Dacia Logan

Dacia Logan

Rodinný sedan
za skvělou cenu!

Dacia Logan

Modernější
a dynamičtější
linie karosérie
Nový design vozu Dacia Logan ještě více podtrhuje robustnost vozu
a současně vnáší 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?

Dacia Logan

Moderní
a útulný interiér
Pečlivé zpracování všech detailů, útulný interiér, nové, modernější
a pohodlnější potahy, nový volant a nová centrální konzola…
Interiér vozu Dacia Logan je ještě harmoničtější.
Od první chvíle se v něm budete cítit dobře.

Dacia Logan

VELKÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
VELKÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

Vše, co je potřeba, aby se
v pohodě vešla celá rodina
Dacia Logan nabízí pasažérům nejen komfort pěti plnohodnotných
sedadel, ale i celou řadu užitečných a důmyslných úložných prostorů,
další multifunkční 12V zásuvku u zadních sedadel a kufr, kam se pohodlně
vejdou všechna vaše zavazadla. Je to ideální vůz na cesty s rodinou
a přáteli.
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Zjednodušte si život
Při vývoji vozu Dacia Logan jsme se řídili dvěma hesly: efektivita

ovládáním na straně řidiče*, vám Dacia Logan na vašich cestách

a jednoduchost. Díky široké škále užitečných technologií, jako je

poskytne maximální pohodlí.

multimediální systém Media Nav Evolution propojený se zadní
parkovací kamerou nebo elektrické stahování oken s impulzním

* V závislosti na verzi.
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Naprosto bezpečná
za každých okolností

Parkovací asistent*: 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 kamerou.
* V závislosti na verzi.

ESC: elektronický stabilizační systém zaručuje lepší přilnavost vozidla a rozdělováním
brzdného účinku a řízením otáček motoru snižuje riziko ztráty stability v zatáčkách.
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Vaše bezpečnost je pro nás absolutní prioritou, a proto byla Dacia Logan

efektivního brzdění a vyšší stability vozidla. Součástí výbavy vozidla jsou

vybavena řadou spolehlivých systémů aktivní a pasivní bezpečnosti.

také čelní a boční airbagy, úchyty Isofix na bočních sedadlech v zadní

Zpevněná konstrukce karosérie je zárukou dokonalé ochrany cestujících.

řadě, asistent rozjezdu do kopce a zadní parkovací asistent. S vozem

Systém ABS s podporou náhlého brzdění, elektronický stabilizační

Dacia Logan můžete směle vyrazit na cesty!

systém (ESC) a systém regulace prokluzu kol (ASR) jsou zárukou

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

Ochrana pasažérů: robustní konstrukce karosérie, čelní a boční airbagy v přední řadě,
úchyty Isofix na bočních sedadlech v zadní řadě.
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Access

SÉRIOVÁ VÝBAVA

Open

SÉRIOVÁ VÝBAVA
AMBIANCE = ACCESS +

– 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)
– Boční airbagy vpředu (hlava-hrudník)
– Úchyty ISOFIX na bočních sedadlech v zadní
řadě
– Posilovač řízení
– Denní svícení LED
– Sada na opravu pneumatik

– Nárazníky v barvě karosérie
– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
– Elektrické ovládání předních oken
– Rádio s MP3, USB, ovládáním pod volantem
a Bluetooth® handsfree
– Přední mlhové světlomety
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Artica
SÉRIOVÁ VÝBAVA
ARCTICA = OPEN +
– 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

* Vyobrazení interiéru a prvků exteriéru
může obsahovat příplatkovou výbavu.
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Barvy karosérie

BÍLÁ GLACIER (369) (1)

MODRÁ NAVY (D42) (1)

Kryty a disky kol

ČERNÁ NACRÉ (676) (2)
KRYTY KOL 15"
GROOMY

ŠEDÁ HIGHLAND (KQA) (2)

HNĚDÁ VISON (CNM) (2)

BÉŽOVÁ DUNE (HNP) (2)

HLINÍKOVÉ DISKY 15"
CHAMADE

ŠEDÁ COMÈTE (KNA) (2)

(1) Standardní barvy.
(2) Metalické barvy.

ČERVENÁ FUSION (NPI) (2)

KRYTY KOL 15"
POPSTER
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Příslušenství
1. DISKY KOL. Vyjádřete svou osobnost a vyberte si
z našich designových krytů kol. Dodají vašemu vozu
ještě modernější a dynamičtější vzhled.
2. TEXTILNÍ KOBERCE. Vysoce kvalitní koberce jsou
sladěné s interiérem a velikostně přesně odpovídají
rozměrům podlahy.
3. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
A OCHRANA HRANY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU.
Vana účinně chrání čalounění na dně zavazadlového
prostoru a přesně kopíruje jeho tvar. Je praktická
a snadno omyvatelná. Plastová ochrana hrany
zavazadlového prostoru účinně chrání práh kufru
vašeho vozu.
4. SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU.
Zabraňuje samovolnému přemisťování vašich
věcí v zavazadlovém prostoru při jízdě. K dispozici
vertikální i horizontální varianta.

