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Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé verze se mohou lišit, některé prvky výbavy
nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně
lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA, aby Vám poskytl aktuální informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli
prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na
nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA.
* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první.

www.dacia.cz

CZ 12-2016-R2971

Nová Dacia Logan
Rodinný sedan za skvělou cenu!

Modernější
a dynamičtější karosérie
Nový design nové Dacia Logan ještě více podtrhuje robustnost vozu, a současně vnáší novou
dynamiku a modernost. Okořeníme-li osvědčený recept v podobě typického tvaru předních
a zadních světel o zbrusu novou ingredienci: chromovanou masku chladiče, máme tu recept,
ke kterému v poměru cena/výkon není co dodat. Co víc si přát?

Moderní
a útulný interiér
Pečlivé zpracování všech detailů, útulný interiér, nové, modernější a pohodlnější potahy,
nový volant a nová centrální konzole… Interiér nové Dacia Logan je ještě harmoničtější.
Od první chvíle se v ní budete cítit lépe, než kdykoli předtím.

Vše, co je potřeba, aby se
v pohodě vešla celá rodina
Nová Dacia Logan nabízí pasažérům nejen komfort pěti plnohodnotných sedadel, ale i celou
řadu užitečných a důmyslných úložných prostorů: další 12V multifunkční zásuvku u zadních
sedadel a prostorný kufr, který pojme všechna vaše zavazadla. Nová Dacia Logan je ideální
vůz na cesty s rodinou a přáteli.

Zjednodušte
si život
Při vývoji nové Dacia Logan jsme se řídili dvěma hesly: efektivita a jednoduchost.
Díky široké škále užitečných technologických novinek jakými jsou multimediální systém
Media Nav Evolution, propojený se zadní parkovací kamerou a ovladačem elektrického
stahování oken na straně řidiče*. Nová Dacia Logan vám na vašich cestách poskytne
maximální pohodlí.
* V závislosti na verzi.

Naprosto bezpečná za všech okolností
Vaše bezpečnost je pro nás absolutní prioritou, proto byla vybavena nová Dacia Logan řadou spolehlivých prvků systému aktivní a pasivní bezpečnosti. Zpevněná konstrukce karosérie je
zárukou dokonalé ochrany cestujících. Systém ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV), elektronickým stabilizačním systémem (ESC) a systémem kontroly trakce jsou zárukou
efektivního brzdění a vyšší stability vozidla. Součástí výbavy vozidla jsou také čelní a boční airbagy, úchyty ISOFIX na bočních sedadlech v zadní řadě, asistent rozjezdu do kopce a zadní
parkovací asistent.* S novou Dacia Logan můžete směle vyrazit na cesty!
* V závislosti na verzi.

Zadní parkovací senzory*: Senzory varují řidiče před překážkami za vozidlem sérií přerušovaných
zvukových signálů. Pro ještě větší pohodlí a jistotu při parkování lze systém doplnit i zadní parkovací
* V závislosti na verzi.
kamerou.

ESC: Elektronický stabilizační systém zaručuje lepší přilnavost vozidla a rozdělováním brzdného účinku
a řízením otáček motoru snižuje riziko ztráty stability v zatáčkách.

Asistent rozjezdu do kopce*: Systém napomáhající plynulému rozjezdu ve svahu bez
nechtěného couvnutí.

Ochrana: Robustní konstrukce karosérie, čelní a boční airbagy v přední řadě, úchyty ISOFIX
na bočních sedadlech v zadní řadě.
* V závislosti na verzi.

Výbava

Výbava

Access

Arctica
SÉRIOVÁ VÝBAVA

SÉRIOVÁ VÝBAVA
• ABS s elektronickým rozdělovačem
brzdných sil (EBV) a brzdovým
asistentem (AFU)
• Elektronický stabilizační systém ESC
s protiskluzovým systémem ASR
a kontrolou nedotáčivosti CSV
• Asistent rozjezdu do kopce
• Kontrola tlaku v pneumatikách
• Čelní airbagy (u spolujezdce
s možností odpojení)

ARCTICA = AMBIANCE +
• Boční airbagy vpředu (hlava – hrudník)
• Úchyty ISOFIX na bočních sedadlech
v zadní řadě
• Posilovač řízení
• LED denní svícení
• Sada na opravu pneumatik

• Vnější kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě
karosérie
• Palubní počítač
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka
• Manuální klimatizace
• Výškově nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Výškově nastavitelné přední pásy
• Rádio CD/MP3 s čelním vstupem USB, ovládáním pod
volantem a Bluetooth® handsfree

MOTORY
1,0 SCe 75 k
1,2 16V 75 k

MOTORY
1,0 SCe 75 k
1,2 16V 75 k
0,9 TCe 90 k
0,9 TCe 90 k LPG
1,5 dCi 90 k

Výbava

Ambiance
SÉRIOVÁ VÝBAVA
AMBIANCE = ACCESS +
• Nárazníky v barvě karosérie
• Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním
• Elektrické ovládání předních oken
MOTORY
1,0 SCe 75 k
1,2 16V 75 k
0,9 TCe 90 k LPG

Vyobrazená verze obsahuje volitelnou výbavu.

Vyobrazená verze obsahuje volitelnou výbavu.

