Dacia Logan MCV
a Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV

Kombi, do ktorého
sa zmestí všetko,
čo si budete priať

Dacia Logan MCV

Kombi, ktoré
priamo vyzýva
na výpravy
za dobrodružstvom!
Viac splnených prianí a útek od každodennosti vo veľkom štýle!
Dacia Logan MCV Stepway – veľké kombi pre skutočných cestovateľov,
ktoré zanechá dojem nielen vo vás, ale aj vo vašom okolí. Je to zásluha
pozdĺžnych strešných líšt, spätných zrkadiel a diskov vo farbe
Dark Metal, čiernych krytov podbehov a prahov dverí, výraznej masky
chladiča, krytu predného a zadného nárazníka vo farbe matného chrómu
a hmlových svetlometov. Jeho príťažlivosti nemožno odolať.
Tak už ste sa rozhodli? Vyrážate za dobrodružstvom vo verzii Stepway?
Skvelá voľba! Čaká vás život plný praktickosti a komfortu… za cenu Dacia!

Dacia Logan MCV

Pokročilé
technológie,
ktoré vám uľahčia život
Pri navrhovaní interiéru vozidla Dacia Logan MCV sme sa riadili dvomi

Tento model je vybavený všetkými najužitočnejšími technológiami,

heslami: efektivita a jednoduchosť. Multimediálny systém MEDIA NAV

aby vám pri každej ceste mohol ponúknuť maximálny komfort.

Evolution so zabudovanou zadnou parkovacou kamerou*, asistent
rozjazdu do kopca alebo elektrické sťahovanie okien s impulzným
ovládaním okna vodiča…

* V závislosti od verzie.

Dacia Logan MCV

PRIESTOR PRE 5 OSÔB
5 POHODLNÝCH MIEST PRE 5 DOSPELÝCH

Mnoho miesta
pre všetko…
a hlavne pre všetkých!
Priestranné vozidlo Dacia Logan MCV vyniká až neuveriteľnou
prepravnou kapacitou. Prepravíte v ňom čokoľvek a kohokoľvek.
Päť plnohodnotných sedadiel a dôkladne navrhnutý, útulný interiér
sú zárukou pohodlného cestovania pre celú rodinu.

Dacia Logan MCV

Má všetko,
čo potrebujete
k spokojnosti
Vďaka sklopnému zadnému sedadlu delenému 1/3 : 2/3 a objemnému
batožinovému priestoru ponúka Dacia Logan MCV výnimočne široké
možnosti usporiadania interiéru. Prispôsobí sa vašim potrebám
a je skvelým partnerom v každej situácii.

Dacia Logan MCV

Bezpečnosť
za každých okolností

Parkovací asistent*: zadné parkovacie senzory upozorňujú vodiča pred prekážkami
za vozidlom sériou prerušovaných zvukových signálov. Pre ešte väčšie pohodlie a istotu
pri parkovaní možno systém doplniť aj zadnou parkovacou kamerou.
* V závislosti od verzie.

ESC: elektronický stabilizačný systém zaručuje lepšiu priľnavosť vozidla a rozdeľovaním
brzdného účinku a riadením výkonu motora znižuje riziko straty stability v zákrutách.
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Vaša bezpečnosť je pre nás vždy najvyššou prioritou. Dacia Logan MCV

a systém regulácie preklzu kolies (ASR) sú zárukou efektívneho brzdenia

a Dacia Logan MCV Stepway sú vybavené množstvom spoľahlivých

a vyššej stability vozidla. Súčasťou výbavy vozidiel Dacia Logan MCV

systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Spevnená konštrukcia

a Dacia Logan MCV Stepway sú tiež čelné a bočné airbagy, úchyty ISOFIX

karosérie zaručuje dokonalú ochranu cestujúcich. Systém ABS

na krajných sedadlách v zadnom rade, asistent rozjazdu do kopca a zadný

s podporou náhleho brzdenia, elektronický stabilizačný systém (ESC)

parkovací asistent. Môžete smelo vyraziť na cesty!

Asistent rozjazdu do kopca: tento systém umožňuje bezpečný a pokojný rozjazd vo svahu.

