Dacia Logan

toľko

ponúknuť

pohodlie a opäť atraktívny pomer kvalita/
cena: to je Dacia Logan. Veľkorysosť
je jej prirodzenosťou: mimoriadne
priestranný interiér, päť plnohodnotných
miest a veľkoobjemová batožinová časť.
Priestrannosť na zadných sedadlách
je daná výnimočnou vnútornou šírkou
i výškou a môžu tu pohodlne cestovať aj tri
dospelé osoby, ktoré určite ocenia nebývalý
komfort sedenia a slobodu pohybu. Všetku

Dacia

Vaše očakávania nás inšpirujú
k hľadaniu inteligentných riešení.

rodinnú batožinu a ďalšie nevyhnutné
veci jednoducho naložíte do batožinového
priestoru s objemom 510 litrov,
najväčšieho v tejto triede vozidiel. Ďalšou
charakteristickou vlastnosťou vozidla Dacia

Dacia ponúka jednoduché a inteligentné riešenia. Hľadáte dôvtip a vynaliezavosť za rozumnú cenu – tieto hodnoty sú nám vlastné. Naše rodinné a úžitkové
vozidlá sa vyznačujú svojou veľkorysosťou. Sú veľkorysé na priestor, ktorý ponúkajú cestujúcim a ich batožine. Sú veľkorysé aj na pomer cena/úžitková
hodnota, ktorý je stanovený tak, aby boli zaistené všetky potrebné funkcie bez zbytočného nadštandardu, ale taktiež bez kompromisov.
V oblasti bezpečnosti ponúkame know-how značky Renault. Ako značka skupiny Renault využívame pri vývoji našich vozidiel osvedčené a overené
technické riešenia, čo nám umožňuje poskytovať na naše vozidlá záruku počas 3 rokov a dosiahnuť veľmi atraktívne náklady na údržbu.

Logan, navrhnutého do náročných jazdných

Môžete si dopriať ešte väčší komfort a predĺžiť si záruku na vozidlo o ďalšie dva alebo tri roky, až na celkových 6 rokov, alebo do najazdenia 100 000 km.

a klimatických podmienok, je odolnosť.

Dacia, to je dôvera a istota.

A vďaka vysokej úrovni spoľahlivosti
a bezpečnosti Vám môže Dacia ponúknuť
nadštandardnú trojročnú záruku.
Dacia Logan má stále čím prekvapiť.

Predná maska, nárazník a predné svetlomety
vozidla Dacia Logan vynikajú nielen robustnou
konštrukciou, ale aj moderným dizajnom.

Zadná časť vozidla Dacia Logan s dokonale
integrovanými svetlami a zadným nárazníkom.

Dacia Logan

Dizajn vonkajších spätných zrkadiel umožňuje
lepší výhľad dozadu a s ním spojený vyšší
komfort a bezpečnosť pri riadení vozidla.

www.dacia.sk

Obsahu tohto katalógu, jeho presnosti a aktuálnosti k dátumu jeho zadania do tlače sme venovali všetku našu pozornosť. 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 lehote 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, prosím, s najbližším zmluvným partnerom, ktorý vám poskytne aktuálne informácie o našich
produktoch. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne odlišovať od skutočných farieb karosérií alebo materiálu
vnútorného vybavenia. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie podlieha autorským právam. Akékoľvek neoprávnené používanie, hlavne neoprávnené použitie,
reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, prevedená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault
Slovensko spol. s r.o., je zakázaná.
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vám
toho
Môže

Ešte väčší priestor, prepracovanejší dizajn,

Think big, pay little

Verzia

Príslušenstvo

Farby karosérie
Štandardné farby

Access

Metalické farby

Hlavné prvky základnej výbavy
Access
• ABS s asistenčným systémom bŕzd
• Airbag vodiča
• 3 výškovo nastaviteľné opierky hlavy vzadu
• Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu
a vzadu
• Elektronický imobilizér
• Čierna predná maska

BIELA Glacier 369

• Plechové disky kolies 15”
so stredovými krytmi
• Čierny stredový panel
• Čalúnenie Ducas
• Odkladacia schránka na strane
spolujazdca (8 litrov) a vrecká
v predných dverách

•T
 lačidlo otvárania batožinového priestoru
• Vyhrievané zadné okno
•S
 ystém vykurovania a vetrania, 4 rýchlosti
• Otáčkomer
• Držiaky na nápoje v stredovej konzole
vpredu
• Predné stierače, 3 rýchlosti
• Manuálne nastaviteľné vonkajšie spätné
zrkadlá
• Príprava na rádio

modrá navy D42

Sivá platine D69

Sivá basalte KNM

Sivá comète KNA

2. Bezpečnostný alarm
Dacia chráni vaše nové vozidlo a veci v ňom
– ponúka vám bezpečnostný alarm, ktorý
je v ponuke s/bez diaľkového ovládania
zamykania.

Modrá Electrique RNZ

• Pozdĺžne nastaviteľné predné sedadlá
• Číre predné, bočné a zadné okná
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Na želanie:
• Metalická farba
• Airbag pre spolujazdca
• Rezerva

červená passion 21D

modrá minéral RNF

červená de feu B76

1. ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Zariadenie môže ťahať príves s hmotnosťou
do 1 100 kg, guľu možno demontovať bez
použitia náradia.
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ČIERNA NACRÉ 676

3. Zadný parkovací asistent
Pomocou snímačov v zadnom nárazníku
a zvukových signálov vás parkovací asistent
informuje o prekážke v blízkosti vášho
vozidla. Parkovacie manévrovanie je oveľa
ľahšie a pohodlnejšie.
4. Zásterky
Zásterky účinne chránia spodnú časť
karosérie pred odlietajúcim štrkom
a nečistotami.

