
Dacia Logan 

Büyük düşün, küçük öde



Alan, tasarım, ulaşılabilirlik ve rahatlık 

konusunda yine çok daha fazlası ve 

her zaman dikkate değer bir kalite-

fiyat oranı: İşte yeni Dacia Logan. Pek 

çok imkanı bir araya getiren Dacia 

Logan, tam anlamıyla konforlu 5 

koltuk ve geniş bir bagajla sıra dışı bir 

iç mekân sunar. 3 yetişkinin rahatça 

oturabileceği arka koltuklarda tam bir 

hareket özgürlüğü sunmak üzere, hem 

genişlik hem de yükseklik açısından 

benzersiz bir alan sağlar. Tüm ailenin 

bagajlarını taşımak için, Dacia Logan’ın 

bagajı, 510 litre ile kendi kategorisinde 

en geniş hacme sahiptir! Sağlam bir 

otomobil olan Dacia Logan, en zor 

yol ve iklim koşullarına uzun süre 

dayanmak üzere tasarlanmıştır. 

Dacia, yine en yüksek seviyedeki 

güvenilirliği sayesinde size 3 yıllık 

garanti sağlamaktadır. Dacia Logan, sizi 

şaşırtmaya devam edecek.

Yeni ön panjur, yeni tampon, yeni farlar: Dacia Logan’ın 

ön kısmı, sağlamlığı ve modernliği bir araya getiriyor.

Dacia Logan’ın yeniden tasarlanan arka kısmında, yeni 

farlar ve yeni tampon mükemmel bir uyum sağlıyor.

Dış dikiz aynalarının yeni tasarımı, maksimum konfor 

ve güvenlik için, arka görüş alanınızı optimize ediyor.

Sunacak

çok şeyi 
var ki...

o kadar

Yeni bir Dacia Logan
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Araçlarda daima geniş alanlar tercih 

edildiğinden, Dacia Logan da büyük 

düşünmeyi seçti. 5 kişinin rahatça 

oturabileceği bir alan sunan Logan, 

arka koltukta seyahat eden yolculara 

en üst düzeyde konfor sağlamak 

üzere son derece geniş bir iç hacimle 

tasarlandı. Bu arada bagajlar da 

unutulmadı! 510 litrelik arka bagaj, 

çok sayıda büyük eşya yerleştirme 

olanağı sağlıyor. Alışveriş, iş gezileri, 

ailece çıkılan tatiller... Dacia Logan, 

hayatınızın her anında size hizmet 

etmeye hazır…

“Virgül” şeklindeki orta kafalık sayesinde, sürücü 

daha iyi görüş olanaklarına kavuşuyor.

Kolaylıkla ulaşılabilen arka koltuklarda 3 yolcu 

rahatça seyahat edebiliyor. Araç, özellikle uzun 

yolculuklarda arka koltukta oturan yolcuların rahat 

etmesini sağlayacak bir tavan yüksekliğine sahiptir.

Ailece çıkılan tatiller ya da dostlarla geçirilen 

hafta sonu tatillerinde, 510 litrelik geniş hacmiyle 

bagajınızın sunduğu konfordan memnun kalacaksınız.

İç mekân 
kullanımı
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Alabildiğine
genişlik
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Dacia Logan, size rahat bir yolculuğun 

garantisini veriyor. Eksiksiz donanımı 

ve ergonomisi ile tam bir sürüş keyfi ve 

seyahat zevki sunuyor.  Sürüş konumu, 

sürücü koltuğunun* ve direksiyon 

yüksekliğinin* ayarlanabilmesi sayesinde 

idealdir. Kullanım alanını optimize etmek 

için, çok sayıda eşya saklama gözü 

düşünülmüştür. Son olarak, araç içindeki 

konforunuz, yüksek performanslı bir klima 

sistemiyle tamamlanmıştır.

Sığınabileceğiniz

bir alan

Konfor
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Sürücü mahali size benzersiz bir görüş alanı, 

ergonomik direksiyon kumandaları, yükseklik 

ve bel ayarlı sürücü koltuğu* sunmaktadır.

Dacia Logan, krom kaplamalı*, ergonomik kapı 

kollarıyla daha modern bir stil sergilemektedir.

Torpido gözü geniş bir kullanım alanı 

sunmakta ve kişisel eşyalarınızı rahatça 

saklama olanağı sağlamaktadır.

