VŠECHNO. JEDNODUŠE.

NOVÁ
DACIA LOGAN

STYL,
KTERÝ PŘEKVAPÍ
Nový Logan, to je jízda v elegantním a moderním sedanu, který je dostatečně velký pro celou vaši rodinu
a přitom stále mimořádně cenově dostupný. Hned od počátku vás robustní a dynamický vzhled nové
mřížky chladiče naplní jistotou. Zásadním rozdílem je tvar mřížky v nárazníku ve tvaru plástve. Vpředu
i vzadu jsou nová světla s prvky ve tvaru Y, které vozidlu dodávají jedinečný a velmi nápadný vzhled.

SVĚTELNÝ PODPIS VE TVARU Y

Kompletně nové přední světlomety s technologií LED zajišťují skvělou viditelnost za všech podmínek.
Výrazný pokrok v oblasti vnějšího designu zaznamenáte již na první pohled také díky velmi elegantní
siluetě vozidla.

PŘEKONÁ VAŠE OČEKÁVÁNÍ
Jakmile nastoupíte do vozidla s bezklíčovým přístupem, budete vnímat smysl pro praktičnost vozidel
Dacia. Jeho dobře propracovaný a kultivovaný design interiéru a použité technologie zajistí vaše pohodlí:
horizontálně členěná palubní deska otočená směrem k řidiči, nová 8palcová obrazovka v úrovni očí,
multimediální systém s možností propojení s aplikacemi chytrého telefonu, světelný a dešťový senzor, to
vše usnadňuje jízdu. Nový Logan stejným způsobem vylepšil svoji příjemnou atmosféru prostřednictvím

8" DOTYKOVÝ DISPLEJ

nového výškově a podélně nastavitelného volantu a kvalitního čalounění. Jeho velký zavazadlový prostor
o objemu 628 litrů je dokonale dimenzovaný pro všechna vaše zavazadla. Jistě oceníte také různé
technologie, které vám pomohou řídit uvolněně bez ohledu na okolnosti: přední a zadní parkovací senzory,
zadní kamera, elektronická parkovací brzda, systém automatického nouzového brzdění, systém hlídání
mrtvého úhlu a tempomat s omezovačem rychlosti. Má vše, co potřebujete pro krátké i dlouhé cesty.

HANDS-FREE KARTA

ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

CESTUJTE POHODLNĚ
Cestování v pohodlí je nyní ještě blíž díky novému modelu Logan. Pohodlí sedadel, hlavové nastavitelné
opěrky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a výškově a podélně nastavitelný volant, zkrátka budete mít
pocit, že bylo vše vytvořeno na míru právě vám. K dispozici je také loketní opěrka s úložným prostorem,

TŘI PLNOHODNOTNÁ MÍSTA VZADU

přepracované tvarování sedadel včetně nového čalounění, jízda bude tedy opravdu pohodlná. Druhá řada
sedadel nabízí tři plnohodnotná místa a výjimečný prostor pro nohy cestujících. Zadní sedadla jsou také
sklopná v poměru 1:3 a 2:3, prostor tedy můžete přízpůsobit přesně tomu, co potřebujete.

LOKETNÍ OPĚRKA S ÚLOŽNÝM
PROSTOREM 1,2 L

NOVÉ ČALOUNĚNÍ

VYUŽITELNÝ PROSTOR
Teď už se nemusíte rozhodovat, co s sebou na cesty vezmete, a co necháte doma. Do nového vozu Logan
dáte vše, co potřebujete. Navíc je přístup do zavazadlového prostoru snadný díky dálkovému otevírání

OBJEMNÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR: 628 L

a nižší nákladové hraně. Uvnitř vozu pak máte k dispozici úložný prostor pod loketní opěrkou, přihrádku
před spolujezdcem, ve dveřích na předních i zadních sedadlech. Byl zkrátka využit každý milimetr.

OBJEMNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Pro společnost Dacia není nic důležitějšího, než neustále zvyšovat bezpečnost svých vozidel, zejména s ohledem na jejich uživatele.
Nový Logan poskytuje vše, co potřebujete pro uvolněnou jízdu bez stresu.

(AEBS – Active Emergency Braking System):
Někdy nestačí být koncentrovaný a mít dobré reakce. Na nový model Logan se můžete spolehnout.
Systém detekuje nebezpečí srážky, a pokud nereagujete nebo reagujete nedostatečně, systém začne
automaticky brzdit.
SYSTÉM AKTIVNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU:

Mrtvý úhel je prostor po stranách vozidla, v němž je zvýšené riziko přehlédnutí jiného vozidla, protože je
mimo zorný úhel zpětného zrcátka. Pokud se v tomto prostoru pohybuje vozidlo nebo jiný objekt, systém
vás varuje kontrolkou integrovanou ve zpětném zrcátku.

PŘEDNÍ/ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY A ZADNÍ KAMERA:

ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE:

Ve městě jsou parkovací místa cennou komoditou, dokonce i ta nejtěsnější. Tento systém vás přesvědčí
o své nezbytnosti hned při prvním použití. Poskytuje zvuková a vizuální varování v případě jakékoliv
překážky před nebo za vozidlem.

Při rozjezdu ve svahu se nemusíte stresovat. Tato funkce zabrání pohybu vozidla vzad ve chvíli, kdy
uvolníte brzdu, a pomůže vám tak v plynulém rozjezdu. Už si nemusíte pomáhat parkovací brzdou,
manévrování s vozidlem se stává dětskou hrou.

DACIA LOGAN

VÝBAVA
ESSENTIAL

STANDARDNÍ VÝBAVA
- Přední a zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Kliky dveří černé
- Vnější zpětná zrcátka černá
- 15" ocelová kola + kryty kol ELMA
- Sklopné zadní sedadlo dělené 1/3 a 2/3
- ABS (protiblokovací systém brzd) a EBA (asistent nouzového
brzdění)
- Aktivní systém nouzového brzdění (AEBS)
- ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu do
kopce)
- Systém nouzového volání (E-CALL)
- Čelní airbag řidiče/spolujezdce
- Boční a hlavové airbagy
- Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na obou bočních
zadních sedadlech
- Systém kontroly tlaku v pneumatikách
- Sada pro opravu pneumatik
- Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem

VOLITELNÁ VÝBAVA
- Stop & Start
- Palubní počítač
- Omezovač rychlosti
- Tempomat
- Světelný senzor
- Denní svícení LED
- Potkávací světlomety LED
- Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Automatické zamykání dveří po rozjezdu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Výškově nastavitelný volant
- Media Control: rádio DAB s ovládáním na volantu, displej
integrovaný v palubním počítači, 2 přední reproduktory, připojení
Bluetooth + aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control

- Paket Modularita (Podélně nastavitelný volant + výškově
nastavitelné sedadlo řidiče + loketní opěrka na sedadle řidiče)
- 15" kola FLEXWHEEL SORANE
- Metalický lak
- Zadní parkovací senzory
- Přední mlhová světla
- Manuální klimatizace
- Media Display: rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu
prostřednictvím kabelu USB (kompatibilní s Apple CarPlay
a Android Auto) + Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková
obrazovka

COMFORT

STANDARDNÍ VÝBAVA
ESSENTIAL = COMFORT +
- Kliky dveří v barvě karoserie
- Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- 15" kola FLEXWHEEL SORANE
- Textilní potah palubní desky a loketních opěrek v předních dveřích
- Volant potažený umělou kůží
- Dešťový senzor
- Přední mlhová světla
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Manuální klimatizace
- Elektricky ovládaná přední okna, na straně řidiče impulzní ovládání
(vč. ochrany proti přiskřípnutí)
- Podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Loketní opěrka na sedadle řidiče
- Media Display: rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu
prostřednictvím kabelu USB (kompatibilní s Apple CarPlay
a Android Auto) + Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková
obrazovka

