
Think big, pay little

Dacia Logan MCV
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Dacia Logan MCV har gjort 

stor succé och räknas nu som 

referens för kombiversioner... 

Det blir aldrig ont om plats! 

Med plats för upp till sju 

passagerare erbjuder nya 

Dacia Logan MCV en exceptionell 

rymlighet och ännu mer design. 

Framvagnen har moderniserats, 

liksom instrumentbrädan och 

interiören*. Arbetsresor och hela 

familjens fritidsaktiviteter får en 

helt ny dimension av komfort, 

funktionalitet och enorm

lastkapacitet. Nya Dacia Logan 

MCV fi nns i femsitsig och sjusitsig 

version. Alla projekt blir möjliga, 

för hela familjen. Ska vi åka ?

* Beroende på modell.

Bagagerummet är lättillgängligt, 

med ett generöst lastutrymme.

Kylargrill, stötfångare och strålkastare 

har fått ny design.

Förarmiljön bjuder på enastående god 

sikt med generösa utrymmen invändigt.

Nya Dacia Logan MCV

Exceptionellt utrymme ger

man vill
möjlighet att göra vad
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Modularitet

Utrymmet i Logan MCV kan disponeras om hur man vill med fl era konfi gurationer mellan två- och sjusitsig för många passagerare och/eller skrymmande föremål. 

Logan MCV kan lastas med rekordstor volym: 200 liter med sjusitskonfi guration, 700 liter med femsitskonfi guration och upp till 2 350 liter bagageutrymme med 

urtagning av tredje sätesraden* och fällning av andra sätesraden.

* Beroende på modell.
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Mångsidigheten är enorm i Dacia Logan MCV. 

Med enkel omställning mellan två- till 

femsitskonfi guration eller 

sjusitskonfi guration fyller den alla behov 

med plats för ett stort antal passagerare 

eller extra lastutrymme. Dacia Logan MCV 

är optimalt funktionell med fällbara 

och utdragbara sätesrader* så att familj 

och vänner får plats utan problem... 

inklusive bagage !

* Tredje sätesrad i sjusitsmodellen.

Flexibel 
och

interiör
mångsidig interiör
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Dacia Logan MCV saknar 

ingenting när det gäller 

komfort! Förarsidan har en 

optimal körposition med

 höjdreglering av förarsäte* 

och ratt*. Passagerarsidan har 

generösa utrymmen med extra 

komfort för både vuxna och barn. 

Komplett utrustning med t.ex. 

klimatanläggning och bilradio 

med CD och MP3* gör sitt för 

helhetsintrycket. Dacia Logan MCV 

är verkligen en inbjudande bil.

*Beroende på modell. 

Modern design på instrumentbräda och 

mittkonsol* med ergonomi och körkomfort.

Många praktiska och lättillgängliga förvaringsmöjligheter (glasögonhållare*, förvaringsfi cka* osv.)

Komfort
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bekväma sittplatser

inbjudande!
7gör bilen extra
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Både när du kör ensam och med 

sällskap är det självklart med säkerhet 

utan kompromisser. I Dacia Logan MCV 

åker man alltid tryggt. Inbromsningen 

är garanterat eff ektiv med ABS och 

nödbromsassistans. Alla passagerare 

är omgärdade av säkerhetsutrustning: 

trepunktsbälte, nackstöd, krockkuddar 

fram (på förar- och passagerarsidan) 

och sidokrockkuddar.* Ett nytt system 

med Isofi x-fästen för bilbarnstolar till 

andra sätesradens sidoplatser fi nns 

också. Dacia Logan MCV har dessutom 

3 års garanti (eller 100 000 km).

* Beroende på modell.

Robust och säker

En pålitlig kombi
i alla

avseenden
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Motorn på 1.6 l är dynamisk och tyst som ger 

goda köregenskaper och låg bränsleförbrukning, 

vilket i sin tur leder till lägre CO2-utsläpp.

Passagerarsäkerheten garanteras med ett 

komplett krockkuddssystem, krockkuddar och

sidokrockkuddar* på förar- och passagerarsida, 

samt trepunktsbälten fram och bak.

Dacia Logan MCV är utrustad med ABS-bromsar 

och panikbromsassistans för optimal stabilitet 

och kortare bromssträcka.

