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Rodzinny sedan za 
rewelacyjną cenę!
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Bardziej nowoczesna 
i dynamiczna   
linia nadwozia 

Zmieniony design Dacii Logan jeszcze bardziej podkreśla solidność 
i niezawodność auta, wnosząc zarazem do jej wyglądu dynamikę 
i nowoczesność. W połączeniu z przednimi i tylnymi światłami 
o charakterystycznym dla marki układzie oraz zmienioną, chromowaną 
osłoną chłodnicy Dacia Logan zyskuje wszystko, co potrzeba, aby się 
podobać. Czego żądać więcej za tak atrakcyjną cenę?
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Nowoczesne  
i przytulne wnętrze
Starannie dopracowane wykończenie, przytulne wnętrze, nowe, bardziej 
nowoczesne i komfortowe rodzaje tapicerki, nowa kierownica i nowa 
środkowa konsola… Wnętrze Dacii Logan jest teraz bardziej harmonijne. 
Każdy czuje się w nim dobrze już od pierwszej chwili.
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Wszystko, co niezbędne,  
aby pomieścić Twoją rodzinę
Dacia Logan oferuje pięć pełnowymiarowych miejsc, które zapewniają 
komfortowe warunki wszystkim pasażerom, jak również wiele 
użytecznych i pomysłowych schowków, dodatkowe gniazdo 12 V przy 
tylnych siedzeniach do ładowania wszelkich urządzeń oraz obszerny 
bagażnik, który pomieści wszystkie Twoje bagaże. To doskonałe 
rozwiązanie na wspólne wjazdy z rodziną lub przyjaciółmi.
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DUŻA OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA
 UŻYTECZNA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA



We wnętrzu Dacii Logan wszystko jest zaprojektowane z myślą 
o skuteczności i prostocie. Dzięki szeregowi użytecznych technologii, 
takich jak system multimedialny Media Nav Evolution ze sprzężoną 
z nim kamerą cofania czy elektryczne podnośniki szyb z wyłącznikiem 

impulsowym po stronie kierowcy*, Dacia Logan zapewnia swoim 
pasażerom niezwykle dogodne warunki podróżowania.
* W zależności od wersji.

Użyteczne technologie, 
ułatwiające codzienne życie
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Pełne bezpieczeństwo  
w każdych warunkach

Wspomaganie parkowania tyłem*: sekwencja przerywanych sygnałów dźwiękowych ostrzega 
kierowcę o zbliżaniu się do przeszkód znajdujących się za samochodem. Dla zapewnienia 
większego komfortu i bezpieczeństwa istnieje możliwość doposażenia układu w kamerę cofania. 

* Zależnie od wersji.

ESC: w razie utraty przyczepności na zakrętach, system ten umożliwia stabilizację toru 
jazdy poprzez odpowiedni rozdział siły hamowania i sterowanie obrotami silnika

Dacia Logan



Ponieważ Twoje bezpieczeństwo jest dla nas zawsze najwyższym 
priorytetem, Dacia Logan została wyposażona 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 zwiększonej 
stabilności samochodu. Ponadto został on wyposażony w czołowe 
i boczne poduszki powietrzne, system mocowania fotelików dziecięcych 
Isofix na tylnych bocznych siedzeniach, wspomaganie ruszania pod górę 
i wspomaganie parkowania tyłem. Możesz spokojnie ruszyć w drogę!

Wspomaganie ruszania pod górę: system ten umożliwia ci w pełni bezpieczne i nie 
wymagające 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

Dacia Logan

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 – ABS + system wspomagania nagłego 
hamowania (AFU) + ESC + ASR
 – Czołowe i boczne poduszki powietrzne na 
przednich siedzeniach
 – System kontroli ciśnienia w oponach
 – Wskaźnik zmiany biegów
 – Ostrzeganie o niezapięciu pasów 
bezpieczeństwa na przednich siedzeniach
 – System mocowania fotelików dziecięcych 
Isofix na tylnych bocznych siedzeniach
 – Wspomaganie ruszania pod górę
 – Wspomaganie układu kierowniczego
 – Przedni i tylny zderzak w kolorze czarnym
 – Charakterystyczny układ przednich i tylnych 
świateł, światła dzienne z diodami LED
 – Lusterka boczne z ręczną regulacją od 
wewnątrz
 – Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
 – Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
 – Kołpaki kół 15” Groomy
 – Tylna stała kanapa z 3 zagłówkami
 – Gniazdo 12 V z przodu
 – Ręcznie podnoszone szyby przednie i tylne

Opcje:
 – Koło zapasowe

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
OPEN = ACCESS +

 – Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
 – Światła przeciwmgłowe
 – 2 głośniki z przodu
 – Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany 
falami radiowymi
 – Elektrycznie podnoszone szyby przednie, 
podnośnik impulsowy po stronie kierowcy
 – Dacia Plug&Radio: radio MP3, Bluetooth®, 
wejście USB i jack w panelu radia, pilot do 
sterowania przy kierownicy

Opcje:
 – Pakiet Komfort (pasy bezpieczeństwa 
kierowcy z regulacją wysokości, kolumna 
kierownicy regulowana na wysokość, fotel 
kierowcy z regulacją wysokości)
 – Klimatyzacja manualna
 – Koło zapasowe / koło dojazdowe**
 – Lakier metalizowany
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Laureate

 – Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek 
w kolorze nadwozia

 – Pasy bezpieczeństwa kierowcy z egulacją 
wysokości

 – Zewnętrzne lusterka boczne regulowane 
elektrycznie i podgrzewane

 – Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 – Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
 – Klimatyzacja manualna
 – Kołpaki kół 15” Popster