VOLITELNÁ VÝBAVA
- Paket Extra (Hands-free karta pro bezklíčový přístup a startování,
elektronická parkovací brzda, středová loketní opěrka s úložným
prostorem)
- Paket Parkování (Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera)
- Paket Parkování Plus (Přední a zadní parkovací senzory + zadní
kamera + systém hlídání mrtvého úhlu)
- 16" kola FLEXWHEEL SARIA světle šedá
- 16" disky kol z lehkých slitin ARAMIS
- Metalický lak
- Zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace
- Hands-free karta Dacia pro bezklíčový přístup a startování
- Elektricky ovládaná zadní okna
- Vyhřívaná přední sedadla
- Media NAV: vestavěná navigace* + rádio DAB + zrcadlení chytrého
telefonu (kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto) +
připojení Bluetooth + 6 reproduktorů (4 reproduktory + 2 výškové
reproduktory) + 8" dotyková obrazovka

DACIA LOGAN

BARVY KAROSERIE A KOLA
BARVY KAROSERIE

BÍLÁ GLACIER
R(1)

ŠEDÁ COMET
TE(2)

ŠEDÁ HIGHLAN
ND(2)

MODRÁ IRON(2)

ŠEDÁ MOONSTONE(2)*

HNĚDÁ VISON(2)

(2)

(1) Nemetalický lak. (2) Metalický lak.

KOLA

15" OCELOVÁ KOLA,
KRYTY KOL ELMA

15" KOLA FLEXWHEEL
SORANE

16" KOLA FLEXWHEEL
SARIA SVĚTLE ŠEDÁ

16" DISKY KOL
Z LEHKÝCH SLITIN ARAMIS

DACIA LOGAN

MOTORIZACE
TCE 100 LPG
MOTORIZACE
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
Filtr pevných částic
Typ převodovky

Euro 6D-FULL
999
Nepřímé
3
benzín / LPG
170 pro LPG
160 pro benzín
2 000–3 500 pro LPG
2 100–3 750 pro benzín
74 / 100 pro LPG
67 / 90 pro benzín
4 600–5 000 pro LPG
4 800–5 000 pro benzín
12
Ano
Manuální 6stupňová

VÝKONY
Maximalní rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)

181 / 186 1)
11,6

PNEUMATIKY*
185 / 65 R15
195 / 55 R16

SPOTŘEBA A EMISE (WLTP)**
Kombinovaná (l/100)
Emise CO2 (g/km)
Objem palivové nádrže (l)
Objem LPG nádrže (l)

5,3–5,6 / 6,9–7,3 1)
119–127 / 106–112 1)
50
40

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Provozní hmotnost (kg)***
Užitečné zatížení (kg)***
Max. povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
Max. povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Max. povolená celková hmotnost (kg)
Max. povolená hmotnost jízdní soupravy (kg)
Světlá výška nezatíženého vozu (mm)
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru VDA (dm3)
Objem zavazadlového prostoru (l)
1)
*
**

1 124–1 163
442–465
442–465
1 100
1 589–1 605
2 689–2 705
161
5
528
628

LPG
Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi a výbavě.
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 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 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP.
*** Hodnoty uváděny po započtení váhy řidiče (75 kg), přesné hodnoty závisí na úrovni výbavy vozu.

