PONT ELÉG TÖKÉLETES.

DACIA
LOGAN

STÍLUSOS
MEGJELENÉS
Robusztus és lendületes megjelenés. Ha a Logan-t választja, akkor egy elegáns és modern szedánnal
közlekedhet, amelybe az egész család elfér, mégis megfizethető marad. Ez a Dacia érzés!
Az új hűtőrács határozott kialakítása időtlen megjelenést kölcsönöz. A méhsejt mintázatú hűtőrács egyedi
jelleget biztosít. Az új, a jármű elején és hátulján megjelenő Y-alakú fényjegyeknek köszönhetően az autó
egyedi és azonnal felismerhető.

ÚJ, Y-ALAKÚ DACIA FÉNYJEGYEK

A világító LED nappali menetfény és a LED tompított fényszórók szélesebb fénycsóvája maximális
láthatóságot biztosítanak. Az oldalsó vonalvezetés is sokat fejlődött: légies vonalak, átrajzolt ajtóelemek,
magasabb övvonal és új ajtókilincsek jellemzik az autót. A vadonatúj, figyelemreméltó keréktárcsák
hangsúlyozzák a Logan tetszetős részletmegoldásait.

MEGHALADJA AZ ELVÁRÁSAIT
Újragondolt dizájn és beépített technológiák egyszerűsítik a mindennapi használatot. Már a beszálláskor
érezheti a különbséget az automata Dacia Kártyának köszönhetően. Az utastérben modern hangulat
várja: fedezze fel az igényes kárpitozást, burkolatokat és megoldásokat.
A gondos kialakítás a kényelmes vezetést szolgálja: vezető felé fordított műszerfal, szemmagasságban
elhelyezett új, 8”-os multimédia érintőképernyő okostelefonos alkalmazások megjelenítésével, fényszórók

8” -OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ

és ablaktörlők automatikus bekapcsolása. A karnyújtásnyira elhelyezett kezelőszervek könnyen elérhetők,
így az útra figyelhet vezetés közben. Ezen kívül a rendelkezésre álló technológiai arzenál segítségével
valamennyi helyzetben biztonságos élmény lesz a vezetés: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera,
elektromos parkolófék, aktív vészfékező rendszer, holttérfigyelő rendszer.
Minden, amire szüksége lehet a rövidebb utak vagy a hosszú utazások során!

AUTOMATA DACIA KÁRTYA

ELEKTROMOS PARKOLÓFÉK

MAXIMÁLIS KÉNYELEM
A Logan utastere lenyűgöző fejlesztésekkel várja! Úgy érzi majd, hogy a vezetőülés személyre szabottan,
kifejezetten Önnek készült: kényelmes ülések, állítható fejtámlák, magasságban állítható vezetőülés,
magasságban és mélységben állítható kormány. A könyöklővel ellátott zárt középkonzol belső
tárolórekeszének köszönhetően csak a vezetésre kell koncentrálnia. A rövid sebességváltó kar és az

HÁROM TELJES ÉRTÉKŰ ÜLŐHELY HÁTUL

elektromos szervokormány segítségével kézben tarthatja a parkolási manővereket. Hátul három, teljes
értékű ülőhely került kialakításra. A felsőbb kategóriás autókhoz hasonlóan a legjobbak között szerepel
a tágas lábtér. Az 1/3-2/3 arányban osztottan lehajtható hátsó üléstámláknak köszönhetően igényeinek
megfelelően alakíthatja a teret. Igazán elemében érezheti magát.

1,2 LITERES TÁROLÓHELY A KÖNYÖKLŐ ALATT

ÚJ KÁRPITOZÁS

HASZNOS TÉR
Hogyan tud mindent betenni az autóba, amit magával szeretne vinni?
A bőség zavarával találja szemben magát, mert az utastér számos tárolólehetőséget kínál, valamint
a gombnyomásra nyitható, alacsonyabb csomagtérküszöbbel rendelkező nagyméretű csomagtartó is
könnyebbé teszi az életét.