Ochrana pasažierov: robustná konštrukcia karosérie, čelné a bočné airbagy v prednom
rade a úchyty Isofix na bočných sedadlách v zadnom rade.
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Access

Open

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VÝBAVY

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VÝBAVY
OPEN = ACCESS +

– ABS + núdzový brzdový asistent + ESC + ASR
– Čelné a bočné airbagy na predných sedadlách
– Predný a zadný nárazník vo farbe karosérie
– Vonkajšie kľučky dverí a kryty spätných
zrkadiel v čiernej farbe
– Systém kontroly tlaku v pneumatikách
– Systém upevnenia detských sedačiek Isofix
na krajných sedadlách vzadu
– Sada na opravu pneumatík
– Ukazovateľ voľby vhodného rýchlostného
stupňa
– Charakteristický vzhľad predných a zadných
svetlometov, svetlá na denné svietenie
s technológiou LED
– Manuálne ovládanie predných
a zadných okien
– Trojmiestne sedadlo v druhom rade
delené v pomere 1/3 : 2/3
– 12 V zásuvky v prednej časti
– Kryty kolies Groomy 15"

– Osvetlenie batožinového priestoru
– 2 reproduktory vpredu + 2 reproduktory
vzadu
– Bočné ochranné lišty
– Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
– Elektrické ovládanie predných okien
– Predné hmlové svetlomety
– Rádio MP3 s čelným vstupom USB, ovládaním
pod volantom a Bluetooth® handsfree

Dacia Logan MCV

Arctica

Stepway

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VÝBAVY

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VÝBAVY

ARCTICA = OPEN +

STEPWAY = ARCTICA +

– Vonkajšie kľučky dverí a kryty vonkajších
spätných zrkadiel vo farbe karosérie
– Nastaviteľná výška sedadla vodiča
– Elektricky ovládané, vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá
– Nastaviteľná výška stĺpika volantu
– Manuálna klimatizácia
– Dvojfarebné pozdĺžne strešné lišty
– Kryt batožinového priestoru
– Chrómované vnútorné kľučky dverí

– Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe
– Look Stepway: predný a zadný kryt nárazníka
vo farbe matného chrómu, dvojfarebné
pozdĺžne strešné lišty (čierna/matný chróm),
označenie Stepway, zvýšená svetlá výška,
dvojfarebný predný a zadný nárazník
(čierna/farba karosérie), bočné ochranné lišty
podbehov, kryty spätných zrkadiel
vo farbe matného chrómu
– Disky kolies Flex Wheel 16"
– Volant a hlavica radiacej páky
potiahnuté kožou
– Špeciálne látkové poťahy pre verziu Stepway
(svetlé prešívanie + logo Stepway)
– Zadné parkovacie senzory
– Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

* Vyobrazenie interiéru a prvkov exteriéru
môže obsahovať príplatkovú výbavu.
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Farby karosérie

BIELA GLACIER11

MODRÁ NAVY 1*

Kryty a disky kolies

ČIERNA NACRÉ 2

KRYTY KOLIES GROOMY 15"*

SIVÁ HIGHLAND2

MODRÁ AZURITE 2 **

SIVÁ COMETE 2

HNEDÁ VISION 2

ČERVENÁ FUSION

BÉŽOVÁ DUNE 2

DISKY KOLIES FLEX WHEEL
BAYADERE 16"**

Štandardné farby.
Metalické farby.
* Nedostupné pre verziu Stepway.
** Dostupné len pre Stepway.
1

2

KRYTY KOLIES POPSTER 15"*

DISKY KOLIES Z ĽAHKEJ ZLIATINY
CHAMADE 15"*

Dacia Logan MCV

Príslušenstvo
1. STREŠNÝ BOX. Tento elegantný strešný box
je možné počas niekoľkých minút upevniť
na strešné tyče.
2. PARKOVACÍ ASISTENT S PREDNÝMI ALEBO
ZADNÝMI SENZORMI. So systémom, ktorý deteguje
všetky prekážky za alebo pred vozidlom, zvládnete
každé manévrovanie jednoducho.

2.

3. ALARM. Alarm registruje všetky pokusy
o vlámanie do vozidla a každý pohyb v kabíne.
4. BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY. Účinne ochránia vaše
vozidlo pred drobnými škrabancami a odreninami,
ktoré môžu vzniknúť pri každodennej prevádzke.
5. LAKŤOVÁ OPIERKA. Zvýšte si komfort na cestách
a získajte úložný priestor navyše.
6. SLNEČNÉ CLONY. Vďaka jednoduchej inštalácii
je okamžite jazda vaším vozidlom komfortnejšia.

3.

1.

4.

5.

6.
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9. VAŇA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU A OCHRANA
HRANY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. Presne
kopíruje tvar podlahy batožinového priestoru
a účinne ju chráni. Plastová ochrana hrany účinne
chráni prah kufra vášho vozidla.
10. TEXTILNÉ KOBERCE. Dokonale kopírujú podlahu
vozidla a ladia s vyhotovením interiéru.

