
Think big

Dacia Logan MCV



Po uspehu, ki ga je Dacia Logan 

MCV doživela na tržišču, je postala 

pravi zgled dostopnega družinskega 

karavana … V tem avtomobilu prostora 

nikoli ne zmanjka! Nova Dacia Logan 

MCV, ki lahko sprejme 7 potnikov, 

ponuja izjemno udobje in še lepši 

izgled. Prenovljen je prednji del vozila, 

prav tako kot armaturna plošča in 

barvne kombinacije notranjosti*.

S tem avtomobilom dobijo tako 

družinska kot poslovna potovanja 

povsem novo dimenzijo. Z združitvijo 

udobja, funkcionalnosti in velikega 

prtljažnega prostora je nova Dacia 

Logan MCV na voljo v izvedenki s 5 ali 

7 sedeži. Spremljala vas bo pri vseh 

vaših projektih. Torej, gremo na pot?

* Pri nekaterih izvedenkah

Lahko dostopen prtljažnik ponuja 

obsežen tovorni prostor.

Nova okrasna maska, nov odbijač, nove luči: prednji 

del Dacie Logan MCV odraža robustnost in sodobnost.

Še udobnejše potovanje po zaslugi sedežne 

klopi v 2. in 3. vrsti, na katere se lahko 

udobno namesti do 5 odraslih potnikov.

Nova Dacia Logan MCV

Izjemen prostor

želje
za vse vaše





Prilagodljivost notranjega prostora

S spreminjanjem konfi guracije z 2 na 7 sedežev* lahko prostor vozila Logan MCV prilagajate za prevoz več oseb oziroma večjih predmetov, glede na vaše potrebe.

Logan MCV ponuja zelo prostoren prtljažnik: 200 litrov pri izvedenki s 7 sedeži, 700 litrov pri izvedenki s 5 sedeži in do 2350 litrov pri odstranjeni sedežni klopi v 3. vrsti in 

preklopljeni sedežni klopi v 2. vrsti*.

* Pri nekaterih izvedenkah



Z Dacio Logan MCV dobi polivalentnost svoj pravi pomen. 

Z enostavnim preoblikovanjem konfi guracije z 2 na 5 ali 7 

sedežev se prilagaja vsem vašim potrebam: ko na primer 

želite zagotoviti več prostora za potnike ali pa maksimalno 

povečati tovorni prostor. Dacia Logan MCV se ponaša z izjemno 

funkcionalnostjo po zaslugi sedežnih klopi, ki se lahko preklopijo 

ali odstranijo iz vozila*, da bi lahko brez težav namestili 

svojo družino, prijatelje ... in njihove osebne predmete.

* 3. vrsta pri izvedenki s 7 sedeži

Notranjost 
po izbiri,

svobode
za več



Dacia Logan MCV ne skopari z 

udobjem! Voznikov položaj med 

vožnjo je idealen predvsem po zaslugi 

nastavljivega voznikovega sedeža* 

in po višini nastavljivega volana*. 

Prostoren potniški prostor zagotavlja 

tako odraslim kot otrokom potovanje 

v najboljših pogojih, ne glede na to, 

ali sedijo na sedežni klopi v 2. ali v 

3. vrsti (pri izvedenki s 7 sedeži). Če 

k temu dodate še popolno opremo, 

predvsem klimatsko napravo in 

avtoradio s CD MP3-predvajalnikom*, 

boste začutili, da ima Dacia Logan

MCV resnično smisel za gostoljubnost.

* Pri nekaterih izvedenkah

Nov dizajn armaturne plošče in osrednje konzole* odraža 

ergonomijo in udobje v vožnji.

Na voljo so številna odlagalna mesta (predal za očala*, polica pod stropom* itd.)

Udobje



udobnih sedežev, 
kakšna

gostoljubnost!
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Ne glede na to, ali potujemo sami ali 

v družbi, je normalno, da zahtevamo 

brezhibno varnost. Dacia Logan MCV vam 

daje prav tako varnost. K učinkovitemu 

zaviranju pripomore sistem ABS skupaj s 

sistemom za pomoč pri zaviranju v sili. Vsi 

potniki razpolagajo s popolno varnostno 

opremo: tritočkovni varnostni pasovi, 

vzglavniki, čelne varnostne blazine za 

voznika in sovoznika ter bočne varnostne 

blazine spredaj*, kot tudi novi sklop 

Isofi x za pritrditev otroškega sedeža na 

stranskih sedežih v 2. vrsti. Zahvaljujoč 

svoji zanesljivosti na najvišji ravni vam 

Dacia Logan MCV ponuja 3-letno garancijo 

ali garancijo na prevoženih 100.000 km.

* Pri nekaterih izvedenkah

Robustnost in varnost

Zanesljiv in 
varen, karavan, vreden

zaupanja



Varčni, dinamični in tihi motorji dCi zagotavljajo izjemen 

užitek v vožnji ter zelo nizko porabo goriva in emisijo CO2.