* Versiyona göre veya opsiyonel
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Yol tutuş, güvenlik, dayanıklılık...

Dacia Logan hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. 

Modernliği ve sağlamlığıyla içinizin daima 

rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanan 

Logan’ın benzinli ve dizel motorları, kullanım 

giderlerini azaltmakta ve her koşulda etkinlik 

ve gerçek bir bakım kolaylığı sunmaktadır. 

ABS* ve Acil fren yardımı* Dacia Logan’a 

optimum denge sağlarken duruş mesafesini 

kısaltmaktadır. Yolcular 3 nokta bağlantılı 

emniyet kemerleriyle, koltuk kafalıklarıyla, 

ayrıca sürücü ve ön yolcu* hava yastıklarıyla 

korunmaktadır. Dacia Logan ile güvenliğiniz 

garanti altında!

Geniş alanın
ötesinde

optimum
güvenlik

Sağlamlık
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Dacia Logan,  optimum denge ve duruş mesafesinde 

azalma için Elektronik fren dağıtıcılı ABS* ve 

acil fren yardımından faydalanmaktadır*.

Modern ve dinamik bir tasarıma sahip 

göstergeler, kolaylıkla okunabilmektedir. Ayrıca, 

ön paneldeki 5 fonksiyonlu yol bilgisayarı* 

sayesinde, aynı zamanda yakıt tüketimini de 

denetleme olanağınız bulunmaktadır.

Ekonomik dCi dizel motoru, sürüş ve 

kullanım kolaylığı sunmaktadır. 

* Versiyona göre veya opsiyonel
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Logan
Versiyonu

Ambiance
Versiyonu

Ambiance versiyonunda
mevcut motor seçenekleri:
1.4 75bg, 1.5 dCi 70bg
• Hidrolik direksiyon
• 14” jant kapağı
• Siyah renk koruma bantları
• Kasa rengi ön/arka tampon
• Kromaj şeritli ön panjur
• Yüksekliği ayarlanabilir 3 nokta 
bağlantılı ön emniyet kemerleri
• Krom kaplamalı gösterge çerçeveleri
• Merkezi kilit
• Elektrikli ön camlar
• Seyyar küllük
• Ön kapı içi cepleri
• Bagaj lambası
• Bagaj yan giydirme
• Ön ve arka kapı panellerinin kumaş 
kaplamaları
• Hava devir daimi
• Renkli camlar

OPSİYON VE OPSİYON PAKETLERİ

• Metalik boya
• Konfor paketi : Klima + Uzaktan 
kumandalı merkezi kilit + Kodlu radyo 
CD çalar 2X15W 
• Güvenlik paketi : Manuel olarak 
devreden çıkarılabilen ön yolcu hava 
yastığı + Elektronik fren dağıtıcılı ABS  
ve acil fren yardımı

Logan Versiyonunda mevcut
motor seçeneği:
1.4 75bg
• İmmobilizer
• Sürücü hava yastığı
• 14” saç jant
• 3 nokta bağlantılı ön ve arka emniyet 
kemerleri
• 4 kademeli ısıtma ve havalandırma 
sistemi
• Devir saati
• Ön orta konsol üzerinde bardaklık
• Rezistanslı arka cam
• Radyo ön hazırlığı
• İçeriden manuel olarak ayarlanabilen 
dış dikiz aynaları
• İleri geri ayarlanabilen ön koltuklar

OPSiYON
• Metalik boya

Logan versiyonu ve daha fazlası:
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Lauréate
Versiyonu

Laureate versiyonunda mevcut 
motor seçenekleri :
1.4 75bg, 1.6 90bg, 1.5 dCi 70bg, 
1.5 dCi 80bg 
• Kromajlı havalandırma çerçeveleri 
• Kasa rengi koruma bantları
• 15” saç jant ve jant kapağı
• Uzaktan kumandalı merkezi kilit
• Klima
• Torpido gözü aydınlatması
• Kapı eşiği giydirmesi
• 5 fonksiyonlu yol bilgisayarı: genel 
kilometre sayacı, günlük kilometre 
sayacı, ortalama tüketim, kalan yakıtla 
gidilecek mesafe, ortalama hız 
• Azalarak sönen tavan lambası
• Okuma lambası