* Beroende på modell.
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Logan

Ambiance

AMBIANCE UTÖVER LOGAN 
STANDARDUTRUSTNING: 

•  15" stålfälg med hel navkapsel
•  2st tre punktsbälten bak tredje 

raden (2)
•  Askkopp
•  Bagagerumsbelysning (3)
•  Baksäte fäll- och delbart i 1/3-2/3
•  Centrallås
•  Dimljus fram, spoilerljus
•  Fram och bakstötfångare i bilens färg
•  Framstolar, eluppvärmda
•  Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram
•  Insynsskydd lastutrymme (1)
•  Klädsel Oska
•  Lastskyddsnät
• Möjlighet att lyfta ur 3:e sätesraden (2)
•  Sidokrockkuddar fram
•  Tonade rutor
•  Ventilationsanläggning med 

recirkulation
•  Vindrutetorkare bak

STANDARDUTRUSTNING LOGAN:

•  12V uttag
•  15’’ stålfälg med navkapsel som 

täcker hjulbultarna
• 3st tre punktsbälten bak andra raden
• Armstöd i dörr
• Bagagerumsbelysning
•  Bakdörr bak öppningsbar i sidled 

(1/3 alt 2/3)
•  Baksäte fällbart
•  Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar 
•  Dörrhandtag utvändigt : svarta
•  Elektronisk transponderstyrd 

startspärr
• Eluppvärmd bakruta
•  Fram och bakstötfångare svarta
•  Förinstallation för radio
•  Förvaringsfack i främre dörr
•  Högt placerat bromsljus
•  Höjdjusterbara strålkastare fram

•  ISOFIX-fästen på ytterplatser andra 
raden bak 

• Klädsel Durance
•  Krockkudde för passagerare 

fram (urkopplingsbar)
•  Krockkudde förarsidan
•  Kurvhandtag för passagerare 

fram/bak
•  Lastöglor i bagagerum
• Låsbart tanklock
•  Låsningsfria bromsar (ABS) med 

elektronisk bromskraftfördelning 
(EBD)

• Nackskydd på alla sittplatser
• Servostyrning
• Sidokrockskydd i dörrarna
• Skydd under motor

• Taklampa fram
• Varvmätare
•  Ventilationsanläggning med 

4 hastigheter
• Vindrutetorkare fram, 3 hastigheter
•  Ytterbackspeglar, manuellt inifrån 

justerbara (svarta)
• Övre del av grill i svart

TILLVAL

•  Metalliclack

TILLVAL 

• Förvaringshylla i taket för baksätet
• Luftkonditionering (AC)
• Metalliclack
•  Paket: Elektriska fönsterhissar fram + 

fj ärrstyrt centrallås
•  Paket: Luftkonditionering + 

Radio med CD 2x15W

• Radio med CD 2x15W
• Takbågar

(1) tillval på 7 sitsversionen

(2) på 7 sitsversion

(3) ej tillgängligt på 7 sitsversion
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Lauréate

LAUREATE UTÖVER AMBIANCE 
STANDARDUTRUSTNING: 

•  Belysning i handsfack
•  Dekorinlägg i mittkonsol och dörrsidor 

i silverfi nish
•  Dörrhandtag utvändigt : silverfi nish
•  Elmanövrerade fönsterhissar fram
•  Elstyrda och eluppvärmda 

ytterbackspeglar
•  Ficka bak på förar- och passagerarstol
•  Fjärrstyrt centrallås
•  Färddator med 6 funktioner
•  Färganpassade ytterbackspeglar
•  Förarsäte, reglerbart i höjd
•  Instegsskydd
•  Instrumentbräda Sandero look
•  Instrumenttavlor mot grå botten
•  Klädsel Pliss
•  Paket: Elektriska fönsterhissar fram + 

fj ärrstyrt centrallås

•  Ratt ställbar i höjd
•  Takbågar
•  Taklampa fram med läslampa 

för passagerare
•  Tyginklädnad på dörr 
•  Övre del av grill i chrome

TILLVAL

•  15" Aluminiumfälg "Alium"
•  Elmanövrerade fönsterhissar bak
•  Förvaringshylla i taket för baksätet
•  Metalliclack

•  Radio med CD 2x15W
•  Radio med CD MP3 4x15W 
•  Paket: Luftkonditionering + 

Radio med CD 2x15W
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TEKNISKA FAKTA

