
Dacia Logan van

Think big.
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NOSILNOST
NOSILNOST 800 kg IN PROSTORNINA 2,5 m3 v službi vaše dejavnosti.
Vozilo Logan Van je namenjeno profesionalnim uporabnikom, ki iščejo praktičnost. To zanesljivo in trpežno 
vozilo, ki se odlikuje po velikem tovornem prostoru, vam omogoča, da brez kakršnihkoli težav prevažate 
pohištvo, vedra z barvo ali težke vreče z gnojili. Natovarjanje in raztovarjanje je lažje po zaslugi povišane 
strehe vozila. Dvoje bočnih vrat ter zadnja krilna vrata zagotavljajo lažji dostop v vozilo, celo pri 
opravljanju dela v omejenem prostoru.
Logan Van vam je vedno na voljo.

1. Tovorni prostor z 2,5 m3 .
Logan Van ponuja velik tovorni prostor, ki je lahko dostopen po zaslugi dvojih bočnih vrat in 
asimetričnih zadnjih krilnih vrat, ki omogočajo dostop v tovorni prostor pod tremi različnimi koti 
odprtosti: 40°, 90° in 180°.

2. Gumijasta talna obloga*
V tovorni prostor, ki je zaščiten s praktično in trpežno gumijasto talno oblogo,
lahko namestite vedra z barvo ali lesene deske.

3. Šest pritrdilnih mest za pričvrstitev tovora
Da se tovor med vožnjo ne bi premikal, pričvrstite pas v pritrdišče, 
ki bo tovor zadržal na svojem mestu.

* Za doplačilo
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1-2. Nezastekljena zadnja vrata in polna pregradna stena
Nezastekljena zadnja vrata omogočajo popolnoma varen prevoz visoko naloženega tovora 
kot tudi zaščito tovora pred zunanjimi pogledi. Polna pregradna stena varno ločuje tovorni 
prostor od potniškega in hkrati ščiti kabino v primeru prevoza prašnih proizvodov.

ZMOGLJIVOST TOVORNEGA PROSTORA
DOLŽINA TOVORNEGA PROSTORA 1,94 m za prevoz najrazličnejših stvari. Da bi 
zadostil vsem vašim potrebam po prostoru, se Logan Van ponaša s svojimi velikimi zmogljivostmi tovornega prostora. 
Ni zadovoljen samo z veliko prostornino in nosilnostjo, ampak dodaja še tretjo dimenzijo: dolžino. Zložljive lestve, 
role papirja ali blaga ... Logan Van bo poskrbel za vse. Po zaslugi prostornosti ponuja domiselne rešitve in vam olajša 
vsakodnevna opravila. Zahvaljujoč dvojim nezastekljenim bočnim vratom, polni pregradni steni in ravnemu podu 
lahko popolnoma varno uredite notranji prostor. Logan Van ima smisel za učinkovitost.

4



Zastekljena zadnja vrata* in mrežasta pregradna stena*
Za boljšo preglednost za volanom vašega dostavnika izberite zastekljena zadnja vrata*. 
Če želite imeti stalen nadzor nad tovorom, izberite mrežasto pregradno steno*.

*za doplačilo
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1. Radio s CD-predvajalnikom*
Zahvaljujoč radiu s CD-predvajalnikom lahko za volanom vašega 
dostavnika uživate v toplem in pomirjujočem vzdušju.

2. Predal za drobnarije
Udobno nameščeni na voznikovem sedežu imate v predalu 
za drobnarije na dosegu roke vse koristne predmete, 
ki so hkrati zavarovani pred neželenimi pogledi.

3. Vzglavnik 
Logan Van ima na prednjih sedežih vgrajene vzglavnike, 
ki združujejo varnost in udobnost. 

4. Ročno nastavljiva zunanja ogledala iz notranjosti** 
Preden se odpravite na pot, nastavite še zunanja ogledala. 
Zelo enostavno. Za večje udobje po zaslugi ročne nastavitve 
iz notranjosti lahko natančno in enostavno nastavite zunanja ogledala.

* Za doplačilo

** Pri nekaterih izvedenkah

PRAKTIČNO VOZNIKOVO MESTO
JE FUNKCIONALNO IN DOBRO OPREMLJENO, da delo postane užitek. 
Po zaslugi odlagalnih predalov v prednjih vratih in velikega predala za drobnarije bi lahko 
voznikovo mesto pri Logan Vanu opisali z eno samo besedo: praktično. Delovni pripomočki, 
ki jih potrebujete pri vsakodnevnem delu, preprosto najdejo svoje mesto. Funkcionalnost 
ne izključuje udobnosti. Dokaz za to so ergonomsko oblikovana osrednja konzola, 
radio s CD-predvajalnikom* in klimatska naprava*, ki vam jih ponuja Logan Van. Občutku za praktičnost se 
pridružuje občutek za gostoljubnost.

* Za doplačilo
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MOTORJI IN VARNOST
ZANESLJIV IN VARČEN MOTOR: na Logan Van se lahko vedno zanesete. 
Iz dneva v dan boste lahko popolnoma varno uživali v njegovih voznih lastnostih. Med razpoložljivimi 
motorji izstopajo dizelski dCi motorji s svojim odličnim razmerjem med zmogljivostjo in porabo.
Izjemno učinkovito vzmetenje, sistem ABS in 
varnostne blazine za voznika in sovoznika* 
zagotavljajo varnost. Varčnost in varnost: 
Logan Van dobro ve, kakšne so njegove 
prioritete.