• Kapı açık ikaz lambası
• Koltuk arkası cepleri
• Kasa rengi dış kapı kolları ve dış dikiz 
aynaları
• Saten alüminyum görünümlü iç kapı 
kolları
• Sis farları
• Konsol altı eşya gözü
• Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları
• Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon
• Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu
• Kodlu radyo CD MP3 çalar 4X15W 
 

OPSİYON VE OPSİYON PAKETLERİ
 
• Metalik boya
• 15” alüminyum jant
• Güvenlik paketi : Manuel olarak 
devreden çıkarılabilen ön yolcu hava 
yastığı + Elektronik fren dağıtıcılı ABS  
ve acil fren yardımı

Ambiance versiyonu ve daha fazlası:
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Teknik özellikler

    
MOTOR 1.4 1.6 1.5 dCi 70bg 1.5 dCi 80bg
Vites kutusu Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Egzos emisyon normu Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV
TİP    
Kişi sayısı 5 5 5 5
MOTOR    
Motor tipi K7J A7 K7M F7 K9K K7 K9K 8 7
Silindir hacmi (cm3) 1390  1598  1461 1461
Çap x Strok (mm) 79,5 x 70 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Silindir adedi 4 4 4 4
Sıkıştırma oranı 9,5 9,5 17,9 17,9
Subap adedi 8 8 8 8
Maksimum güç kW CEE (bg) 55 (75) 64 (90) 50 (70) 63 (85)
Maksimum güç devri (dev/dak) 5 500 5 500 4000 3750
Maksi tork Nm CEE (m.kg) 112 128 160 200
Maksimum tork devri 3000 3000 1700 1900
Enjeksiyon tipi çok noktalı çok noktalı Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon
Yakıt kurşunsuz benzin kurşunsuz benzin dizel dizel
Katalizör S S S S
VİTES KUTUSU    
Tip JH1 JH3 JH3*160  JR5*166
Vites sayısı 5 5 5 5
DİREKSİYON    
Dönüş çapı (m)   10,50   
Direksiyon turu (manuel / hidrolik)   4,5/3,2   
ÇEKİŞ    
Ön takım   Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı   
Arka takım   Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil   
JANT VE LASTİKLER    
Jantlar (") 5,50 J 14 / 6,0 J 15 6,0 J 15 5,50 J 14 / 6,0 J 15 6,0 J 15
Ön/arka lastikler 165/80 R14 / 185/65 R 15 185/65 R 15 165/80 R14 / 185/65 R 15 185/65 R 15
FREN SİSTEMİ    
Fren devresi   Çapraz   
A.B.S. Bosch 8.1   Opsiyon   
Elektronik fren dağılımı   Opsiyon   
Ön : diskler (mm.) 238/259 259 238/259 259
Arka  kampana fren 7"/ 8"  8"  7"/ 8"  8" 
PERFORMANS    
Maximum hız (km/h) 162 175 158 167
0 - 100 km/s hızlanma (sn) 13''00 11''50 15''00 13''00
1000 m D.A. (s) 34''90 33''50 36''50 35''00
AERODİNAMİK    
Cx   0.36   
CEE N° 99/100 NORMLARıNDA TÜKETİM ( L/100 KM)    
CO2 (g/km) 165 175 158 120
şehiriçi 9,6 9,7 6,0 5,3
şehirdışı 5,4 5,9 4,3 4,2
ortalama 7,0 7,3 4,9 4,6
KAPASİTE    
Yakıt deposu (l) 50   
AĞıRLıK (Kg)    
Boş ağırlık 975 980 1065 1075
Maksimum yükleme  (M.M.A.C.) 1535 1540 1600 1610
Seyir ağırlık (M.T.R.) 2300 2300 2350 2350
Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) 1100 1100 1100 1100
Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) 525 525 570 575
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Donanımlar