Motorversion 1,6L HI-FLEX
Antal sittplatser 5/7

Motor
Motortyp K4M 690
Cylindervolym, cm3 1598
Cylinderdiameter/slaglängd, mm 79.5x80.5
Antal cylindrar 4
Kompression 9,8
Antal ventiler 16
Max effekt, kW (hk DIN) 77 (105)
Vid varvtal (v/min) 5750
Max vridmoment, Nm (kpm) 148
Bränsleinsprutningssystem Multipoint
Bränsle Bensin/ E85
Katalysator Standard

Transmission
Typ JR5
Växellåda 5-vxl man
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 1:an 7,23
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 2:an 13,17
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 3:an 19,36
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 4:an 24,59
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 5:an 30,23

Styrinrättning
Vänddiameter (m) 11,25
Rattvarv mellan styrutslag (Manuell/servo) 4,5/3,2

Chassi
Hjulupphängning, fram MacPherson
Hjulupphängning, bak Bakvagnsupphängning med flexibel geometri

Hjul
Fälg 6.0 J15

Däck fram/bak 185/65 R15

Bromsar
ABS Bosch 8.1 Standard
Panikbromsassistance Standard
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) Standard
Skivbromsar fram 259 mm
Trumbromsar bak 203 mm

Prestanda
Topphastighet, km/h 174
Acceleration 0-100 km/h, sek 11”8/ 12”1

Luftmotstånd
Cx 0.36

Bränsleförbrukning (enligt eu-direktiv, l/100km)
CO2 (g/km) 178
Stad 9,8
Landsväg 6,3
Blandad 7,5

Bränsletank
Volym, l 50

Vikter, kg 5/7 Platser
Tjänstevikt 1 165
Totalvikt 1770/1840
Max bruttovikter (tågvikt) 2650/2700
Max släpvagnsvikt 1300/1300
Max släpvagnsvikt - obromsat 635/650

Mått
Längd (mm) 4 443
Bredd med ytterbackspeglarna infällda/utfällda (mm) 1740/1993
Höjd olastad utan/ med takrails (mm) 1640/1674
Axelavstånd (mm) 2 905
Bredd i höfthöjd, fram (mm) 1 407
Bredd i höfthöjd, bak (mm) 1 432
Bredd i axelhöjd, fram (mm) 1 388
Bredd i axelhöjd, bak (mm) 1 421
Markfrigång (mm) 160
Takhöjd bak mellan sätet och tak vid 14º 934
Bagageutrymme - med tredje sätesraden uppfällt (l) 200
Bagageutrymme - med andra baksätet uppfällt (l) 700
Bagageutrymme - med baksätet nedfällt (l) 2 350
Försäkringsklass: 3-12-14

 Logan MCV  uppfyller följande tre kriterier: CO2-utsläpp på högst 140 g/km. Tillverkning i en ISO 14001-certifi erad fabrik, vilket ger minsta möjliga påverkan 
på miljön. 95 % av materialet är återvinningsbart och minst 5 % av plastmaterialet är tillverkat av återvunnen plast. 
Med Logan MCV och Dacia  tar Dacia sitt ansvar under hela bilens livscykel.
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Logan Ambiance Laureate

Exteriör
Dörrhandtag utvändigt : svarta ● ● -
Dörrhandtag utvändigt : silverfinish - - ●

Övre del av grill i svart ● - -
Övre del av grill i bilens färg - ● -
Övre del av grill i chrome - - ●

Fram och bakstötfångare svarta ● - -
Fram och bakstötfångare i bilens färg - ● ●

Färganpassade ytterbackspeglar - - ●

Sidoskyddslister svarta - ● ●

Skydd under motor ● ● ●

Takbågar - o ●

Bakdörr bak öppningsbar i sidled (1/3 alt 2/3) ● ● ●

15" stålfälg med navkapsel som täcker hjulbultarna ● - -
15" stålfälg med hel navkapsel - ● ●

15" Aluminiumfälg “Alium” - - o
Metalliclack o o o
Interiör
Förarsäte, reglerbart i höjd - - ●

Insynsskydd lastutrymme - ●/o (1) ●/o (1)

Baksäte fällbart ● - -
Baksäte fäll- och delbart i 1/3-2/3 - ● ●

Möjlighet att lyfta ur 3 sätesraden - ●
 (2)

●
 (2)

Förvaringsfack i främre dörr ● ● ●

Förvaringshylla i taket för baksätet - o o
Ficka bak på förar- och passagerarstol - - ●