Varnost potnikov zagotavlja popolni sistem varnostnih 

blazin (čelne varnostne blazine, bočne varnostne 

blazine za zaščito prsnega koša*) in varnostnih 

pasov (tritočkovni varnostni pasovi spredaj in 

zadaj z navijalnimi bobni, tritočkovni varnostni 

pas z navijalnim bobnom v 3. vrsti sedežev).

Za boljšo stabilnost in krajšo zavorno pot je Dacia 

Logan MCV serijsko opremljena s sistemom ABS 

in sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (AFU).

*Pri nekaterih izvedenkah



Dimenzije

BELA GLACIER 369 (OV) MODRA MARINE 61H (OV)

RDEČA PASSION 21D (OV)

SVETLO SIVA PLATINE D69 (TE)

MODRA EXTREME RNA (TE) OGNJENO RDEČA B76 (TE)

SIVA BASALTE KNM (TE)

MODRA MINÉRAL RNF (TE)

SIVA COMETE KNA (TE) BEŽ SABLE HNL (TE)

MODRA ELECTRIQUE RNZ (TE)

Barvna paleta
Kovinske barve (TE)Navadne barve (OV)

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3  ISO standard)
Izvedenka s 5 sedeži 700
Izvedenka s 7 sedeži 198

RAVNINSKI PRIKAZ (mm)
 A Medosna razdalja 2 905
 B Celotna dolžina vozila 4 473
 C Previs spredaj 797
 D Previs zadaj 771
 E Prednji kolotek 1 469
 F Zadnji kolotek 1 466
 G Celotna širina vozila brez/z zunanjima ogledaloma 1 740/1 993
 H Višina praznega vozila/z nosilnimi strešnimi drogovi 1 640/1 674
 J Višina praga pri praznem vozilu 564
 K Razdalja od tal pri obtežitvi 160
 L Dolžina potniškega prostora (pedali/naslonjalo sedežev v 2. vrsti/3. vrsti) 1 678/2 573
 M Širina v višini komolcev spredaj 1 407
 M1 Širina v višini komolcev zadaj (2. vrsta) 1 432
 M2 Širina v višini komolcev zadaj (3. vrsta) 1 192
 N Širina v višini zaščitnih letev spredaj 1 388
 N1 Širina v višini zaščitnih letev zadaj (2. vrsta) 1 421
 N2 Širina v višini zaščitnih letev zadaj (3. vrsta) 1 287
 P1 Višina od sedišča spredaj do strehe, pod kotom 14° 954
 P2 Višina od sedišča zadaj do strehe, pod kotom 14° (2. vrsta) 934
 P3 Višina od sedišča zadaj do strehe, pod kotom 14° (3. vrsta) 871
 Y Zgornja širina pri prtljažnih vratih 1 047
 Y3 Notranja širina med blatniškima košema 1 009
 Z1 Največja nakladalna dolžina 1 500
 Z2 Višina prtljažnega prostora 906
 Z3 Najmanjša nakladalna dolžina 450



Dodatna oprema

4

5 6

9

7

12

8

3

21

1. PREČNI STREŠNI NOSILCI 
Jekleni prečni strešni drogovi omogočajo prevoz 
dodatne prtljage ali opreme, težke do 80 kg
(nosilec za kolesa, strešni kovček ...).
Kataloška št.: 60 01 998 209

2. PODALJŠANA VLEČNA KLJUKA
Kljuka je zasnovana za intenzivno uporabo. Njen eleganten 
dizajn in možnost demontaže zgloba prispevajo k 
estetskemu videzu vozila.
Kataloška št.: 60 01 998 140

3. SISTEM ZA POMOČ PRI PARKIRANJU ZADAJ
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj olajša manevriranje 
pri parkiranju s pomočjo zvočnih signalov, ki opozarjajo na 
bližino ovire za vozilom.
Kataloška št.: 60 01 998 142

4. OSREDNJI NASLON ZA ROKE SPREDAJ
Osrednji naslon za roke spredaj z nastavljivim nagibom 
omogoča prilaganje vašemu položaju pri vožnji in je hkrati 
tudi zelo praktično mesto za odlaganje predmetov.
Kataloška št.: 60 01 998 148 (svetlo siva)
 60 01 998 264 (črna)

5. ENODELNO KORITO ZA PRTLJAŽNIK
Popolnoma se prilega obliki prtljažnika vašega Logana MCV. 
Trdno in trpežno korito ščiti prtljažnik ter omogoča prevoz 
različnega blaga, predvsem pa tistega, ki bi lahko umazal 
vozilo. Je vodoodporno, z lahkoto se odstrani in opere pod 
curkom vode.
Kataloška št.: 60 01 998 199

6. OTROŠKI SEDEŽ ISOFIX
Model Duoplus Isofi x, ki je namenjen otrokom, starim od 9 
mesecev do 4 let, se uporablja samo v položaju, obrnjenem 
v smeri vožnje. Njegov pas s 5-točkovno pritrditvijo 
zagotavlja optimalno zadrževanje otroka v sedežu. 
Namestitev sedeža je enostavna po zaslugi sistema Isofi x 
s pritrdilnimi zapahi.
Kataloška št.: 77 11 423 381