DACIA LOGAN

VÝBAVA
ESSENTIAL

COMFORT

VÝHODNÉ PAKETY
Paket Modularita (Podélně nastavitelný volant + výškově nastavitelné sedadlo řidiče + loketní opěrka na sedadle řidiče)
Paket Extra (Hands-free karta pro bezklíčový přístup a startování, elektronická parkovací brzda, středová loketní opěrka s úložným prostorem;
nutno se zadními parkovacími senzory nebo pakety Parkování, Parkování Plus)
Paket Parkování (Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera)
Paket Parkování Plus (Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera + systém hlídání mrtvého úhlu)

o

•

-

o

-

o

•
•/•/•

•
-/•
-/•
•

o

VNĚJŠÍ VZHLED
Přední a zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie
Kliky dveří černé / v barvě karosérie
Vnější zpětná zrcátka černá / v barvě karoserie
15" ocelová kola + kryty kol ELMA
15" kola FLEXWHEEL SORANE
16" kola FLEXWHEEL SARIA světle šedá
16" disky kol z lehkých slitin ARAMIS
Metalický lak

o

-

o

o

o

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
PAKET
•
•

•
•
•

•
•
•

o

INTERIÉR
Textilní potah palubní desky a loketních opěrek v předních dveřích
Volant potažený umělou kůží
Sklopné zadní sedadlo dělené 1/3 a 2/3

PASIVNÍ A AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ABS (protiblokovací systém brzd) a EBA (asistent nouzového brzdění)
Aktivní systém nouzového brzdění (AEBS)
ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu do kopce)
Systém nouzového volání (E-CALL)
Čelní airbag řidiče/spolujezdce
Boční a hlavové airbagy
Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na obou bočních zadních sedadlech
Systém sledování mrtvého úhlu
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Sada pro opravu pneumatik

ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem
Stop & Start
Palubní počítač
Zadní parkovací senzory
Zadní a přední parkovací senzory, zadní parkovací kamera
Elektronická parkovací brzda
Omezovač rychlosti
Tempomat

o

o

•
•

PAKET
PAKET
•
•

ESSENTIAL

COMFORT

•
•
•

•
•
•
•
•
•

VIDITELNOST
Dešťový senzor
Světelný senzor
Denní svícení LED
Potkávací světlomety LED
Přední mlhová světla
Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

o

•
-

KOMFORT
Manuální klimatizace
Automatická klimatizace
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Automatické zamykání dveří po rozjezdu
Hands-free karta Dacia pro bezklíčový přístup a startování
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná přední okna, na straně řidiče impulzní ovládání (vč. ochrany proti přiskřípnutí)
Elektricky ovládaná zadní okna
Výškově/podélně nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Vyhřívaná přední sedadla (nutno s automatickou klimatizací)
Loketní opěrka na sedadle řidiče / zvýšená s úložným prostorem

o

•

•
•
•
•/o
PAKET
PAKET/-

o

•/PAKET

•

-

o

•

-

o

•
•
o

•
o

•/•
•
o

MULTIMÉDIA
Media Control: rádio DAB s ovládáním na volantu, displej integrovaný v palubním počítači, 2 přední reproduktory, připojení Bluetooth + aplikace
pro chytré telefony Dacia Media Control
Media Display: rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu prostřednictvím kabelu USB (kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto) + Bluetooth
+ 4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka
Media NAV: vestavěná navigace* + rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu (kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto) + připojení Bluetooth
+ 6 reproduktorů (4 reproduktory + 2 výškové reproduktory) + 8" dotyková obrazovka
• v sérii; o k dispozici volitelně; - nedodává se; * mapové podklady (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)

DACIA LOGAN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. STŘEŠNÍ TYČE

Aerodynamické, snadno a rychle se montují, jsou
ideální pro montáž nosiče jízdních kol, lyží nebo
střešního boxu a zvyšují přepravní kapacitu vozidla.
2. TEXTILNÍ KOBERCE PREMIUM
A VNITŘNÍ OSVĚTLENÉ KRYTY
PŘEDNÍCH PRAHŮ DVĚŘÍ

Užijte si prvotřídní kvalitu prémiových textilních
koberců LOGAN, které stylově ochrání váš interiér.
Také kryty předních prahů dveří (prodávané v sadě
po dvou) rozsvítí nástupní prostor vašeho vozidla.

2.

3. PŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA

Tato spolehlivá výškově nastavitelná, výsuvná
a výklopná loketní opěrka zajišťuje optimální
komfort řidiče.
4. SHARK ANTÉNA

Tato kompaktní anténa, která dokonale ladí
s liniemi vašeho vozidla, zajistí moderní vzhled.

3.

1.

5. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
DEMONTOVATELNÉ BEZ NÁŘADÍ

Díky kulové hlavici, kterou lze snadno odejmout
bez použití nářadí, je zachována estetika vašeho
vozidla.
6. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ „LABUTÍ KRK“

Nepostradatelné pro bezpečné tažení nebo
přepravu vašeho vybavení – např. nosiče jízdních
kol, přívěsu, lodě, karavanu nebo profesionálního
vybavení.

4.

5.

6.

8.

7. VANA ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Přesně odpovídá tvaru zavazadlového prostoru
a účinně chrání původní koberec svými vysokými
okraji. Polotuhá, snadno se vyjímá a čistí..
8. SÍŤ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Ideální pro převoz menších předmětů, které díky
síti zůstanou na místě.
9. POTAHY ZADNÍCH A PŘEDNÍCH
SEDADEL
7.

9.

Efektivně chraňte sedadla a přizpůsobte interiér
svému vkusu. Naše potahy jsou šité na míru,
jednoduše se nasazují i čistí, jsou kompatibilní
s bočními airbagy a odpovídají nejvyšším
standardům bezpečnosti a odolnosti.
10. OCHRANNÉ BOČNÍ LIŠTY DVĚŘÍ

Zvýrazněte robustní styl vašeho vozidla a zároveň
chraňte dolní části jeho dveří.
11. GUMOVÉ KOBERCE

10.

11.

Tyto koberce se zvýšeným okrajem speciálně
navržené pro vaše vozidlo zajišťují ochranu podlahy
v interiéru. Snadno se udržují a lze je rychle
upevnit pomocí bezpečnostních spon.

DACIA LOGAN

ROZMĚRY
Z PROFILU

ZEPŘEDU

1 745

1 501

14°
855

14°
891

161
819

2 649

928

1 532,6
1 848

4 396

2 007

ZEZADU

1 408

1 394

1 005

1 518,7
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Minimální objem zavazadlového prostoru (dm3)
Objem zavazadlového prostoru (l)
Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3)

528
628
1 361

Rozměry v mm.

JEZDĚTE, CESTUJTE, BAVTE SE,

TO JE NOVÝ DUCH DACIA!
Ve společnosti Dacia vyrábíme praktická a spolehlivá vozidla, která nabízejí nejlepší
poměr ceny a kvality. Modely s asertivním stylem, ale bez zbytečných ozdob,
vybavené nejspolehlivějšími a osvědčenými technologiemi… všechny za
bezkonkurenční cenu. Za šestnáct let jsme změnili pravidla hry a změnili
automobilový trh. Neuvěřitelné? Ani ne. Naše tajemství? Dokonalá směs
jednoduchosti, transparentnosti a dostupnosti. Od výběru modelu až po cenu
a údržbu je v případě značky Dacia vše jasné a zřejmé.

Řídit vůz Dacia znamená mít jistotu, že jste udělali správnou volbu. Znamená to, že
jste zvolili kvalitu, spolehlivost, design, pohodlí a především přiměřenou cenu.
Znamená to, že si můžete koupit nové vozidlo, které odpovídá vašim
potřebám. Navíc pořízení vozu Dacia znamená, že již nemusíte dát
všechny své peníze za nové vozidlo – stále můžete jet na
dovolenou, dát svým dětem dárek, který si tak moc
přejí, nebo jednoduše ušetřit.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT
PRO CELOU POSÁDKU

Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými
zásadami neustálého zlepšování produktů si společnost Dacia vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Dacia
sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou verze lišit a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne
zástupce značky Dacia. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování
v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dacia.
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