NOWA DACIA

LOGAN

STYL,
KTÓRY ROBI
WRAŻENIE
W Dacii nieustannie udoskonalamy nasze modele, tak aby dać Ci to, co najważniejsze
Nowy Logan oferuje możliwość podróżowania z całą rodziną eleganckim
i nowoczesnym sedanem za przystępną cenę. Dynamiczna i solidna nowa osłona
chłodnicy dodaje pewności siebie. Grill w dolnej części zderzaka z motywem plastra
miodu wyróżnia samochód na tle innych. Charakterystyczny, nowy układ przednich
i tylnych świateł w kształcie litery Y nadaje autu niepowtarzalny, przykuwający
uwagę wygląd.
Kierowca ma zapewnioną maksymalną widoczność dzięki poszerzonym wiązkom
światła i wykonanym w technologii LED reflektorom.
Radykalnie zmieniła się też sylwetka auta: dynamiczna, jakby przyczajona do skoku,
na wskroś nowoczesna linia nadwozia z na nowo zaprojektowanymi drzwiami,
wyraźnie zarysowanym obramowaniem szyb i nowym kształtem klamek.
Nowe, bardziej wyróżniające obręcze kół świadczą o dbałości o szczegóły, dzięki
której Nowy Logan jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności.
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WYKRACZAMY
POZA OCZEKIWANIA
Korzystaj w pełni z uroków współczesnego życia podróżując Nowym Loganem.

Pasażerowie na tylnych siedzeniach także mogą wygodnie podróżować dzięki dużej

Dzięki karcie Keyless Entry poczuj już w momencie wsiadania do auta powszechnie

ilości miejsca na nogi i komfortowym, szerokim siedzeniom. Obszerny bagażnik

ceniony praktyczny zmysł Dacii. Starannie dopracowany design wnętrza i technologie

o pojemności 528 litrów bez trudu pomieści wszystkie Twoje bagaże, optymalnie

pokładowe dadzą Ci poczucie pełnego komfortu: panoramiczna, zwrócona w stronę

rozmieszczone dzięki specjalnym przegrodom. O spokój ducha w każdej sytuacji na

kierowcy deska rozdzielcza, nowy, 8-calowy, wysoko umieszczony ekran, system

drodze zadbają liczne, pomocne w prowadzeniu zaawansowane technologie: przednie

multimedialny z dostępem do aplikacji w smartfonie, automatycznie włączane

i tylne czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczny hamulec postojowy, system

wycieraczki i światła mijania ułatwią Ci prowadzenie. Zadbaliśmy także o to, by

wspomagania nagłego hamowania, system monitorowania martwego pola i regulator

wnętrze Nowego Logana było przyjazne. Wyposażono je w nowy system regulacji

prędkości. Zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz zarówno na krótkich trasach jak

ustawienia kierownicy w pionie i w poziomie i nową, wysokiej jakości tapicerkę.

i w długich podróżach.
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KOLORY NADWOZIA

BIEL ALPEJSKA1

CZ ARNA PERŁA 2

SZ ARY COMÈTE 2

BRĄZOWY VISON2

OBRĘCZE KÓŁ

SZ ARY HIGHLAND2
OBRĘCZE STALOWE
15” ARGES

OBRĘCZE STALOWE
15” ELMA

OBRĘCZE STALOWE
15” SORANE

OBRĘCZE STALOWE
16“ SARIA

SZ ARY MOONSTONE 2

OBRĘCZE ZE STOPU METALI
LEKKICH 16” AMARIS

1

Kolor niemetalizowany. 2 Kolory metalizowane.
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WYPOSAŻENIE I OPCJE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Charakterystyczny układ świateł z diodami LED
Automatycznie włączane światła do jazdy dziennej LED
Osłona chłodnicy
Przedni / tylny zderzak
Zewnętrzne klamki drzwi
Boczne lusterka
Lakier metalizowany