7. TEKSTILNA TALNA OBLOGA MONITOR
Talna obloga iz tekstila (4 kosi v kompletu) lično ščiti 
pod vozila pred obrabo in vlago. Popolnoma v skladu z 
originalno postavitvijo vozila, na voljo v svetlo sivi barvi.
Kataloška št.: 60 01 998 218

8. TEKSTILNA TALNA OBLOGA MADRIGAL
Talna obloga po meri z dodelavo iz velurja (4 kosi v 
kompletu) lično ščiti pod vozila pred obrabo in vlago. 
Popolnoma v skladu z originalno postavitvijo vozila, 
na voljo v temno sivi barvi.
Kataloška št.: 60 01 998 219

9. SEDEŽNE PREVLEKE SPORT
Za zaščito potniškega prostora vašega vozila izberite naše 
sedežne prevleke Sport, narejene po meri iz tkanine s 3D 
vzorcem. Njihov ekskluzivni dizajn je popolnoma v skladu z 
barvno kombinacijo notranjosti vašega Logana.
Kataloška št.: 60 01 998 236 (za model s 5 sedeži)

10. NAVIGACIJA GARMIN NUVI 265W
Ta navigacija je izredno lahko upravljiva, pohvali pa se lahko 
s funkcijo bluetooth, ter prednaloženo podrobno cestno 
kartografi jo Evrope. Priložena je spominska kartica Adria 
Route s podrobno cestno kartografi jo Slovenije, Hrvaške, 
BiH in Makedonije.
Kataloška št.: 77 11 454 157

11. KOMPLET ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE
BLUETOOTH PARROT 3200
Ta brezžični komplet za prostoročno telefoniranje z barvnim 
LCD zaslonom lahko nastavite po želji, da imate prikazane 
podatke o klicatelju in se pomikate po imeniku svojega 
prenosnega telefona.
Kataloška št.: 77 11 241 391 (3200 LS-COLOR)

12. AVTORADIO SONY CDX-GT23
Avtoradio predvaja WMA format, ima pa tudi AUX vhod. 
Izhodna moč znaša 4×45W, premore pa tudi 
izenačevalnik zvoka.
Kataloška številka: 77 11 277 230
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www.dacia.si
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 Dacia
S poznavanjem vaših potreb 
so naše ideje še bolj domiselne.

Renault Nissan Slovenija d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitna odstopanja tehničnih podatkov o vozilu, objavljenih v tem prospektu, od dejanskih podatkov o 
vozilu, ki je trenutno v prodaji, kljub prizadevanju za posodabljanje podatkov in stalni skrbi za njihovo verodostojnost pri tiskanju materiala. V skladu z Daciino poslovno 
politiko stalne izboljšave proizvodov si Renault Nissan Slovenija d.o.o. pridržuje pravico do spremembe podatkov, objavljenih v tem prospektu, ter možnosti in pogojev 
prodaje vozil na svetovnem tržišču. Za natančnejše informacije o vozilu vas prosimo, da se obrnete na pooblaščenega koncesionarja Dacia. Zaradi tehničnih omejitev pri 
tiskanju se prikazane barve v tem prospektu lahko razlikujejo od dejanskih barv karoserije ali materialov notranje opreme. Renault Nissan Slovenija d.o.o. si pridržuje vse 
pravice intelektualne lastnine, ki izhaja in/ali bi lahko izhajala iz tega gradiva, kakršenkoli ponatis oziroma uporaba tega gradiva na kakršenkoli način in/ali v kakršnikoli obliki 
pa je dovoljena samo po predhodnem pisnem soglasju s strani podjetja Renault Nissan Slovenija d.o.o.

* Do izpolnitve enega od obeh navedenih pogojev.

Odnos med znamko Dacia in vami temelji na razumu. Radi imate domiselnost, vendar želite primerno ceno.

Isto želimo tudi mi.

Naša družinska in gospodarska vozila so zelo velikodušna glede razpoložljivega prostora za prevoz potnikov, njihovih 

predmetov in prtljage. Velikodušna, ko gre za ugodno razmerje med ceno in opremo, ki vam zagotavlja vso koristno opremo, 

brez odvečnih stvari, vendar brez pomanjkljivosti. Zdi se nam namreč pomembno, da na področju udobja in varnosti 

razpolagate z Renaultovim znanjem.

Glede na to, da je znamka del skupine Renault, so naša vozila zasnovana na že preizkušenih in zanesljivih tehničnih rešitvah. 

Zato vam lahko ponudimo triletno garancijo ali garancijo na prevoženih 100.000 km. Z znamko Dacia ste izbrali zaupanje.

Dacia si s ponudbo ekoloških in varčnih vozil z oznako Dacia eco2 prizadeva za zaščito okolja. Združevanje ekologije in 

varčnosti omogoča merljivost rezultatov v vseh etapah življenjske dobe naših vozil. Tako so vozila Dacia izdelana v tovarnah 

s certifi katom ISO 14 001 in so opremljena z dizelskimi dCi motorji s 70 in 85 KM z emisijo manj kot 140 g CO2/km.

Znamka Dacia tako dokazuje, da je mogoče združiti dostopne cene in zaščito okolja.

LETNA
GARANCIJA
ali 100 000 km*