Diş GöRüNüş  
Kasa rengi tamponlar - • •
Kromaj şeritli ön panjur   - • •
Siyah yan koruma bantları   - • -
Kasa rengi yan koruma bantları   - - •
Kasa rengi dış dikiz aynaları - - •
Kasa rengi dış kapı kolları   - - •
14 " saç jant   • • -
14 " jant kapağı  - • -
15 " saç jant   - - •
15 " jant kapağı  - - •
15 " aluminyum jant  - - o
Kapı eşiği giydirmesi - - •
Metalik boya  o o o
AKTİf VE PASİf GüVENLİK  
Elektronik fren dağıtıcılı ABS  ve acil fren yardımı - o o
Sürücü hava yastığı   • • •
Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı   - • o
3 nokta bağlantılı ön emniyet kemerleri / yükseklik ayarlı  •/- •/• •/•
3 adet 3 nokta bağlantılı arka emniyet kemerleri   • • •
3 adet yükseklik ayarlı arka kafalık  - • •
OTOMOBİLİN KORUNMASi  
Immobilizer • • •
SüRüş VE KONTROL DONANiMLARi  
Hidrolik direksiyon - • •
5 fonksiyonlu yol bilgisayarı : Genel km sayacı, günlük km sayacı, ortalama tüketim, tahmini menzil, ortalama hız - - •
Kapı açık ikaz lambası - - •
GöRüş  
Sis farları - - •
Rezistanslı arka cam   • • •
İçerden manuel olarak ayarlanan dış dikiz aynaları   • • -
Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları  - - •
iSiTMA-HAVALANDiRMA  
4 kademeli ısıtma ve havalandırma sistemi  • • •
Hava devir daimi  - • •
Klima  - o •
KONfOR  
Merkezi kilit  - • -
Uzaktan kumandalı merkezi kilit - o •
Elektrikli ön camlar   - • •
Azalarak sönen iç aydınlatma   - - •
Renkli camlar - • •
Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon - - •
Aynalı yolcu güneşliği   - • •
“Portatif” küllük - • •
Bagaj lambası - • •
Okuma lambası - - •
Torpido gözü aydınlatma  - - •
KOLTUKLAR  
İleri geri ayarlanabilen ön koltuklar   • • •
Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu   - - •
İç GöRüNüş  
Kumaş döşeme  • • •
Kromajlı sayaç çerçeveleri - • •
Alüminyum görünümlü havalandırma ızgaraları çerçeveleri - - •
Saten alüminyum görünümlü iç kapı kolları   - - •
Bagaj yan giydirme   - • •
EşYA GözLERİ  
Torpido gözü (8 litre) • • •
Ön kapı içi cepleri   - • •
Konsol altı eşya gözü - - •
Gözlük saklama cebi - - •
Ön koltuk arka cebi   - - •
Ön konsol üzerinde meşrubat kutusu taşıyıcı yeri  • • •
MüzİK SİSTEMİ  
Radyo ön hazırlığı   • • •
Radyo CD 2X15W - o  -
Radyo CD  MP3  4X15W - - •

•	 :	Standart
o : Opsiyonel
- : Mevcut de€il

Logan 1.4
 Ambiance 

1.4 + 1.5dCi 70bg

Laureate
1.4 + 1.6 +

1.5dCi 70bg + 1.5dCi 80bg
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Boyutlar

Ölçülü resim (mm)
Bagaj hacmi (dm3 ISO standardı) 510

 A Dingil mesafesi 2 634
 B Dıştan tam uzunluk 4 290
 C Ön dingil çıkıntısı 797
 D Arka dingil çıkıntısı 858
 E Ön dingil mesafesi 1 481
 F Arka dingil mesafesi 1 470
 G Toplam dış genişlik (Dikiz aynaları dahil/hariç) 1 723/1 989
 H Boş durumda yükseklik 1 511
 J Boşken bagaj eşiği yüksekliği 717
 K Yüklüyken yerden yükseklik 155
 L Koltuk uzunluğu (pedal/koltuk arkalığı) 1 685
 M Ön dirseklik genişliği 1 415
 M1 Arka dirseklik genişliği 1 426
 N Ön başlık şeridi genişliği 1 388
 N1 Arka başlık şeridi genişliği 1 424
 P1 Arka uzantı ve iç mekân, ön koltuklar arasındaki mesafe 905
 P2 Arka uzantı ve iç mekân, arka koltuklar arasındaki mesafe 873
 Y Bagajın üst girişi 1 072
 Y1 Bagajın alt girişi 941
 Y2 Bagajın maksimum açıklığı 1 127
 Y3 Tekerlek geçişleri arasındaki alt genişlik 1 017
 Z1 Maksimum yükleme uzunluğu 1 029
 Z2 Bagaj yüksekliği 520

BEYAZ 369 GECE MAVİ 61H PLATİN GRİ D69

ATLANTİK MAVİ RNA ATEŞ KIRMIZI B76

BAZALT GRİ KNM

ELMAS MAVİ RNF

FÜME KNAKUMSAL BEJ HNL

ŞİMŞEK MAVİ RNZ

Renkler
MetalikOpak

12



     Aksesuarlar

8

1 2

5

3

1. çEKİ DEMİRİ
CE belgeli çeki demirleri karavan, bisiklet 
veya kayak taşıyıcı ve 1100 kg’a kadar 
römork taşımanıza imkan tanır.  