Essential

Comfort

•

•

•

•

Czarna
W kolorze nadwozia
Czarne
Czarne

Chromowana
W kolorze nadwozia
W kolorze nadwozia
W kolorze nadwozia

¤

¤

WYGLĄD WNĘTRZA
Obramowania nawiewów
Wewnętrzne klamki drzwi
Tekstylne obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach
Oparcie tylnej kanapy składane, dzielone w układzie 1/3-2/3
Kierownica ze skóry ekologicznej
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

Czarne

Podwójne chromowane
matowe
Chromowane matowe

-
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•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chromowane matowe

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS (Anti-lock Braking System) i AFU (wspomaganie nagłego hamowania)
System automatycznego nagłego hamowania (AEBS) na długich trasach
ESP (Electronic Stability Program) + HSA (wspomaganie ruszania pod górę)
Funkcja połączenia alarmowego (E-call)
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy / Czołowa poduszka powietrzna
pasażera z możliwością dezaktywacji
Boczne poduszki powietrzne chroniące ramiona i poduszki kurtynowe
System wspomagania parkowania tyłem
System wspomagania parkowania przodem i tyłem + kamera cofania
System wspomagania parkowania przodem i tyłem + kamera cofania
+ system kontroli martwego pola
Automatyczny hamulec postojowy i wysoki środkowy podłokietnik ze
schowkiem
System kontroli ciśnienia w oponach
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami
Zestaw do naprawy uszkodzonej opony
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych bocznych
siedzeniach
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PROWADZENIE I URZĄDZENIA KONTROLNE

Elektryczne wspomaganie kierownicy
Stop&Start
Komputer pokładowy: przebieg dzienny, średnia prędkość, zasięg, średnie
zużycie paliwa
System ostrzegania o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa
(po stronie kierowcy i pasażera)
Ogranicznik prędkości

WIDOCZNOŚĆ

Światła przeciwmgłowe
Lusterka boczne regulowane manualnie
Lusterka boczne regulowane elektrycznie

Essential

Comfort

¤

•

•

-

¤

•

KOMFORT

Ogrzewanie, wentylacja z 4 prędkościami nawiewu i zamknięty obieg
powietrza
Klimatyzacja manualna
Automatyczna klimatyzacja
Automatycznie włączanie wycieraczek
Elektryczna blokada drzwi sterowana za pomocą pilota na fale radiowe
Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
Zdalne otwieranie klapy bagażnika
Karta Keyless Entry
Elektrycznie podnoszone szyby przednie po stronie kierowcy i pasażera
Elektrycznie podnoszone szyby przednie z wyłącznikiem impulsowym
po stronie kierowcy (z funkcją zapobiegającą przycięciu palców), przycisk
sterowania szyby po stronie pasażera wbudowany w drzwi (nieimpulsowy)
Elektrycznie podnoszone szyby tylne
Kierownica z regulacją w pionie / w poziomie
Lampka do czytania z przodu po stronie kierowcy / pasażera
Gniazdo USB
Gniazdo 12 V z przodu / z tyłu
Podgrzewane przednie siedzenia
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SYSTEM AUDIO

Media Control: radio DAB z przyciskami sterowania w kierownicy,
wyświetlanie informacji na ekranie komputera pokładowego, stały uchwyt
smartfona na desce rozdzielczej, 2 przednie głośniki, złącze Bluetooth®,
aplikacja mobilna Dacia Media Control
Media Display 8”: radio DAB, klonowanie ekranu smartfona przez przewód
USB, złącze Bluetooth®, 4 głośniki, ekran dotykowy 8”, wyjmowany uchwyt
telefonu
Media NAV: nawigacja, radio DAB, klonowanie ekranu smartfona przez WiFi,
złącze Bluetooth®, 6 głośników (4 głośniki + 2 głośniki wysokotonowe), ekran
dotykowy 8”, wyjmowany uchwyt do telefonu (kompatybilny z Apple CarPlay™
i Android Auto™)
Mapa Europy Wschodniej
- : niedostępny; • : dostępny w standardzie; ¤ : dostępny w opcji.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc.
Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne
różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze
sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia
techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką
części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego..
Fot.:
Dacia zaleca
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