NAGY CSOMAGTARTÓ: 528 DM3 (VDA) ÉS 628 LITER

Az utastérben számtalan tárolóhely várja csupán egy karnyújtásnyira: kesztyűtartó, középkonzoli
tárolórekesz, első és hátsó ajtózsebek, térképzsebek az első ülések hátoldalán. Az Ön szedánját úgy
alakítottuk ki, hogy minden milliméter hasznosuljon és az utasok maximálisan kihasználhassák a
rendelkezésre álló teret. Bizonyára már Ön is látja, hogy a Logan egy igazán családbarát autó!

UTASTÉRI TÁROLÓHELYEK: ÖSSZESEN 21 LITER

MINDIG BIZTONSÁGBAN
A Dacia számára semmi nem lehet fontosabb, mint az autó és különösen az autóban ülők biztonságának javítása. Nincs miért aggódnia az aktív vészfékező rendszerrel, az
emelkedőn elindulást segítő rendszerrel, a hat széria légzsákkal és a holttérfigyelővel. A Dacia Logan megadja a nyugodt vezetéshez szükséges eszközöket.

AKTÍV VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAROK ÉS TOLATÓKAMERA

EMELKEDŐN ELINDULÁST SEGÍTŐ RENDSZER

Az első radarral felszerelt rendszer figyeli, mekkora távolságot tart az Ön előtt haladó járműhöz képest.
Fény-és egy hangjelzés figyelmezteti, ha az autó lassít vagy megáll. Számíthat az erős automata
fékezésre, ha nem időben vagy nem megfelelően reagálna.

Sávot szeretne váltani? Biztonságban teheti, ha tökéletesen érzékeli az éppen érkező, vagy Önt megelőző
autókat, akkor is, ha azok nem láthatók a visszapillantó tükörben. A Logan jelzi, ha az autója mögött vagy
Ön mellett egy másik autó, kamion, motor vagy egyéb jármű halad el!

A Logan imád Önnel a városban barangolni. Ezt bizonyítja az a több érzékelős rendszer is, amely azonnal
figyelmezteti a látómezőn kívüli akadályokra. Próbálja ki és azonnal megszereti!

Nem kell stresszelnie, ha emelkedőn akar elindulni. Ezzel a funkcióval azonnal megakadályozhatja, hogy
az autó visszaguruljon, amikor felengedi a fékpedált. Nem szükséges azonnal a kézifékhez nyúlni, az
elindulás semmilyen nehézséget nem okoz majd.

DACIA LOGAN

FELSZERELTSÉGI SZINTEK
ESSENTIAL*

ALAPFELSZERELTSÉGEK
KÜLSŐ MEGJELENÉS
– LED fényjegyek elöl (LED nappali menetfény)
– LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással
– Fekete színű hűtőrács króm díszcsíkkal
– Első és hátsó lökhárítók karosszéria színében
– Fekete színű ajtókilincsek
– Külső visszapillantó tükrök fekete színben
– 15” ELMA dísztárcsák
BELSŐ MEGJELENÉS
– Szaténfényű díszítőelemek a légbeömlők körül
– Fekete színű ajtókilincsek
– 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák
– Essential textilkárpit

* MAGYARORSZÁGON NEM FORGALMAZOTT KIVITEL.

COMFORT

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG
– ABS (blokkolásgátló) & AFU (vészfékrásegítő)
– Aktív vészfékező rendszer (AEBS)
– ESC (elektronikus menetstabilizáló rendszer)
– HSA (emelkedőn elindulást segítő rendszer)
– SOS vészhívás funkció (E-call)
– Vezetőoldali / utasoldali (kikapcsolható) légzsák
– Oldallégzsákok (mellkas és fej) és függönylégzsákok (elöl és hátul)
– Övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt biztonsági övek az első
és hátsó szélső üléseken
– Keréknyomás ellenőrző rendszer
– Gumiabroncs javító készlet
– Isofix gyermekülés rögzítő pontok a hátsó szélső üléseken