10.

11.

11. GUMOVÉ KOBERCE. Gumové koberce určené
špeciálne pre vaše vozidlo. Ich údržba je jednoduchá,
sú odolné a účinne chránia podlahu vozidla pred
znečistením.
12. DELIACA MREŽA. Nevyhnutný doplnok
na prevážanie vašich štvornohých miláčikov.
13. SIEŤ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. Účinne
zamedzuje presúvaniu prevážaných vecí
v batožinovom priestore.

9.

12.

13.

14. STREŠNÉ TYČE A NOSIČ LYŽÍ. Robustné
strešné tyče, ktoré sa ľahko inštalujú, uľahčujú
prepravu rôznych predmetov a umožňujú montáž
príslušenstva, napr. nosič lyží.
15. ŤAŽNÉ ZARIADENIE A NOSIČ BICYKLOV.
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie je neoceniteľným
pomocníkom na výlety do prírody.
16. OCHRANA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
EASYFLEX. Nevyhnutný doplnok na ochranu
batožinového priestoru vášho vozidla, najmä pri
prevážaní veľkých a znečistených predmetov.

14.

15.

16.
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Technické údaje

SCe 54 kW/73 k

TCe 66 kW/90 k S&S (Stepway)

Blue dCi 70 kW/95 k (Stepway)

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

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

Euro 6dt
1 461
priame common-rail multi injection
4
nafta
220
1 750
70/95
3 750
8

manuálna
5

manuálna
5

manuálna
5

10,82

10,82 (10,66)

10,82 (10,66)

258
9

258
9

258
9

LOGAN MCV
Emisná norma
Zdvihový objem (cm3)
Typ vstrekovania
Počet valcov
Palivo
Maximálny krútiaci moment (Nm)
– pri otáčkach (ot./min)
Maximálny výkon (kW/k)
– pri otáčkach (ot./min)
Počet ventilov

PREVODOVKA
Typ prevodovky
Počet prevodových stupňov

RIADENIE (STEPWAY)
Stopový priemer otáčania (m)

BRZDY A ASISTENČNÉ SYSTÉMY
Vpredu: kotúčové
Vzadu: bubnové

NÁPRAVY

typu McPherson s trojuholníkovým ramenom
v tvare „H“ s torznou priečkou

Predná náprava
Zadná náprava

RÁFIKY A PNEUMATIKY*
Disky (rozmer)
Pneumatiky (rozmer)

6.0 J 15
185/65 R15

6.0 J 15 (6.0 J 16)
185/65 R15 (205/55 R16)

6.0 J 15 (6.0 J 16)
185/65 R15 (205/55 R16)

573/1 518
50

573/1 518
50

573/1 518
50/14,4

158
15,5
36,7

175
11,1
32,8 (34,2)

179
12,4 (12,6)
33,6 (33,9)

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

4,1–4,3 (4,2–4,3)
3,4–3,5 (3,7–3,8)
3,6–3,8 (3,9–3,9)
96–101 (103–104)

1 108
449
1 557
2 367
550
810

1 143 (1 190)
447 (418)
1 528 (1 546)
2 318 (2 336)
570 (595)
810

1 266 (1 305)
438 (411)
1 704 (1 716)
2 514 (2 526)
625 (650)
810

OBJEMY
Objem batožinového priestoru (l)
Objem palivovej nádrže/AdBlue (l)

VÝKONY (STEPWAY)
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)
Zrýchlenie 1 000 m s pevným štartom (s)

SPOTREBA (L/100 KM) A EMISIE CO2** (STEPWAY)
Mesto (l/100 km)
Mimo mesto (l/100 km)
Kombinovaná (l/100 km)
Emisie CO2 (g/km)

HMOTNOSTI (kg)

Prevádzková hmotnosť***
Užitočné zaťaženie***
Max. povolená celková hmotnosť
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu

FAP = ﬁlter pevných častíc
*
Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií vám oznámi prípadne váš predajca.
** Uvedené spotreby paliva a emisie CO 2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na homologáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch v rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže
od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a proﬁlu trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO 2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP a konvertované na testovací cyklus NEDC.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Údaje v zátvorke platia pre verziu Stepway.
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Rozmery

LOGAN MCV
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3) (podľa normy ISO 832)
Päťmiestne usporiadanie
Dvojmiestne usporiadanie so zloženým zadným sedadlom