Armstöd i dörr ● ● ●

Dekorinlägg i mittkonsol och dörrsidor i silverfinish - - ●

Instrumenttavlor mot grå botten - - ●

Instrumentbräda Sandero look - - ●

Tyginklädnad på dörr - - ●

Instegsskydd - - ●

Klädsel Durance ● - -
Klädsel Oska - ● -
Klädsel Pliss - - ●

Säkerhet aktiv/passiv
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) ● ● ●

Krockkudde förarsidan ● ● ●

Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar) ● ● ●

Sidokrockkuddar fram - ● ●

Sidokrockskydd i dörrarna ● ● ●

Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar ● ● ●

Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram - ● ●

Höjdjusterbara strålkastare fram ● ● ●

Lastöglor i bagagerum ● ● ●

Lastskyddsnät - ● ●

Nackskydd på alla sittplatser ● ● ●

3st tre punktsbälten bak andra raden ● ● ●

2st tre punktsbälten bak tredje raden - ●
 (2)

●
 (2)

ISOFIX-fästen på ytterplatser andra raden bak ● ● ●

Bilsäkerhet
Elektronisk transponderstyrd startspärr ● ● ●

Styrning och instrument
Varvmätare ● ● ●

Servostyrning ● ● ●

Färddator med 6 funktioner - - ●

Sikt
Dimljus fram, spoilerljus - ● ●

Vindrutetorkare fram, 3 hastigheter ● ● ●

Vindrutetorkare bak - ● ●

Eluppvärmd bakruta ● ● ●

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara (svarta) ● ● -
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar - - ●

Komfort
Centrallås - ● -
Fjärrstyrt centrallås - - ●

Elmanövrerade fönsterhissar fram - - ●

Elmanövrerade fönsterhissar bak - - o
Tonade rutor - ● ●

Högt placerat bromsljus ● ● ●

Taklampa fram ● ● -
Taklampa fram med läslampa för passagerare - - ●

12V uttag ● ● ●

Askkopp - ● ●

Belysning i handsfack - - ●

Bagagerumsbelysning ● ● 
(3)

● 
(3)

Kurvhandtag för passagerare fram/bak ● ● ●

Låsbart tanklock ● ● ●

Ratt ställbar i höjd - - ●

Värme/ventilation
Framstolar, eluppvärmda - ● ●

Ventilationsanläggning med 4 hastigheter ● ● ●

Ventilationsanläggning med recirkulation - ● ●

Luftkonditionering (AC) - o o
Radio
Förinstallation för radio ● ● ●

Radio med CD 2x15W - o o
Radio med CD MP3 4x15W - - o
Paket
Paket: Luftkonditionering + Radio med CD 2x15W - o o
Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås - o ●

● Standard     o Tillval    - Ej tillgänglig
(1) tillval på 7 sitsversionen
(2) på 7 sitsversion
(3) ej tillgängligt på 7 sitsversion

Utrustning och tillval
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Dimensioner

SNÖVIT 369 MARINBLÅ D42

RUBINRÖD 21D

SILVER D69

SAFIRBLÅ RNA ELDRÖD B76

VULKANGRÅ KNM

MINERALBLÅ RNF

KOMETGRÅ KNANATTSVART 676

ÅSKBLÅ RNZ

Färger
Metalliclack*Grundfärger

BAGAGERUMSVOLYM (dm3 med ISO-standard)
Femsitsmodellen 700
Sjusitsmodellen 200

DIMENSIONER (mm)
A Axelavstånd 2 905
B Totallängd 4 473
C Främre överhäng 797
D Bakre överhäng 771
E Främre spårvidd 1 469
F Bakre spårvidd 1 466
G Utvändigt totalmått/med sidospeglar 1 740/1 993
H Höjd (olastad)/med takbågar 1 640/1 674
J Höjd på lasttröskel (Olastad) 564

K Markfrigång (lastad) 160
L Kupélängd (pedaler/ryggstöd i andra baksätesraden/tredje sätesraden) 1 678/2 573

M Armbågsutrymme fram 1 407
M1 Armbågsutrymme bak (andra sätesraden) 1 432
M2 Armbågsutrymme bak (tredje sätesraden) 1 192

N Knäutrymme fram 1 388
N1 Knäutrymme bak (andra sätesraden) 1 421
N2 Knäutrymme bak (tredje sätesraden) 1 287
P1 Huvudutrymme fram (14°) 954
P2 Huvudutrymme bak (14°) i andra sätesraden 934
P3 Huvudutrymme bak (14°) i tredje sätesraden 871

