Nová Dacia Logan MCV
Výnimočný priestor

všetky vaše Dacia Logan MCV

želania

Model Dacia Logan MCV dosiahol veľký
obchodný úspech a v triede rodinných
vozidiel kategórie kombi sa stal skutočnou
referenciou... Miesta má na rozdávanie!
V mimoriadne priestrannom a modernom
interiéri novej Dacie Logan MCV môže
cestovať až 7 pasažierov. Rodinné výlety
ako aj služobné cesty tak dostávajú nový
rozmer. Predná časť vozidla má nový

dizajn, podobne ako prístrojová doska
a prevedenie vnútorného priestoru*.
Nová Dacia Logan MCV v päť
a sedemmiestnej verzii je ideálnym
spojením komfortu, funkčnosti
a veľkej prepravnej kapacity.
Spoľahlivo vás bude sprevádzať
na vašich cestách. Ste pripravení?

Vaše očakávania nás inšpirujú
k hľadaniu inteligentných riešení.
Dacia ponúka jednoduché a inteligentné riešenia. Hľadáte dôvtip a vynaliezavosť za rozumnú cenu – tieto hodnoty sú nám vlastné. Naše rodinné a úžitkové vozidlá sa
odlišujú svojou veľkorysosťou. Sú veľkorysé vzhľadom na priestor, ktorý ponúkajú svojim cestujúcim a ich batožine, aj na pomer cena / úžitková hodnota, stanoveného
tak, aby boli zabezpečené všetky potrebné funkcie bez zbytočného nadštandardu, ale tiež bez kompromisov. V oblasti bezpečnosti vám ponúkame know-how značky
Renault. Ako značka skupiny Renault využívame pri vývoji našich vozidiel osvedčené a preverené technické riešenia, čo nám umožňuje poskytovať na naše vozidlá
záruku 3 roky a dosiahnuť nízke náklady na údržbu.
Môžete si dopriať ešte väčší komfort a predĺžiť si záruku na vozidlo o ďalšie dva roky alebo 100 000km (celkovo teda záruka 5 rokov).

*podľa zvolenej verzie

www.dacia.sk

Ľahko prístupný batožinový priestor ponúka veľkorysý

Potrebujete prevážať objemné predmety alebo

Na pohodlných sedadlách v 2. a 3. rade môže

objem.

viac osôb? Logan MCV vám umožní usporiadanie

komfortne cestovať 5 dospelých osôb.

z 2 na 7 miest* a upraviť priestor podľa vašich želaní

*podľa zvolenej verzie

a potrieb.

Dacia Logan MCV

Obsahu tohto katalógu, jeho presnosti a aktuálnosti k dátumu jeho zadania do tlače sme venovali všetku našu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov si
Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj popisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie budú v čo najkratšej dobe oznámené zmluvným partnerom Dacia . Podľa krajiny určenia sa verzie uvedené v tomto katalógu
môžu líšiť a niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (základná, doplnková alebo príslušenstvo). Spojte sa s najbližším zmluvným partnerom, ktorý vám poskytne aktuálne informácie o našich produktoch. Z dôvodu použitej technológie tlače môžu byť
farby v tomto dokumente mierne odlišné od skutočných farieb karosérií alebo vnútorného vybavenia interiérov. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie podlieha autorským právam. Akékoľvek neoprávnené používanie, hlavne reprodukcia
celej publikácie alebo jej časti, uskutočnená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dacia je zakázaná.

Grafické spracovanie TRILABIT, s.r.o. – Tlač MARTEN, s.r.o. – Realizácia RENAULT SLOVENSKO spol. s r.o. – Február 2010
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ROKY
ZÁRUKA
alebo 100 000 km

think big, pay little

Verzia

Access
HLAVNÉ PRVKY ZÁKLADNEJ VÝBAVY
• ABS s funkciou brzdový asistent
• Airbag na strane vodiča

Verzia

• Elektronický imobilizér
• Otáčkomer
• Matne sivá predná maska
• Predné stierače s 3-mi rýchlosťami
stierania
• Plechové disky 15" so stredovými
krytkami
• Vyhrievané zadné okno
• Manuálne ovládané vonkajšie spätné
zrkadlá
• Bočné, čelné a zadné okno s čírym sklom
• Elektrická zásuvka 12 V
• 3 výškovo nastaviteľné opierky hlavy
• Zadné sedadlo 1/1 so sklopným
operadlom