PříSLuŠENSTVí

1. OKRASNÉ KRYTY KOL A SPORTOVNí SADA
Vyjádřete svoji osobnost a vyberte si kryty kol
RUNWAY a sportovní sadu, díky kterým bude váš
vůz vypadat ještě moderněji a dynamičtěji!
2. BOČNí OCHRANNÉ LIŠTY
Připevněte po stranách karosérie vozu elegantní
ochranné lišty. Výsledkem bude ještě estetičtější
vzhled a účinná ochrana vaší Dacie Logan před
odřením a dalšími nástrahami každodenního
provozu.
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3. LOKETNí OPěRKA
Zvyšte si komfort na cestách a získejte úložný
prostor navíc, kde budete moci uschovat drobné
předměty osobní potřeby. Tato loketní opěrka je
svisle regulovatelná.
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4. TEXTILNí KOBERCE
S interiérem sladěné koberce, velikostně přesně
odpovídající rozměrům podlahy kabiny, poskytují
díky vysoké kvalitě zpracování optimální ochranu.
5. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORu
A OCHRANA HRANY ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORu
Vana účinně chrání čalounění na dně
zavazadlového prostoru a perfektně do něj zapadá.
Díky své pružnosti a zvýšeným lemům je velmi
praktická a snadno se udržuje. Ochrana hrany
účinně a elegantně chrání práh kufru vašeho vozu.
6. Síť ZAVAZADLOVÉHO PROSTORu
Zajišťuje polohu zavazadel během přepravy
a zabraňuje tak jejich samovolnému přemisťování
během přepravy.
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7. STřEŠNí BOX
Tento elegantní střešní box lze během pár minut
přimontovat na střešní tyče a získat další úložný
prostor.
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8. NOSIČ jíZDNíCH KOL NA TAžNÉ ZAříZENí
Nosič kol na tažné zařízení je neocenitelným
pomocníkem na výletech do přírody, je sklopný,
takže neomezuje váš přístup do kufru.
9. ALARM
Alarm kompatibilní s palubní elektronikou chrání
vaši Dacii Logan před pokusy o vloupání. Neunikne
mu nic, co se děje uvnitř kabiny.
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METALICKÉ BARVY (DOSTuPNÉ ZA PříPLATEK)

STANDARDNí BARVY

ČERNÁ NACRÉ (676)

ŠEDÁ PLATINE (D69)

ČERVENÁ FEU (B76)

MODRÁ COSMOS (RPR)

ŠEDÁ COMÉTE (KNA)

HNěDÁ VISON (CNM)

KRYTY KOL 15" POPSTER

HLINÍKOVÉ DISKY 15” CHAMADE

DISKY KOL

KRYTY KOL 15" GROOMY

HNěDÁ TOURMALINE (CNG)

BÍLÁ GLACIER (369)

MODRÁ NAVY (D42)

SCHÉMATA A TECHNICKÉ ÚDAjE

Dacia
Rozjeďte to s Dacií!

LOŽNÝ OBJEM (dm3) (dle normy ISO 3832)
5místná konfigurace
2místná konfigurace se složenou zadní řadou sedadel

510
1 257

TECHNICKÉ ÚDAJE (mm)
A
Rozvor
B
Celková délka
C
Délka předního převisu
D
Délka zadního převisu
E
Rozchod předních kol
F
Rozchod zadních kol

2 635
4 358
827
896
1 496
1 486

G
H
H1
H2
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1

Světlá výška se zatížením (5 pasažérů)
Výška vozidla bez zatížení
Výška dolní hrany nákladového prostoru
Výška vstupu do nákladového prostoru
Šířka na úrovni loketních opěrek předních sedadel
Šířka na úrovni loketních opěrek zadních sedadel
Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech
Šířka bez / s bočními zrcátky
Vnitřní šířka mezi podběhy kol
Výška po střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech

130
1 517
751
406
1 387
1 389
177
1 733/1 994
1 013
900

M2
O1
O2
Y1

Výška po střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
Šířka v loktech na předních sedadlech
Šířka v loktech vepředu ve druhé řadě
Užitečná délka podlahy za zadními sedadly

869
1 415
1 430
1 076

Při navrhování našich vozidel se u nás v Dacii řídíme

V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré

A konečně, koupit si Dacii neznamená, že vás nákup

stále stejnými principy: naše modely musí být výrazné,

ceny. Od výběru modelu přes cenovou politiku až

nového vozu bude stát všechno. Koupíte si totiž auto,

ale ne okázalé; musí být vybaveny nejspolehlivějšími

po politiku jakosti servisu. Když máte Dacii, máte

se kterým budete moci jet na dovolenou, protože na ni

technologiemi, ale přitom za dobrou cenu. Během

jistotu, že jste se rozhodli správně. Sázka na kvalitu,

budete mít. Zůstane vám i na jiné věci, které vám dělají

takřka dvou dekád jsme změnili poměr sil a způsobili

spolehlivost a originální design, ale také na pohodlí

radost. Jen s Dacií můžete vyrazit, kam chcete, a dělat,

zemětřesení na automobilovém trhu. Nevěříte? Je to

a, samozřejmě, na slušnou cenu. Toto je způsob, jak si

co opravdu chcete.

tak. A v čem tkví naše tajemství?

pořídit nové auto, které splní vaše touhy a očekávání.

Nová Dacia Logan…
Pohodlí pro celou rodinu!