* Za doplačilo
1 2 3 4
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1. Sistem ABS
Potujete lahko popolnoma varno in brez skrbi. Logan Van je opremljen s sistemom 
ABS. Pri nenadnem in sunkovitem zaviranju kolesa ne blokirajo, vi pa obdržite 
nadzor nad vozilom. 

2. Varnostna blazina za voznika
Bodite prepričani, da ste v vozilu Logan Van varni po zaslugi voznikove 
varnostne blazine.

3. Menjalnik 
5-stopenjski ročni menjalnik, v povezavi z učinkovitimi motorji, omogoča lažje 
speljevanje pri polni obremenitvi in manjšo porabo goriva.

4. Meglenke*
Po zaslugi meglenk se z vašim Logan Vanom lahko popolnoma varno odpravite na pot.

5. Motor dCi
Varčni, dinamični in tihi motorji dCi zagotavljajo užitek v vožnji, zelo nizko porabo goriva 
in nižjo emisijo CO

2
.

* Za doplačilo
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Logan van   ustreza naslednjim 3 kriterijem: emisije CO
2
 so nižje ali enake 140 g/km; vozilo je izdelano v tovarni, ki ima certifikat ISO 14001 

in prispeva k manjši onesnaženosti okolja; na koncu življenjske dobe vozila se lahko reciklira 95 % mase vozila in najmanj 5 % plastičnih delov je 

iz reciklirane plastike.

Z oznako  , se znamka zavezuje, da bo varovala okolje med celotno življenjsko dobo vozila.
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BARVNA PALETA

DIMENZIJE

Na spodnji sliki je prikazana 
polna pregradna stena:

RDEČA PASSION 21D (OV)

BELA GLACIER 369 (OV)

MODRA MARINE 61H (OV) SVETLO SIVA PLATINE D69 (TE) SIVA COMETE KNA (TE)

BEŽ SABLE HNL (TE) OGNJENO RDEČA B76 (TE) MODRA MINÉRAL RNF (TE)

Navadne barve (OV) Kovinske barve (TE)

SIVA BASALTE KNM (TE)

1993 mm

1740 mm

582mm

940 mm

4450 mm

2905 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936 mm

1024 mm1420 mm

MODRA EXTREME RNA (TE)



DODATNA OPREMA

1. Strešna galerija, posebej zasnovan za Logan Van, se pritrdi 
na posebna pritrdišča na vozilu. Največja dovoljena obremenitev 
znaša 100 kg. Po zaslugi deflektorja je aerodinamični hrup 
minimalen. S podaljšano vlečno kljuko lahko Logan Van vleče 
težo 1300 kg.

Kataloška številka: 60 01 998 211 (strešna galerija)
 60 01 998 140 (podaljšana vlečna kljuka)

2. Gumijasta talna obloga z ojačanimi robovi učinkovito ščiti 
potniški prostor vozila pred snegom in blatom.

Kataloška številka: 60 01 998 198

3. Protiblatne zavesice spredaj in zadaj ščitijo karoserijo 
pred udarci kamenja in praskami.

Kataloška številka: 60 01 998 601 (prednje)
 60 01 998 221 (zadnje)

4. Avtoradio MP3 Sony CDX-GT24 ima na čelni plošči vtičnico, 
ki omogoča priključitev prenosnega MP3 predvajalnika.

Kataloška številka: 77 11 454 441

5. PROSTOROČNA TELEFONIJA PARROT 
Za varno vožnjo izberite eno izmed naprav, ki omogočajo 
prostoročno telefoniranje. Za celotno ponudbo se obrnite na 
pooblaščenega prodajalca.
* Za popolnoma varno telefoniranje priporočamo, da prekinete vožnjo.

6. Plastične bočne obloge, narejene po meri, zagotavljajo 
optimalno zaščito tovornega prostora.

Kataloški številki: 60 01 998 214 (desna)
 60 01 998 202 (leva)

7. Da bi bilo parkiranje lažje, vas senzor za vzvratno vožnjo, 
vgrajen na zadnjem delu Logan Vana, z zvočnim signalom opozarja 
na oddaljenost vozila od ovire.

Kataloška številka: 60 01 998 142

8. Protivlomni alarm ščiti vaše vozilo pred krajo, kot tudi vse 
predmete, ki so v kabini ali v tovornem prostoru. 
Pri vozilih s centralnim daljinskim zaklepanjem priporočamo nakup 
drugega ključa z daljinskim upravljalnikom.

Kataloška številka: 60 01 998 204 (z dodatnim daljincem)

9. Lesen pod in lesene bočne obloge, ki se enostavno 
namestijo, učinkovito ščitijo tovorni prostor.
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Dacia
S poznavanjem vaših potreb 

so naše ideje še bolj domiselne. 
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. 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 certifikatom ISO 14 001 in so opremljena z dizelskimi dCi motorji s 70 

in 85 KM z emisijo manj kot 140 g CO
2
/km. Znamka Dacia tako dokazuje, da je mogoče združiti dostopne 

cene in zaščito okolja.



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 pos-
lovno 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.

 * Glede na prvi dosežen pogoj.www.dacia.si
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ali 100 000 km*