VEZETÉS
– Elektromos szervokormány
– Magasságban állítható kormány
– Stop & Start rendszer
– ECO üzemmód
– Fedélzeti számítógép: összes megtett km, átlagsebesség,
megtehető távolság, átlagfogyasztás
– Sebességkorlátozó figyelmeztető hangjelzéssel
– Tempomat sebességszabályozó
LÁTHATÓSÁG
– Belülről manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök

KOMFORT
– Távirányítós központi zár
– Ajtózárak automatikus bezárása menet közben
– Távolról nyitható csomagtérajtó
– Elektromos ablakemelők elöl
– Térképolvasó lámpa elöl
– 1 db USB-csatlakozó elöl
– 1 db 12 V-os csatlakozó elöl

ALAPFELSZERELTSÉGEK
COMFORT = ESSENTIAL +

MULTIMÉDIA
– Media Control: DAB rádió kormány alatti vezérléssel,
műszeregységbe integrált kijelzővel, 2 első hangszóró, Bluetooth®
kihangosító, Dacia Media Control okostelefonos alkalmazás
– Fix telefontartó a műszerfal felső részén

BELSŐ MEGJELENÉS
– Szaténfényű (dupla) díszítőelemek a légbeömlők körül
– Szaténfényű ajtókilincsek
– Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin
– Comfort textilkárpit

KÜLSŐ MEGJELENÉS
– Króm hűtőrács
– Karosszéria színű ajtókilincsek
– Külső visszapillantó tükrök karosszéria színében
– 15” SORANE dísztárcsák (FlexWheel®)

VEZETÉS
– Magasságban és mélységben állítható kormány
– Bőrhatású kormány

KOMFORT
– Manuális klímaberendezés
– Elektromos ablakemelők elöl / impulzív a vezető oldalán

LÁTHATÓSÁG
– Automata ablaktörlők
– Első ködfényszórók
– Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

MULTIMÉDIA
– Media Display: 8” multimédia kijelző, DAB rádió kormány alatti
vezérléssel, 4 hangszóró, Bluetooth® kihangosító, vezetékes
okostelefon-tükrözés

Az Android Auto™ a Google Inc.,
az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye

DACIA LOGAN

SZÍNEK, DÍSZTÁRCSÁK ÉS KERÉKTÁRCSÁK
SZÍNEK

JÉGFEHÉR(1)

FERRIT KÉK(2)

METEOR SZÜR
RKE(2)

HOLDKŐ SZÜRKE(2)*

HIGHLAND SZÜR
H
RKE(2)+

NYÉRC BARNA(2)+

FEKETE GYÉMÁNT(2)
F

(1) Nem metálfényezés.
(2) Metálfényezés.
+ Kifutó szín!

DÍSZTÁRCSÁK ÉS KERÉKTÁRCSÁK

15” ELMA
DÍSZTÁRCSA

15” SORANE DÍSZTÁRCSA
(FLEXWHEEL®)

16” SARIA DÍSZTÁRCSA
(FLEXWHEEL®)

16” AMARIS
ALUFELNI

DACIA LOGAN

TARTOZÉKOK

1. LOGAN ALUMÍNIUM TETŐRUDAK

Áramvonalas, könnyen és gyorsan összeszerelhető,
ideális kerékpártartóhoz, síléctartóhoz vagy
tetőcsomagtartóhoz, valamint növeli a jármű
szállítókapacitását.
2. PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TEXTIL
SZŐNYEGEK ÉS VILÁGÍTÓ KÜSZÖBÖK
AZ ELSŐ AJTÓKNÁL

8.

Élvezze a minőségi LOGAN prémium textil
szőnyegeket, amelyek stílusosan védik a belső
teret. A világító ajtóküszöbök (párban árusítjuk)
pedig még csillogóbbá teszik az autót.