Y Utrymme över bagagerum 1 047
Y3 Innerbredd mellan varje passagerare 1 009
Z1 Max lastlängd 1 500
Z2 Höjd på bagagerum 906
Z3 Min. lastlängd 450

*Metallicklack mot pristillägg

12-C3_B_Logan_R90.indd   1212-C3_B_Logan_R90.indd   12 20/05/09   17:33:3520/05/09   17:33:35



4

5 6

9

7

11

8

3

21

10

Tillbehör
1. TAKBÅGAR
Tvärgående takbågar i stål. Låter dig enkelt 
transportera upp till 80 kg bagage eller 
skrymmande föremål som t.ex. cykelhållare, 
takbox. Takbågar till rails 6001998210, 
Takbågar 6001998209, Rails 6001998213

2. DRAGKROK
Dragkroken är särskilt utformad för 
frekvent användning. Snygg design. 
Dragkrok 6601998140, 
7-pins elsats 7711425747

3. PARKERINGSSENSORER BAK
Varningsljud när du backar för nära ett 
hinder bakom bilen och hjälper dig att 
manövrera bilen perfekt vid parkering. 
Utan display 6001998142, 
med display 6001998143

4. MITTARMSTÖD FRAM
Kan lutas i flera inställningar för en 
perfekt körposition och med ett praktiskt 
extra förvaringsutrymme. 
Ljusgrå: 6001998148
Svart: 6001998264

5. BAGAGERUMSMATTA
Passar perfekt till bagagerummet i Logan 
MCV. Kraftig och tålig design som skyddar 
bagagerummet vid transport av bagage och 
smutsiga föremål. Vattentät och enkel att ta 
ur för avspolning och tvätt. 6001998199

6. BILBARNSTOLAR
Isofix-bilbarnstolar är lätta att installera tack 
vare Isofix-låssystem. Tack vare fem-punkts 
selen sitter ditt barn säkert i stolen. 
Flera artikelnummer.

7. TEXTILMATTA MONITOR
4 skräddarsydda filtmattor som skyddar 
mot slitage och fukt. 100 % matchade 
med originalinredningen. 
Ljusgrå 6001998218.

8. TEXTILMATTA MADRIGAL
4 skräddarsydda velourmattor som 
skyddar mot slitage och fukt. 100 % 
matchade med originalinredningen.
Mörkgrå 6001998219.

9. SÄTESKLÄDSEL
Skydda klädseln med en sportigt sätesklädsel 
som är skräddarsydd för stolarna i Dacia Logan 
MCV. Den exklusiva designen matchar interiören 
perfekt! Finns i olika utföranden.

10. HANDSFREE-SET MED BLUETOOTH
Parrot 3200. Den här trådlösa handsfree-
lösningen med LCD-skärm i färg kan ställas 
in av användaren för inkommande samtal 
och bläddring i mobiltelefonens menyer. 
7711423623

11. SONY RADIO GT31
Dacia erbjuder ett brett utbud av 
bilradioapparater, bland annat denna 
modell som är kompatibel med MP3-format 
och har en AUX-ingång och en USB-port 
i frontpanelen. 7711427172
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*
100 000 km

ÅRS 
GARANTI

www.dacia.se

Dacia
Dina förväntningar ger 
oss de smarta idéerna. 

*Beroende på vilket som inträff ar först (se säljvillkoren).

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från 
förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i specifi kationer för fordon och tillbehör som 
beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-återförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning 
inte fi nnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och 
klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från 
DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav. 

Mellan dig och Dacia, ren intelligens. Du gillar smarta lösningar, till ett bra pris. Samma sak tror vi på. Våra modeller 

utmärker sig med sina generösa utrymmen, för passagerare, tillhörigheter och bagage. Du får helt enkelt all utrustning 

du behöver utan kompromisser. Vi vill ge dig möjlighet att ta del av Renaults expertis vad gäller komfort och säkerhet. 

Dacia ingår i Renault-koncernen, och därför konstruerar vi våra bilar utifrån tekniska lösningar med bevisad eff ektivitet 

och pålitlighet. Denna pålitlighet gör att vi kan erbjuda en 3-års garanti och särskilt förmånliga driftskostnader. Välj Dacia 

och du väljer förtroende.
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