
sterowania przy kierownicy
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Laureate

 – Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek 
w kolorze nadwozia
 – Pasy bezpieczeństwa kierowcy z regulacją 
wysokości
 – Zewnętrzne lusterka boczne regulowane 
elektrycznie i podgrzewane
 – Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 – Kolumna kierownicy regulowana na 
wysokość
 – Klimatyzacja manualna
 – Dwukolorowe relingi dachowe
 – Przykrycie części bagażowej
 – Chromowane wewnętrzne klamki drzwi

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA
LAUREATE = OPEN +
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Stepway

 – Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
 – Look Stepway: przednia i tylna osłona 
podwozia w kolorze matowego chromu, 
dwukolorowe relingi dachowe (czarne/ 
matowy chrom), oznakowanie Stepway, 
zwiększony prześwit, zderzak przedni 
oraz tylny dwukolorowy (czarny/w kolorze 
nadwozia), boczne listwy ochronne nadkoli, 
obudowy lusterek bocznych w kolorze szarym
 – Stalowe obręcze kół 16”, wzór Bayadere 
 – Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów 
pokryte skórą ekologiczną
 – Tapicerka materiałowa dedykowana dla 
wersji Stepway (jasne przeszycia + logo 
Stepway)
 – System wspomagania parkowania tyłem
 – Regulator-ogranicznik prędkości

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA
STEPWAY = LAUREATE +
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Kolory nadwozia Kołpaki i obręcze kół

KOŁPAKI KÓŁ 15” GROOMY* KOŁPAKI KÓŁ 15” POPSTER*

ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ 15”
CHAMADE*

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 16” 
BAYADERE**

      1 Kolory niemetalizowane.
      2 Kolory metalizowane.
   * Niedostępny w Stepway.
 ** Dostępny wyłącznie w Stepway.
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SZARY HIGHLAND2 NIEBIESKI COSMOS2

SZARY COMETE2

NIEBIESKI AZURITE2**

BEŻ DUNE (HNP)2

CZARNA PERŁA2BIEL ALPEJSKA1 NIEBIESKI NAVY1*
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Akcesoria
1. KUFER DACHOWY MOCOWANY 
NA POPRZECZKACH DACHOWYCH 
I ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ RUNAWAY. Ten 
elegancki kufer dachowy daje się zamontować 
w ciągu kilku minut na poprzeczkach dachowych. 
Wprowadź sportowy akcent, montując obręcze kół 
Runaway w swoim aucie.

2. WSPOMAGANIE PARKOWANIA PRZODEM 
I TYŁEM. Wykonuj bezstresowo wszelkie manewry 
dzięki systemowi, który wykrywa każdą przeszkodę 
przed i za samochodem.

3. AUTOALARM. Alarm wykrywa wszelkie próby 
włamania się do samochodu i każdy ruch w kabinie.

4. BOCZNE LISTWY OCHRONNE. Skutecznie 
zabezpiecz swój samochód przed skutkami drobnych 
otarć w codziennym użytkowaniu.

5. MAGNETYCZNY UCHWYT DO SMARTFONA 
MOCOWANY NA NAWIEWIE. Mały i dyskretny 
uchwyt daje się z łatwością mocować na dowolnym 
nawiewie w aucie. Dzięki magnetycznemu zaczepowi 
wystarczy jeden ruch, aby umieścić smartfon 
w uchwycie.

6. PODŁOKIETNIK. Popraw swój komfort 
podróżowania, zyskując zarazem dodatkowy 
schowek. Podłokietnik ma również możliwość 
regulacji w pionie, co znacznie zwiększa poziom 
komfortu.

7. OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE. Łatwe 
w instalacji, poprawiają komfort podróżowania 
pasażerów.

8. FOTELIK DZIECIĘCY DUOPLUS ISOFIX. Niezbędne 
akcesorium dla zapewnienia wysokiego poziomu 
komfortu i bezpieczeństwa Twoim dzieciom podczas 
podróży.

 

1.

2.

3.

6.

5.4.

8.7.
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9. WKŁAD OCHRONNY I OSŁONA PROGU 
BAGAŻNIKA. Idealnie dopasowany do kształtu 
bagażnika wkład skutecznie chroni fabryczną 
wykładzinę. Doposaż i zabezpiecz tylny zderzak za 
pomocą wykonanej z tworzywa nakładki na próg 
bagażnika.

10. TEKSTYLNE DYWANIKI SAMOCHODOWE. 
Idealnie dostosowane do wymiarów kabiny świetnie 
komponują się z wystrojem wnętrza.

11. GUMOWE DYWANIKI SAMOCHODOWE. 
Gumowe dywaniki są idealnie dostosowane do 
Twojego samochodu. Łatwe w utrzymaniu i bardzo 
wytrzymałe, skutecznie chronią podłogę przed 
zabrudzeniami.

12. KRATKA ODDZIELAJĄCA I WYKŁADZINA 
OCHRONNA NA PODŁOGĘ BAGAŻNIKA. To akcesoria 
niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego przewozu 
Twoich czworonożnych pupili.

