VŠETKO. JEDNODUCHO.

NOVÁ
DACIA LOGAN

ŠTÝL,
KTORÝ PREKVAPÍ
Nový Logan, to je jazda v elegantnom a modernom sedane, ktorý je dostatočne veľký pre celú rodinu
a zároveň je stále mimoriadne cenovo dostupný. Hneď zo začiatku vás jeho robustný a dynamický vzhľad
naplní istotou. Zásadným rozdielom je tvar mriežky v nárazníku v tvare včelieho plástu. Vpredu a vzadu

SVETELNÝ PODPIS V TVARE Y

sú nové svetlá s prvkami v tvare písmena Y, ktoré vozidlu dodávajú jedinečný a nápaditý vzhľad. Nové
predné svetlomety s LED technológiou zaisťujú skvelú viditeľnosť za všetkých podmienok. Výrazný pokrok
v oblasti vonkajšieho dizajnu zbadáte na prvý pohľad tiež vďaka veľmi elegantnej siluete vozidla.

PREKONÁ VAŠE OČAKÁVANIA
Akonáhle nastúpite do vozidla s bezkľúčovým prístupom, budete vnímať zmysel pre praktickosť vozidiel
Dacia. Jeho prepracovaný a kultivovaný dizajn interiéru a použité technológie zaistia vaše pohodlie:
horizontálne členená palubná doska otočená smerom k vodičovi, noví 8 palcová obrazovka v úrovni očí,
multimediálny systém s možnosťou prepojenia s aplikáciami vo vašom smartfóne, dažďový a svetelný
senzor, to všetko vám uľahčuje jazdu. Novým Logan vylepšil svoju atmosféru prostredníctvom výškovo

8" DOTYKOVÝ DISPLEJ

a pozdĺžne nastaviteľného volantu a kvalitného čalúnenia. Jeho veľký batožinový priestor s objemom
628 litrov je dokonale dimenzovaný pre všetku vašu batožinu. Takisto oceníte aj technológie, ktoré vám
umožnia riadiť uvoľnene bez ohľadu na okolnosti: predné a zadné parkovacie senzory, zadná kamera,
elektronická parkovacia brzda, systém automatického núdzového brzdenia, systém sledovania mŕtveho
uhla a tempomat s obmedzovačom rýchlosti. Má všetko, čo potrebujete pre dlhé aj krátke cesty.

HANDS-FREE KARTA

ELEKTRONICKÁ PARKOVACIA BRZDA

CESTUJTE POHODLNE
Pohodlné cestovanie je teraz ešte dostupnejšie vďaka novému modelu Logan. Pohodlie sedadiel,
nastaviteľné hlavové opierky, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
volant, budete mať pocit, že všetko bolo vytvorené na mieru práve pre vás. K dispozícii je tiež lakťová
opierka s úložným priestorom, prepracované tvarovanie sedadiel vrátane nového čalúnenia, jazda tak

TRI PLNOHODNOTNÉ MIESTA VZADU

bude naozaj pohodlná. Druhý rad sedadiel ponúka tri plnohodnotné miesta a výnimočný priestor pre nohy
cestujúcich. Zadné sedadlá sú sklopné v pomere 1:3 a 2:3, priestor je tak možné prispôsobiť presne tomu,
čo potrebujete.

LAKŤOVÁ OPIERKA S ÚLOŽNÝM
PRIESTOROM 1,2 L

NOVÉ ČALÚNENIE

VYUŽITEĽNÝ PRIESTOR
Teraz sa už nemusíte rozhodovať, čo so sebou vezmete na cestu, a čo necháte doma. Do nového vozidla
Logan dáte všetko, čo potrebujete. Naviac je prístup do batožinového priestoru jednoduchý vďaka
diaľkovému otváraniu a nižšej nakladacej hrane. Vnútri vozidla máte k dispozícii úložný priestor pod

OBJEMNÝ BATOŽINOVÝ PRIESTOR: 628 L

lakťovou opierkou, priehradku pred spolujazdcom, vo dverách na predných aj zadných sedadlách. Skrátka,
bol využitý každý milimeter.

OBJEMNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR

BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM
Pre spoločnosť Dacia nie je nič dôležitejšie, ako neustále zvyšovať bezpečnosť svojich vozidiel, najmä s ohľadom na ich používateľov.
Nový Logan poskytuje všetko, čo potrebujete pre uvoľnenú jazdu bez stresu.

(AEBS – Active Emergency Braking System):
Niekedy nestačí byť koncentrovaný a mať dobré reakcie. Na nový model Logan sa môžete spoľahnúť.
Systém deteguje nebezpečenstvo zrážky, a ak nereagujete alebo reagujete nedostatočne, systém začne
automaticky brzdiť.
SYSTÉM AKTÍVNEHO NÚDZOVÉHO BRZDENIA

SYSTÉM SLEDOVANIA MŔTVEHO UHLA:

Mŕtvy uhol je priestor po stranách vozidla, v ktorom je zvýšené riziko prehliadnutia iného vozidla, pretože
je mimo zorného poľa spätného zrkadla. Ak sa v tomto priestore pohybuje vozidlo alebo iný objekt,
systém vás upozorní kontrolkou integrovanou v spätnom zrkadle.

PREDNÉ/ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY A ZADNÁ KAMERA:

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA:

V meste sú parkovacie miesta cennou komoditou, dokonca aj tie najtesnejšie. Tento systém vás presvedčí
o svojej nevyhnutnosti hneď pri prvom použití. Poskytuje zvukové a vizuálne upozornenie v prípade
akejkoľvek prekážky pred alebo za vozidlom.

Pri rozjazde do kopca nemusíte byť v strese. Táto funkcia zabráni pohybu vozidla vzad vo chvíli, keď
uvoľníte brzdu, a pomôže vám v plynulom rozjazde. Už si nemusíte pomáhať parkovacou brzdou,
manévrovanie s vozidlom sa stáva hračkou.

DACIA LOGAN

VÝBAVA
ESSENTIAL

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
- Predný a zadný nárazník lakovaný vo farbe karosérie
- Čierne kľučky dverí
- Vonkajšie spätné zrkadlá, čierne
- 15" oceľové kolesá + kryty kolies ELMA
- Sklopné zadné sedadlo delené 1/3 a 2/3
- ABS (protiblokovací systém bŕzd) a EBA (asistent núdzového
brzdenia)
- Aktívny systém núdzového brzdenia (AEBS)
- ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjazdu do
kopca)
- Systém núdzového volania (E-CALL)
- Čelný airbag vodiča/spolujazdca
- Bočné a hlavové airbagy
- Upevňovacie body ISOFIX pre detskú sedačku na oboch bočných
zadných sedadlách
- Systém kontroly tlaku v pneumatikách
- Sada pre opravu pneumatík
- Elektronický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
- Palubný počítač
- Obmedzovač rýchlosti
- Tempomat
- Svetelný senzor
- LED denné svietenie
- LED stretávacie svetlomety
- Manuálne nastaviteľné vonkajšie späté zrkadlá
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Automatické zamykanie dverí pri rozjazde
- Elektricky ovládané predné okná
- Výškovo nastaviteľný volant
- Media Control: rádio DAB s ovládaním na volante, displej
integrovaný v palubnom počítači, 2 predné reproduktory, Bluetooth
pripojenie + aplikácia pre smartfóny Dacia Media Control

- Paket Modularita (Pozdĺžne nastaviteľný volant + výškovo
nastaviteľné sedadlo vodiča + lakťová opierka na sedadle vodiča)
- 15" kolesá FLEXWHEEL SORANE
- Metalický lak
- Zadné parkovacie senzory
- Predné hmlové svetlá
- Manuálna klimatizácia
- Media Display: rádio DAB + zrkadlenie smartfónu prostredníctvom
USB káblu (kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) +
Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka

COMFORT

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
ESSENTIAL = COMFORT +
- Kľučky dverí vo farbe karosérie
- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
- 15" kolesá FLEXWHEEL SORANE
- Textilný poťah palubnej dosky a lakťových opierok v predných
dverách
- Volant potiahnutý umelou kožou
- Dažďový senzor
- Predné hmlové svetlá
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- Manuálna klimatizácia
- Elektricky ovládané predné okná, impulzné ovládanie na strane
vodiča (vr. ochrany proti privretiu)
- Pozdĺžne nastaviteľný volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Lakťová opierka na sedadle vodiča
- Media Display: rádio DAB + zrkadlenie smartfónu prostredníctvom
USB káblu (kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) +
Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
- Paket Extra (Hands-free karta pre bezkľúčový prístup a štartovanie,
elektronická parkovacia brzda, stredová lakťová opierka s úložným
priestorom)
- Paket Parkovanie (Predné a zadné parkovacie senzory + zadná
kamera)
- Paket Parkovanie Plus (Predné a zadné parkovacie senzory + zadná
kamera + systém sledovania mŕtveho uhla)
- 16" kolesá FLEXWHEEL SARIA svetlo sivé
- 16" disky kolies z ľahkých zliatin ARAMIS
- Metalický lak
- Zadné parkovacie senzory
- Automatická klimatizácia
- Hands-free karta Dacia pre bezkľúčový prístup a štartovanie
- Elektricky ovládané zadné okná
- Vyhrievané predné sedadlá
- Media NAV: vstavaná navigácia* + rádio DAB + zrkadlenie
smartfónu (kompatibilné s Apple CarPlay a Andorid Auto) +
Bluetooth pripojenie + 6 reproduktorov (4 reproduktory + 2 výškové
reproduktory) + 8" dotyková obrazovka

DACIA LOGAN

FARBY KAROSÉRIE A KOLESÁ
FARBY KAROSÉRIE

BIELA GLACIE
ER(1)

SIVÁ COMETE
E(2)

SIVÁ HIGHLAN
ND(2)

MODRÁ IRON(2)

SIVÁ MOONSTONE(2)*

HNEDÁ VISON(2)

KOLESÁ

15" OCEĽOVÉ KOLESÁ,
KRYTY KOLIES ELMA

15" KOLESÁ
FLEXWHEEL SORANE

16" KOLESÁ
FLEXWHEEL SARIA
SVETLO SIVÁ

16" DISKY KOLIES
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
ARAMIS

ČIERNA NACRÉ(2)

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

DACIA LOGAN

MOTORIZÁCIA
TCE 100 LPG
MOTORIZÁCIA
Emisná norma
Zdvihový objem (cm3)
Typ vstrekovania
Počet valcov
Palivo
Maximálny krútiaci moment (Nm)
– pri otáčkách (ot./min)
Maximálny výkon (kW/k)
– pri otáčkách (ot./min)
Počet ventilov
Filter pevných častíc
Typ prevodovky

Euro 6D-FULL
999
Nepriame
3
benzín/LPG
170 pre LPG
160 pre benzín
2 000–3 500 pre LPG
2 100–3 750 pre benzín
74/100 pre LPG
67/90 pre benzín
4 600–5 000 pre LPG
4 800–5 000 pre benzín
12
Áno
Manuálna
6-stupňová

VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

181/186 1)
11,6

PNEUMATIKY*
185 / 65 R15
195 / 55 R16

SPOTREBA A EMISIE (WLTP)**
Kombinovaná (l/100 km)
Emisie CO2 (g/km)
Objem palivovej nádrže (l)
Objem LPG nádrže (l)

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

ROZMERY A HMOTNOSTI
Prevádzková hmotnosť (kg)***
Užitočné zaťaženie (kg)***
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg)
Max. povolená celková hmotnosť (kg)
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg)
Svetlá výška nezaťaženého vozidla (mm)
Počet miest
Objem batožinového priestoru VDA (dm3)
Objem batožinového priestoru (l)

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

1) LPG
* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
** Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba
sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg)