Ambiance
HLAVNÉ PRVKY ZÁKLADNEJ VÝBAVY
AMBIANCE = ACCESS +
• Posilňovač riadenia
• Airbag na strane spolujazdca
s možnosťou deaktivácie
• Elektrické ovládanie predných okien
• Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním
• Bočné ochranné lišty
• Nárazníky vo farbe karosérie
• Chrómovaná horná lišta
na prednej maske
• Výškovo nastaviteľné trojbodové
bezpečnostné pásy vpredu
• Stredový panel tmavej
metalickej farby

PRÍSLUŠENSTVO

Farby karosérie

• Odkladacia schránka spolujazdca
a vrecká v predných dverách
• Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu
• Kúrenie a vetranie so 4-mi rýchlosťami
• Stredový panel Carbone
• Držiak na nápoje na stredovej konzole
vpredu
• Prevedenie interiéru Carbone / čalúnenie
Durance
• Predné sedadlá s pozdĺžnym nastavením
• Systém Isofix na bočných sedadlách
v 2. rade

Štandardné farby (OV)

Metalické farby (TE)

Arctica Music
HLAVNÉ PRVKY ZÁKLADNEJ VÝBAVY
Arctica MUSIC = AMBIANCE +
• Manuálna klimatizácia
• Predné svetlomety do hmly
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá
• Palubný počítač
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• Výškovo nastaviteľný volant
• Pozdĺžne strešné lišty
• Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí
vo farbe karosérie
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1. PRIEČNE STREŠNÉ NOSIČE
Oceľové priečne strešné nosiče umožňujú prepravovať náklad
s hmotnosťou až 80 kg alebo je možné na ne nainštalovať
ďalšie zariadenie z ponuky originálneho príslušenstva (nosič

BIELA GLACIER 369 (OV)

Modrá Navy D42 (OV)

SIVÁ platine D69 (TE)

SIVÁ basalte KNM (TE)

SIVÁ comète KNA (TE)

MODRÁ Electrique RNZ (TE)

bicyklov, strešný box,...)
2. ŤAŽNÉ ZARIADENIE V TVARE LABUTIEHO KRKU
Závesné ťažné zariadenie v tvare labutieho krku bolo

VÝBAVA NA ŽELANIE
• Metalický lak
• Airbag na strane spolujazdca
s možnosťou deaktivácie

skonštruované na intenzívne používanie. Má elegantný dizajn,
ČERVENÁ passion 21D (OV)

MODRÁ minéral RNF (TE)

MODRÁ extrême RNA (TE)

guľu je možné ľahko demontovať a vozidlo nadobudne svoj

ČERVENÁ de feu B76 (TE)

pôvodný vzhľad.

MOTORY
1.6 8V 62 kW/85 k

Rozmery

3. ZADNÝ PARKOVACÍ ASISTENT
Pomocou zvukových signálov systém hlási prítomnosť

• Osvetlenie batožinového priestoru
(5-miestna verzia)
• Slnečná clona na strane spolujazdca
so zrkadlom
• Prevedenie interiéru
Carbone / čalúnenie Oska
• Recirkulácia vzduchu
• Zadný stierač (dvere 2/3)
• Odnímateľný kryt batožinového
priestoru (5-miestna verzia)
• Príprava na rádio

VÝBAVA NA ŽELANIE
• Metalický lak
• Bočné airbagy vpredu
• Disky z ľahkej zliatiny

prekážky za vozidlom a uľahčuje parkovacie manévre.
4. STREDOVÁ LAKŤOVÁ OPIERKA VPREDU
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• Opierky hlavy typu „virgule“ na sedadlách
v 3. rade (7-miestna verzia)
• Zadné sedadlo v 3. rade delené 1/2–1/2,
sklopné a výklopné do zvislej polohy
(7-miestna verzia)
• Chrániče prahov predných dverí
• Chrómované orámovanie ukazovateľov
a výstupov vzduchu
• Stredový panel vo farbe matného chrómu
• Osvetlená odkladacia schránka
spolujazdca
• Prevedenie interiéru
Carbone / čalúnenie Pliss
• Stropné osvetlenie s postupným
zhasínaním
• Odkladacie vrecká na operadlách
predných sedadiel
• Držiak na okuliare
• Odkladacia priehradka v konzole
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Lakťová opierka s možnosťou nastavenia výšky a sklonu
umožní vodičovi nájsť ideálnu pozíciu pri riadení a naviac
obsahuje praktický odkladací priestor.