7. CSOMAGTÉR TÁLCA

A csomagtér alakjához illeszkedik, így gyorsan
elhelyezhető, és magas széleivel hatékonyan védi
az eredeti kárpitozást. Félmerev, könnyen kivehető
és tisztítható.

2.

3. KÖNYÖKTÁMASZ AZ ÜLÉSEN

8. CSOMAGTARTÓ HÁLÓ

Optimális kényelmet biztosít a vezetéshez, hiszen
nyugodtan támaszkodhat az állítható magasságú
és felnyitható kartámaszra.

A személyre szabott csomagtartó háló nagyon
hasznos segítség, ha a csomagtartóban levő kisebb
tárgyakat vízszintesen szeretné elhelyezni.

4. CÁPAUSZONY-ANTENNA

9. ÜLÉSHUZAT

Tegye még korszerűbbé autóját ezzel a kompakt
antennával, amely tökéletesen illeszkedik az autó
vonalvezetéséhez.

Az intuitív rögzítőrendszerrel ellátott, személyre
szabott üléshuzatok használata és tisztítása
igazán könnyű. Nagy előnyük, hogy tökéletesen
illeszkednek az oldallégzsákokhoz elöl.

3.

1.

7.

9.

5. SZERSZÁM NÉLKÜL
LESZERELHETŐ VONÓHOROG

10. OLDALSÓ AJTÓVÉDŐ ELEMEK

A gömbcsuklónak köszönhetően szerszám nélkül
könnyen leszerelhető, így megtarthatja autója
stílusos megjelenését, akkor is, ha éppen nem
vontat. Rendszeres használatra ajánlott.

Hangsúlyozza autója robusztus jellegét, és védje az
ajtók alsó részét.
11. GUMISZŐNYEGEK MAGASÍTOTT
PEREMMEL

6. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG

Nélkülözhetetlen a nagyobb tárgyak, pl.
kerékpártartó, utánfutó, csónak, lakókocsi, illetve
munkaeszközök biztonságos vontatásához,
szállításához.

4.

5.

6.

10.

11.

Ezek a kifejezetten a járművéhez tervezett,
magasított peremű gumiszőnyegek
vízzáróvá teszik az utastér padlóját. Könnyen
karbantarthatók és a patentokkal egyszerűen
rögzíthetők.

DACIA LOGAN

VEZETÉS, UTAZÁS ÉLMÉNYEK

MÉRETEK

EZ A DACIA ÉRZÉS !
A Dacia praktikus és megbízható gépjárműveket gyárt és kínál a legjobb ár-érték
arány mellett. Stílusos, ugyanakkor letisztult modelljeinket a legmegbízhatóbb és
bevált technológiákkal láttuk el, és mindezt verhetetlen áron! Tizenöt év alatt
megváltoztattuk a játékszabályokat és felforgattuk az autópiacot. Hihetetlennek
tűnik? Pedig nem az. Hogy mi a titkunk? Az egyszerűség, az átláthatóság és az
elérhetőség tökéletes elegye. Ha Daciáról van szó, minden egyértelmű és világos, a
modell kiválasztásától az árig és a karbantartásig.

LOGAN
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Legkisebb csomagtartó térfogat

528

Legnagyobb csomagtartó térfogat

1361

Méretek mm-ben.

Ha Ön Daciát vezet, akkor biztos lehet benne, hogy a legjobbat választotta! Hiszen
ezzel a minőség, a megbízhatóság, a megnyerő külső, a kényelem és a
méltányos ár mellett döntött. Olyan új autót vásárolhat, amely megfelel
az igényeinek. És végül, Daciát vezetni azt jelenti, hogy többé nem
kell az összes pénzét az autójára költenie – emellett arra is
jut, hogy nyaralni menjen, megvegye lányának álmai
gitárját, vagy egyszerűen csak félretegyen.

KÉNYELEM
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája
keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault Hungária Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és
tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Dacia márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek
(széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek
enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár
teljesen, akár részben tilos a Renault Hungária előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek.
A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes
és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő
tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.

A Dacia ajánlásával
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