2. PARK SENSöRü: 
Logan’ınızın arkasında bulunan engellere 
yaklaştıkça uyarı veren bir park yardım 
sistemi, park ederken manevralarınızı 
kolaylaştırmaktadır.

3. DELUXE KAYAK TAşiYiCi: 
Tavan barları üzerine monte edilen Deluxe 
kayak taşıyıcı, büyük açma/kapama 
düğmesi sayesinde kullanım kolaylığı 
sunmaktadır. 

4. PAçALiKLAR
Çamur ve mıcırlara karşı aracınızın alt 
kaportası paçalıklar ile korunur.

5. öNKOL DAYANAĞi: 
Sürüş konumunuza uyum sağlamak 
üzere eğimi ayarlanabilen orta dirseklik 
aynı zamanda pratik bir çekmece alanı 
yaratmaktadır.

6. PASPAS:
Renault’ya özel tasarlanmış, araca özel kes-
imli ve sürücü tarafındaki kaymayı önleyen 
orijinal sabitlemeler ile uyumlu orijinal 
paspas.

7. BLUETOOTH’LU TELEfON KİTİ*:  
Araç telefon kitleri ile aracınızda 
konuşmalarınızı ellerinizi kullanmadan yapa-
bilir, güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.

8. NAVİGASYON:  
Navigasyon cihazınızla belirlenen bir nok-
taya en kısa ve en optimum yol güzergahı 
tespit edebilir, sesli ve görsel yönlendirmel-
erle hedefe doğru bir şekilde ulaşabilirisniz. 

*Emniyetli bir telefon görüşmesi için, aracın 

durdurulması tavsiye edilmektedir.



www.dacia.com.tr

Dacia’yı seçmiş olmanız, akılcı bir tercih yaptığınızı gösteriyor. Akılcı seçimleri seviyor ve daima en uygun olan ücreti vermek 

istiyorsunuz. Biz de bu seçimlerinizi destekliyoruz.

Kullandığınız araçlar, size sundukları olanaklarla farklılaşır: yolcuları, eşyalarını ve yükleri taşımak için sunulan alan; aşırı 

olmamakla birlikte fazla ödün de vermeden, gereken tüm ekipmanlarınızı taşıyabilmeniz için sunulan fiyat/donanım oranı… 

Bizler de size konfor ve güvenlik sunabilmek için Renault’nun bilgi birikiminden faydalanıyoruz.

Renault Grubunun bir markası olarak, araçlarımızı etkinlik ve güvenilirlikleri kanıtlanmış teknik çözümlere dayanarak 

tasarlıyoruz. Bu da bize, 3 yıllık garanti ve avantajlı kullanım maliyetleri sunma olanağı veriyor. Dacia’yı tercih ederek, güveni 

seçmiş oluyorsunuz.

 Dacia
 Beklentileriniz doğrultusunda 
akılcı fikirler üretiyoruz.

Bu yayının içeriğinin basım tarihinde hatasız ve güncel olması için gereken her şey yapılmıştır. Bu belge, seri üretim öncesi ve prototip araçlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. DACIA, ürünlerini sürekli iyileştirme politikası 
çerçevesinde, burada tarif edilen ve sunulan teknik özelliklerde ve araçlarda ve aksesuarlarda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, en kısa sürede DACIA bayilerine bildirilmektedir. Satış yapıldığı ülkeye 
bağlı olarak versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon veya aksesuar olarak). En son bilgileri almak için DACIA markasının yakınınızda bulunan bir temsilcisine başvurmanızı 
rica ederiz. Baskı konusundaki teknik sınırlamalardan dolayı, işbu belgede yayınlanan renkler, aracın boyasının veya iç dolgu malzemelerinin gerçek renklerinden bir parça farklı olabilir. Bütün hakları saklıdır. Her ne şekilde ve 
her ne vasıta ile olursa olsun işbu bu yayının ne tamamı ne de herhangi bir kısmı DACIA’nın önceden yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz.
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