Opcje:
 – Lakier metalizowany
 – Klimatyzacja automatyczna
 – Obręcze koł ze stopu metali lekkich 15” wzór 
Chamade

 – Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów 
pokryte skórą*

 – Pakiet skórzany (tapicerka skórzana łączona 
ze skórą ekologiczną w kolorze czarnym)

 – Koło zapasowe / koło dojazdowe**
 – Regulator-ogranicznik prędkości
 – Kamera cofania z systemem wspomagania 
parkowania tyłem

 – System wspomagania parkowania tyłem
 – Elektrycznie podnoszone szyby tylne
 – Podłokietnik przedni
 – Media Nav Evolution: ekran dotykowy 
7” z nawigacją, radioodtwarzaczem (bez 
CD), wejście USB i jack, audiostreaming, 
Bluetooth®, pilot do sterowania przy 
kierownicy, 2 dodatkowe głośniki w tylnych 
drzwiach***

 – Mapa Europy Wschodniej – wersja rozszerzona 
(dostępna dla Media Nav Evolution)

      * Skóra bydlęca.
   ** Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.
*** Niedostępne menu w języku polskim.

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

NIEBIESKI COSMOS  (RPR)2

SZARY HIGHLAND (KQA)2

SZARY COMÈTE (KNA)2

BEŻ DUNE (HNP)2

BRĄZOWY VISON (CNM)2

CZARNY PERŁOWY (676)2BIAŁY ALPEJSKI (369)1 NIEBIESKI NAVY (D42)1

ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ
15” CHAMADE*

KOŁPAKI KÓŁ 15” 
GROOMY

KOŁPAKI KÓŁ 15” 
POPSTER

1 Kolory niemetalizowane.
2 Kolory metalizowane.
* Dostępne wyłącznie dla wersji Laureate.
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1. OBRĘCZE KÓŁ. Podkreśl swoją osobowość 
montując obręcze kół Runway. Zapewni to twojemu 
autu nowoczesny i zdecydowanie dynamiczny wygląd!

2. TEKSTYLNE DYWANIKI PODŁOGOWE. Idealne 
dostosowane do wymiarów kabiny dywaniki 
podłogowe są świetnie dopasowane do wystroju 
wnętrza oraz wyróżniają się wysokim poziomem 
jakości i bezpieczeństwa.

3. WKŁADKA OCHRONNA PODŁOGI BAGAŻNIKA 
I OSŁONA PROGU BAGAŻNIKA. Wkładka ochronna 
skutecznie chroni fabryczną wykładzinę i jest idealnie 
dopasowana do kształtu bagażnika. Jest bardzo 
praktyczna i daje się z łatwością zmywać wodą. 
Doposaż i zabezpiecz tylny zderzak twojego auta 
za pomocą wykonanej z tworzywa nakładki na próg 
bagażnika.

4. SIATKA DO BAGAŻNIKA. Umożliwia dociśnięcie 
bagaży, zapobiegając ich przemieszczanie się podczas 
transportu.

1
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5. BAGAŻNIK ROWEROWY MOCOWANY NA HAKU 
HOLOWNICZYM. Podczas wypadów w plener 
skorzystaj z mocowanego na haku holowniczym 
bagażnika rowerowego, który dzięki możliwości jego 
odchylania zapewnia swobodny dostęp do bagażnika.

6. BOCZNE LISTWY OCHRONNE. Zabezpiecz 
swoją Dacię Logan przed skutkami drobnych otarć 
w codziennym użytkowaniu, montując estetyczne, 
boczne listwy ochronne.

7. PODŁOKIETNIK. Popraw swój komfort 
podróżowania, zyskując zarazem dodatkowy schowek, 
w którym będziesz mógł pomieścić drobne osobiste 
przedmioty. Podłokietnik ma również możliwość 
regulacji w pionie, która dodatkowo zwiększa komfort.

8. KUFER DACHOWY MOCOWANY NA 
POPRZECZKACH DACHOWYCH. Daje się zamontować 
w ciągu kilku minut na poprzeczkach dachowych, 
oferując dodatkową przestrzeń ładunkową w twoim 
aucie.

9. AUTOALARM. Alarm jest kompatybilny 
z elektronicznymi układami Twojego Logana, wykrywa 
wszelkie próby włamania się do samochodu i wszelki 
ruch w kabinie.
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OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (WG NORMY ISO 3 832)
Konfiguracja pięciomiejscowa 510
Konfiguracja dwumiejscowa (ze złożoną tylną kanapą) 1 257

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2 635
B Długość całkowita 4 358
C Przedni zwis 827
D Tylny zwis 896
E Rozstaw kół przednich 1 496

WYMIARY (mm)
F Rozstaw kół tylnych 1 486
G Prześwit pojazdu obciążonego (z 5 pasażerami w kabinie) 130
H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1 517
H1 Wysokość progu załadunku bagażnika 751
H2 Wysokość otworu bagażnika 406
J1 Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1 387
J2 Szerokość na wysokości podłokietników w drugim rzędzie siedzeń 1 389
K Ilość miejsca na wysokości kolan w drugim rzędzie siedzeń 177
L1/L2 Szerokość całkowita bez lusterek/z lusterkami bocznymi 1 733/1 994

WYMIARY (mm)
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 013
M1 Wysokość od siedziska do dachu pod kątem 14° na przednich 

siedzeniach 900

M2 Wysokość od siedziska do dachu pod kątem 14° na tylnych 
siedzeniach 869

O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 415
O2 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie 1 430
Y1 Długość załadunku za siedzeniami drugiego rzędu 1 076

Wymiary
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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.



Komfort dla   
całej rodziny!

Dacia Logan





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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