Rozmery

MOTOR:
1,2 16V 55 kW/75 k
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5. Nosič lyží
Nosič Deluxe na 6 párov lyží sa na strešné
lišty inštaluje veľmi ľahko pomocou tlačidla
otvoriť/zatvoriť. Zabezpečenie proti krádeži
je dvojité: na strešnom nosiči
a aj na samotnom nosiči lyží.
6. Stredová lakťová opierka vpredu
Stredová lakťová opierka vpredu má
nastaviteľný sklon a vo vnútri ponúka
praktický odkladací priestor.

Verzia

Arctica
Hlavné prvky základnej výbavy
ARCTICA = ACCESS +
• Manuálna klimatizácia
• Airbag spolujazdca
• Hydraulický posilňovač riadenia
• Elektrické ovládanie okien predných dverí
• Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá
• Výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča
s bedrovou opierkou
• Výškovo nastaviteľné trojbodové
bezpečnostné pásy
• Palubný počítač s 5 funkciami: celkový/
aktuálny počet najazdených kilometrov,
priemerná spotreba a rýchlosť, dojazd vozidla
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Príprava na rádio
• Odkladacia priehradka v dolnej časti stredovej
konzoly
• Predné svetlomety do hmly
• Indikácia nezatvorených dverí

7. OZDOBNÉ PRAHY DVERÍ
Chrániče prahov sú štýlovým a praktickým
prvkom pri vstupe na palubu vášho vozidla.
• Vonkajšie spätné zrkadlá, kľučky dverí,
bočné ochranné lišty a nárazníky
(spodná časť) vo farbe karosérie
• Chrómovaný lem prednej masky
(horná časť)
• Plechové disky kolies 15” s plnými
krytmi
• Tónované sklá
• Čalúnenie Tulasolo
• Vrecká na zadnej strane predných
sedadiel
• Látkové čalúnenie predných a zadných
výplní dverí
• Zrkadlo v slnečnej clone na strane
spolujazdca
• Lampička na čítanie
• Osvetlená odkladacia schránka na
strane spolujazdca
• Osvetlenie batožinového priestoru
• Dekoratívne chrániče prahov dverí
• Postupné zhasínanie stropného
osvetlenia
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Na želanie:
• Metalická farba
• Bočné airbagy vpredu
• Disky kolies z ľahkej zliatiny 15“
• Rádio s CD a MP3 prehrávačom, 4× 15 W
s ovládaním pod volantom
• Rezerva

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3 podľa normy ISO)
Objem batožinového priestoru

510

ROZMERY (mm)

MOTOR:
1,2 16V 55 kW/75 k

L

Dĺžka vnútorného priestoru (pedále/operadlo zadného sedadla)

1 685

M

Šírka v lakťoch vpredu

1 415

M1

Šírka v lakťoch vzadu

1 426

A

Rázvor

2 634

N

Šírka v ramenách vpredu

1 388

B

Celková dĺžka

4 290

N1

Šírka v ramenách vzadu

1 424

C

Predný previs

797

P1

Vzdialenosť medzi sedákom a strechou vozidla na predných sedadlách

D

Zadný previs

858

P2

Vzdialenosť medzi sedákom a strechou vozidla na zadných sedadlách

E

Predný rozchod

1 481

Y

F

Zadný rozchod

1 470

Y1

Šírka spodnej hrany vstupného otvoru batožinového priestoru

G

Celková šírka bez/s vonkajšími zrkadlami

1 723/1 989

Y2

Maximálna šírka vstupného otvoru batožinového priestoru

H

Pohotovostná výška

1 511

Y3

Šírka medzi podbehmi kolies

1 017

J

Výška prahu nezaťaženého vozidla

717

Z1

Dĺžka podlahy batožinového priestoru

1 029

K

Svetlá výška zaťaženého vozidla

155

Z2

Výška batožinového priestoru

Šírka horného vstupného otvoru batožinového priestoru
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9. Gumové koberčeky
Gumové koberčeky sú určené pre vozidlá
používané v náročnejších podmienkach.
Ľahko sa udržiavajú a poskytujú optimálnu
ochranu pred snehom alebo blatom.

Spoľahlivosť

10. Detská sedačka DUO PLUS
Model Duo Plus Isofix je určený pre deti vo
veku od 9 mesiacov do 4 rokov a používa
sa iba v smere jazdy. Päťbodový pás
zabezpečuje pevné držanie tela dieťaťa.
Inštalovanie je vďaka úchytom Isofix ľahké,
rýchle a spoľahlivé.

905
873
1 072

Vozidlo Dacia Logan je poháňané spoľahlivým, osvedčeným
a úsporným motorom Renault 1,2 16V 55 kW/75 k.

941
1 127

520

8. Koberčeky Madrigal
Na mieru vyrobená sada 4 velúrových
koberčekov chráni podlahu vozidla pred
vlhkosťou a nečistotami. Štýlom a farbou
koberčeky dokonale ladia s pôvodným
tmavošedým prevedením interiéru vozidla.

Model Dacia Logan je sériovo vybavený systémom ABS
s asistenčným systémom bŕzd AFU, ktorý vozidlu zabezpečuje
optimálnu stabilitu a skracuje jeho brzdnú dráhu.