573
1 518

Rázvor
Celková dĺžka
Predný previs
Zadný previs
Rozchod vpredu
Rozchod vzadu
Svetlá výška zaťaženého vozidla (s 5 pasažiermi v kabíne)
Výška nezaťaženého vozidla bez/so strešnými lištami
Výška prahu batožinového priestoru
Výška otvoru batožinového priestoru
Výška nezaťaženého vozidla s otvorenými výklopnými dverami
Výška ku krytu batožinového priestoru
Šírka v lakťoch vpredu
Šírka v lakťoch v druhom rade
Priestor pre nohy vo výške kolien v druhom rade
Celková šírka bez zrkadiel/vrátane zrkadiel
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi
Výška od sedadla pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách
Výška pod strechu pod uhlom 14° v druhom rade
Šírka v ramenách vpredu
Šírka v ramenách v druhom rade
Užitočná dĺžka za zadnými sedadlami

Päťmiestne usporiadanie
Dvojmiestne usporiadanie so zloženým zadným sedadlom

573
1 518

ROZMERY (mm)

ROZMERY (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H1
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

LOGAN MCV STEPWAY
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3) (podľa normy ISO 832)

2 635
4 501
827
1 039
1 497
1 486
128
1 521/1 552
590
784
1 921
481
1 387
1 389
177
1 733/1 994
997
900
886
1 415
1 434
1 054

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H1
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Rázvor
Celková dĺžka
Predný previs
Zadný previs
Rozchod vpredu
Rozchod vzadu
Svetlá výška zaťaženého vozidla (s 5 pasažiermi v kabíne)
Výška nezaťaženého vozidla bez/so strešnými lištami
Výška prahu batožinového priestoru
Výška otvoru batožinového priestoru
Výška nezaťaženého vozidla s otvorenými výklopnými dverami
Výška ku krytu batožinového priestoru
Šírka v lakťoch vpredu
Šírka v lakťoch v druhom rade
Priestor pre nohy vo výške kolien v druhom rade
Celková šírka bez zrkadiel/vrátane zrkadiel
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi
Výška od sedadla pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách
Výška pod strechu pod uhlom 14° v druhom rade
Šírka v ramenách vpredu
Šírka v ramenách v druhom rade
Užitočná dĺžka za zadnými sedadlami

2 635
4 528
846
1 047
1 491
1 481
174
1 559/1 590
622
784
1 950
481
1 387
1 389
177
1 761/1 994
997
900
886
1 415
1 434
1 054
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Jazdite, cestujte,
užívajte si – to je Dacia!
Pri navrhovaní našich vozidiel sa u nás v automobilke Dacia riadime

sa rozhodli správne. Môžete sa spoľahnúť na kvalitu, spoľahlivosť

stále rovnakými princípmi: naše modely musia byť výrazné, ale nie

a originálny dizajn, ale aj na pohodlie a samozrejme na racionálnu cenu.

okázalé; musia byť vybavené najspoľahlivejšími technológiami, ale

Toto je spôsob, ako si zaobstarať nové auto, ktoré splní vaše túžby

pritom za dobrú cenu. Počas takmer dvoch dekád sme zmenili pomer síl

a očakávania. A v neposlednom rade kúpiť si vozidlo Dacia neznamená,

a spôsobili zemetrasenie na automobilovom trhu. Neveríte? Je to tak.

že vás nákup nového vozidla zruinuje. Kúpite si totiž auto, s ktorým

A v čom je skryté naše tajomstvo? V ideálnom pomere jednoduchosti,

budete môcť ísť na dovolenku, pretože na ňu budete mať. Zostane vám

férovosti a dobrej ceny. Od výberu modelu cez cenovú politiku až po

aj na iné veci, ktoré vám robia radosť. Len s vozidlami Dacia môžete

politiku kvality servisu. Keď máte vozidlo Dacia, máte istotu, že ste

vyraziť, kam chcete, a robiť, čo naozaj chcete.
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Výnimočné
kombi
za skvelú
cenu!

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej
série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifikácie opisovaných
a predstavovaných vozidiel. Tieto úpravy Dacia svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú
krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (sériové, voliteľné alebo príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať
alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať opisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Spojte sa, prosím,
so svojím miestnym koncesionárom, aby vám poskytol najnovšie informácie o našich produktoch. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby
reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vybavenia interiéru. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek
reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti, uskutočnená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného povolenia
spoločnosti Dacia je zakázaná. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.
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