13. SIATKA PRZYTRZYMUJĄCA BAGAŻE. 
Umożliwia skuteczne zabezpieczenie bagażu przed 
przesuwaniem się podczas transportu.

14. POPRZECZKI DACHOWE I BAGAŻNIK NA 
NARTY. Solidne i łatwe do zamocowania poprzeczki 
ułatwiają przewóz różnego rodzaju przedmiotów oraz 
umożliwiają mocowanie szeregu akcesoriów, takich 
jak bagażnik na narty.

15. HAK HOLOWNICZY I BAGAŻNIK NA ROWERY. 
Podczas wypadów na łono natury skorzystaj 
z mocowanego na haku holowniczym bagażnika 
rowerowego, który dzięki możliwości jego odchylania 
zapewnia swobodny dostęp do tylnej klapy.

16. SKŁADANA MATA BAGAŻNIKA EASYFLEX. 
Niezbędna dla ochrony bagażnika w Twoim aucie, 
zwłaszcza przy przewozie dużych i brudnych 
przedmiotów. Daje się w prosty sposób składać 
i rozkładać.

9.

14.

15. 16.
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Wymiary
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LOGAN MCV  
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (WG NORMY ISO 3 832)     
Konfiguracja 5-miejscowa 573
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożoną tylną kanapą 1518

WYMIARY (mm)     
A Rozstaw osi 2635
B Długość całkowita 4501
C Przedni zwis 827
D Tylny zwis 1039
E Rozstaw kół przednich 1497
F Rozstaw kół tylnych 1486
G Prześwit pojazdu obciążonego (z 5 pasażerami) 128
H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów dachowych / z relingami 

dachowymi 1521 / 1552
H1 Wysokość progu bagażnika 590
H2 Wysokość otworu bagażnika 784
H3 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą 1921
H4 Wysokość pod przesłoną bagażnika 481
J1 Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1387
J2 Szerokość na wysokości tylnych podłokietników w drugim rzędzie 1389
K Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie 177
L1/L2 Szerokość bez lusterek bocznych / z lusterkami bocznymi 1733 / 1994
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 997
M1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na przednich miejscach 900
M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w drugim rzędzie 886
O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1415
O2 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie 1434
Y1 Długość załadunku za siedzeniami drugiego rzędu 1054

LOGAN MCV STEPWAY 
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (WG NORMY ISO 3 832)     
Konfiguracja 5-miejscowa 573
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożoną tylną kanapą 1518

WYMIARY (mm)     
A Rozstaw osi 2635
B Długość całkowita 4528
C Przedni zwis 846
D Tylny zwis 1047
E Rozstaw kół przednich 1491
F Rozstaw kół tylnych 1481
G Prześwit pojazdu obciążonego (z 5 pasażerami) 174
H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów dachowych / z relingami 

dachowymi 1559 / 1590
H1 Wysokość progu bagażnika 622
H2 Wysokość otworu bagażnika 784
H3 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą 1950
H4 Wysokość pod przesłoną bagażnika 481
J1 Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1387
J2 Szerokość na wysokości tylnych podłokietników w drugim rzędzie 1389
K Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie 177
L1/L2 Szerokość bez lusterek bocznych / z lusterkami bocznymi 1761 / 1994
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 997
M1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° na przednich miejscach 900
M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w drugim rzędzie 886
O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1415
O2 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie 1434
Y1 Długość załadunku za siedzeniami drugiego rzędu 1054



Jedź, podróżuj, korzystaj  
– taka jest właśnie Dacia!

W Dacii projektujemy atrakcyjne samochody wysokiej jakości i za 
przystępną cenę: modele o wyrazistym stylu, ale bez ostentacji, 
wyposażone w najbardziej niezawodne i sprawdzone technologie, 
a wszystko to za niewiarygodnie niską cenę. W ciągu zaledwie 
dziesięciu lat zmieniliśmy układ sił i dokonaliśmy przewrotu na rynku 
motoryzacyjnym. Niewiarygodne? Nie do końca. W czym tkwi nasza 
tajemnica? To idealna kombinacja prostoty, przejrzystości i dobrej ceny. 
Od wyboru modelu poprzez cenę aż po serwisowanie – z Dacią wszystko 
jest jasne i oczywiste. Posiadanie Dacii daje pewność dokonania 

właściwego wyboru. To postawienie na wysoką jakość, niezawodność 
i oryginalną stylistykę, jak również na wysoki komfort i – co szczególnie 
istotne – uczciwą cenę. To możliwość zakupu nowego samochodu, 
w pełni odpowiadającego Twoim potrzebom i pragnieniom.
I wreszcie posiadanie Dacii to brak konieczności wyłożenia wszystkich 
pieniędzy na zakup samochodu, a zatem również możliwość wyjazdu na 
wakacje czy kupienia wymarzonej gitary córce lub po prostu odłożenia 
zaoszczędzonej kwoty. Z Dacią możesz się wybrać, dokąd tylko zechcesz, 
i robić, co tylko zapragniesz.
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Wyjątkowe 
kombi za  
rewelacyjną 
cenę!
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www.dacia.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została 
przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą 
powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, 
tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego 
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu 
uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia 
techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych 
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez 
uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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