• Predné svetlomety do hmly
• Pozdĺžne strešné lišty
• Sieť za druhou radou sedadiel
• Kryt batožinového priestoru (7-miestny)
• Odkladací priestor
nad druhým radom sedadiel
• Rádio s CD prehrávačom 2 x 15 W
• Rádio s CD a MP3 prehrávačom 2 x 15 W

5. VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

MOTORY

Pevná a odolná vaňa dokonale kopíruje podlahu batožinového

1.6 8V 62 kW/85 k
1.5 dCi 55 kW/75 k

priestoru vášho vozidla Logan MCV, dá sa ľahko vybrať
a vyčistiť. Môžete tak bez rizika prevážať znečistené predmety
a náradie.
6. DETSKÁ SEDAČKA ISOFIX
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Verzia

2

1

• Lampička na čítanie
• Kontrola otvorených dverí
• Látkové čalúnenie výplne dverí vpredu
a vzadu
• Chrómované kľučky na dverách
• Rádio Pioneer CD MP3 s USB

Objem batožinového priestoru (dm³ podľa normy ISO)

MOTORY
1.6 8V 62 kW/85 k
1.6 16V 77 kW/105 k
1.5 dCi 55 kW/75 k
1.5 dCi 65 kW/90 k

Šírka v lakťoch vpredu

1407

5-miestna verzia

700

M1 Šírka v lakťoch vzadu (2.rad)

1432

7-miestna verzia

198

M2 Šírka v lakťoch vzadu (3.rad)

1192

ROZMERY (mm)

VÝBAVA NA ŽELANIE
• Metalický lak
• Bočné airbagy vpredu
• Disky z ľahkých zliatin 15“
• Sieť za druhou radou sedadiel
• Odnímateľný kryt batožinového priestoru
(7-miestna verzia)
• Odkladací priestor
nad druhým radom sedadiel

M

N

A

Rázvor

2905

B

Celková dĺžka

4473

C

Predný previs

797

D

Zadný previs

771

E

Predný rozchod

1469

F

Zadný rozchod

1466

G

Celková šírka bez/s vonkajšími zrkadlami

H

Výška nezaťaženého vozidla/so strešnými lištami

1740/1993
1640/1674

Šírka v ramenách vpredu

N1 Šírka v ramenách vzadu
N2 Šírka v ramenách vzadu (3.rad)

P2 Vzdialenosť medzi sedákom a strechou vozidla na zadných sedadlách

934

P3 Výška od sedáka po strechu, sklon 14° (3.rad)
Y

Horná hrana otvoru batožinového priestoru

1009
1500

Výška prahu batožinového priestoru

564

Svetlá výška

160

Z2 Vnútorná výška batožinového priestoru
Z3 Minimálna užitočná dĺžka batožinového priestoru

906
450

Model Duoplus Isofix je určený pre deti od 9 mesiacov
do 4-roch rokov a je možné ho použiť len v smere jazdy.
Päťbodový pás zabezpečí vášmu dieťaťu bezpečné

SPOĽAHLIVOSŤ
Vozidlo Dacia Logan MCV je poháňané
spoľahlivými, osvedčenými
a úspornými motormi Renault
1.6 8V 62 kW/85 k,
1.6 16V 77 kW/105 k,
1.5 dCi 55 kW/75 k
a 1.5 dCi 65 kW/90 k.

871
1047

Y3 Šírka medzi podbehmi kolies

J

1678/2573

1287
954

K

Dĺžka vnútorného priestoru (pedále/operadlá v 2.rade/3.rade)

1421

P1 Vzdialenosť medzi sedákom a strechou vozidla na predných sedadlách

Z1 Maximálna užitočná dĺžka

L

1338
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a pohodlné držanie tela. Sedačka sa ľahko upevňuje
pomocou systémov úchytiek Isofix.
7. TEXTILNÉ KOBERČEKY MONITOR
Sada štyroch svetlo sivých textilných koberčekov elegantne
chráni podlahu vozidla pred znečistením a opotrebením.
Sú navrhnuté presne podľa tvaru podlahy vozidla
a sú kompatibilné s originálnymi úchytkami.
8. TEXTILNÉ KOBERČEKY MADRIGAL

Model Dacia Logan MCV
je sériovo vybavený systémom
ABS a asistenčným systémom
bŕzd AFU, ktoré vozidlu
zabezpečujú optimálnu stabilitu
a skracujú jeho brzdnú dráhu.

Sada štyroch na mieru vyrobených velúrových koberčekov
tmavo sivej farby.
Informácie o kompletnej ponuke originálneho príslušenstva k vozidlu Logan MCV
získate u svojho predajcu Dacia.