1

2

3

4

Dacia Logan

Příslušenství
5. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ.
Nosič kol na tažné zařízení je neocenitelným
pomocníkem na výlety do přírody. Je sklopný, takže
neomezuje přístup do kufru.
6. 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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7. LOKETNÍ OPĚRKA. Zvyšte si komfort na cestách
a získejte úložný prostor navíc, kde budete moci
uschovat drobné předměty.
8. STŘEŠNÍ BOX. Tento střešní box lze během pár
minut přimontovat na střešní tyče a získat další úložný
prostor.
9. ALARM. Alarm kompatibilní s palubní elektronikou
chrání vaši Dacii Logan před pokusy o vloupání.
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Motory
SCe 54 kW / 73 k

TCe 66 kW / 90 k S&S

Euro 6dt
998
vícebodové
3
benzín
95
3 500
54/73
6 300
12

Euro 6dt
898
vícebodové
3
benzín
140
2 250
66/90
5 000
12

manuální
5

manuální
5

10,82

10,82

258
8

258
8

LOGAN
Emisní norma
Zdvihový objem (cm3)
Typ vstřikování
Počet válců
Palivo
Maximální točivý moment (Nm)
– při otáčkách (ot./min)
Maximální výkon (kW/k)
– při otáčkách (ot./min)
Počet ventilů

PŘEVODOVKA
Typ převodovky
Počet převodových stupňů

ŘÍZENÍ
Stopový průměr otáčení (m)

BRZDY A ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Vpředu: kotoučové
Vzadu: bubnové

NÁPRAVY
Přední náprava
Zadní náprava

typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem
ve tvaru „H“ s torzní příčkou

RÁFKY A PNEUMATIKY*
Ráfky (rozměr)
Pneumatiky (rozměr)

6.0 J 15
185/65 R15

6.0 J 15
185/65 R15

510
50

510
50

158
15,1
36,0

175
11,1
32,8

6,1–6,3
4,3–4,8
5,0–5,4
113–122

6,3–6,6
4,6–4,9
5,3–5,5
120–126

1 049
447
1 496
2 286
520
790

1 088
445
1 533
2 323
540
790

OBJEMY
Objem zavazadlového prostoru (l)
Objem palivové nádrže (l) / AdBlue (l)

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Zrychlení 1 000 m s pevným startem (s)

SPOTŘEBA (L/100 KM) A EMISE CO 2**
Město (l/100 km)
Mimo město (l/100 km)
Kombinovaná (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

HMOTNOSTI (KG)
Provozní hmotnost***
Užitečné zatížení***
Max. povolená celková hmotnost
Max. povolená hmotnost jízdní soupravy
Max. povolená hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. povolená hmotnost brzděného přívěsu

FAP = ﬁltr pevných částic
*
Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací vám sdělí případně Váš prodejce.
** Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto
údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a proﬁlu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO 2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).
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Rozměry

ROZMĚRY (mm)

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3)
(PODLE NORMY ISO 3 832)
Pětimístné uspořádání
Dvoumístné uspořádání (se složeným zadním sedadlem)

510
1 257

ROZMĚRY (mm)
A
B
C
D
E

Rozvor
Celková délka
Přední převis
Zadní převis
Rozchod vpředu

2 635
4 358
827
896
1 496

F
G
H
H1
H2
J1
J2
K
L1/L2

Rozchod vzadu
Světlá výška zatíženého vozu (s 5 pasažéry v kabině)
Výška nezatíženého vozu
Výška prahu zavazadlového prostoru
Výška otvoru zavazadlového prostoru
Šířka v loktech vpředu
Šířka v loktech ve druhé řadě
Prostor pro nohy ve výši kolen ve druhé řadě
Celková šířka bez zpětných zrcátek / včetně zpětných zrcátek

ROZMĚRY (mm)
1 486
130
1 517
751
406
1 387
1 389
177
1 733 / 1 994

L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Výška od sedadla pod střechu pod úhlem 14° na předních
sedadlech
Výška od sedadla pod střechu pod úhlem 14° na zadních
sedadlech
Šířka v rameneou vpředu
Šířka v rameneou ve druhé řadě
Užitečná délka za zadními sedadly

1 013
900
869
1 415
1 430
1 076
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Rozjeďte to
s Dacií!
Při navrhování našich vozidel se u nás v Dacii řídíme stále stejnými

Je to sázka na kvalitu, spolehlivost, originální design, ale také

principy: naše modely musí být výrazné, ale ne okázalé; musí být

na pohodlí a samozřejmě na slušnou cenu. Toto je způsob,

vybaveny nejspolehlivějšími technologiemi, ale přitom za dobrou

jak si pořídit nový vůz, který splní vaše touhy a očekávání.

cenu. Během necelých deseti let jsme změnili poměr sil a způsobili

Nakonec koupit si Dacii neznamená, že za nákup vašeho nového vozu

zemětřesení na automobilovém trhu. Nevěříte? Je to tak. A v čem tkví

dáte úplně všechno. Koupíte si totiž vůz, se kterým budete moci jet

naše tajemství? V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré

na dovolenou, protože na ni budete mít. Zůstane vám i na jiné věci,

ceny. S Dacií je vše jasné a jednoduché, od výběru modelu po servis.

které vám dělají radost. S vozy Dacia můžete vyrazit, kam chcete,

Když máte Dacii, máte jistotu, že jste se rozhodli správně.

a dělat, co opravdu chcete.

Dacia Logan

Pohodlí pro
celou rodinu!

Obsahu této publikace a její přesnosti a aktuálnosti k datu tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo
prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoli upravit specifikace popisovaných a představovaných
vozidel. Tyto úpravy Dacia svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určeny, tzn.
některé prvky výbavy nemusí být dostupné (prvky sériové či volitelné výbavy nebo 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. Spojte se prosím se svým místním
koncesionářem, aby vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto
dokumentu mírně lišit od skutečných barev karosérie nebo materiálu vybavení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo
její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného svolení společnosti Dacia je zakázána. Tato publikace není
obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
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