DACIA LOGAN

VÝBAVA
ESSENTIAL

COMFORT

VÝHODNÉ PAKETY
Paket Modularita (Pozdĺžne nastaviteľný volant + výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča + lakťová opierka na sedadle vodiča)
Paket Extra (Hands-free karta pre bezkľúčový prístup a štartovanie, elektronická parkovacia brzda, stredová lakťová opierka s úložným
priestorom; nutné so zadnými parkovacími senzormi alebo paketmi Parkovanie, Parkovanie Plus)
Paket Parkovanie (Predné a zadné parkovacie senzory + zadná kamera)
Paket Parkovanie Plus (Predné a zadné parkovacie senzory + zadná parkovacia kamera + systém sledovania mŕtveho uhla)

o

•

-

o

-

o

•
•/•/•

•
-/•
-/•
•

o

VONKAJŠÍ VZHĽAD
Predný a zadný nárazník lakovaný vo farbe karosérie
Kľučky dverí čierne/vo farbe karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá čierne/vo farbe karosérie
15" oceľové kolesá + kryty kolies ELMA
15" kolesá FLEXWHEEL SORANE
16" kolesá FLEXWHEEL SARIA svetlosivé
16" disky kolies z ľahkých zliatin ARAMIS
Metalický lak

o

-

o

o

o

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
PAKET
•
•

•
•
•

•
•
•

o

INTERIÉR
Textilný poťah palubnej dosky a lakťových opierok v predných dverách
Volant potiahnutý umelou kožou
Sklopné zadné sedadlo delené 1/3 a 2/3

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
ABS (protiblokovací systém bŕzd) a EBA (asistent núdzového brzdenia)
AEBS (aktívny systém núdzového brzdenia)
ESP (elektronický stabilizačný systém) + HSA (asistent rozjazdu do kopca)
E-CALL (systém núdzového volania)
Čelný airbag vodiča/spolujazdca
Bočné a hlavové airbagy
Upevňovacie body ISOFIX pre detské sedačky na bočných zadných sedadlách
Systém sledovania mŕtveho uhla
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Sada pre opravu pneumatík

RIADENIE
Elektronický posilňovač riadenia s premenným účinkom
Stop & Start
Palubný počítač
Zadné parkovacie senzory
Predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera
Elektronická parkovacia brzda
Obmedzovač rýchlosti
Tempomat

o

o

•
•

PAKET
PAKET
•
•

ESSENTIAL

COMFORT

•
•
•

•
•
•
•
•
•

VIDITEĽNOSŤ
Dažďový senzor
Svetelný senzor
LED denné svietenie
LED stretávacie svetlomety
Predné hmlové svetlomety
Vonkajšie spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

o

•
-

KOMFORT
Manuálna klimatizácia
Automatická klimatizácia
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Automatické zamykanie dverí pri rozjazde
Hands-free karta Dacia pre bezkľúčový prístup a štartovanie
Elektrické ovládanie predných okien
Elektrické ovládanie predných okien, impulzné ovládanie na strane vodiča (vr. ochrany proti privretiu)
Elektrické ovládanie zadných okien
Výškovo/pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Vyhrievané predné sedadlá (nutné s automatickou klimatizáciou)
Lakťová opierka na sedadle vodiča/zvýšená s úložným priestorom

o

•

•
•
•
•/PAKET
PAKET
PAKET/-

o

•/PAKET

•

-

o

•

-

o

•
•
o

•
o

•/•
•
o

MULTIMÉDIÁ
Media Control: rádio DAB s ovládaním na volante, integrovaný displej v palubnom počítači, 2 predné reproduktory, pripojenie Bluetooth +
aplikácie pre smartfóny Dacia Media Control
Media Display: rádio DAB + zrkadlenie smartfónu prostredníctvom USB káblu (kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) + Bluetooth +
4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka
Media NAV: vstavaná navigácia* + rádio DAB + zrkadlenie smartfónu (kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) + pripojenie Bluetooth +
6 reproduktorov (4 reproduktory + 2 výškové reproduktory) + 8" dotyková obrazovka
• v sérii; o k dispozícii volitelne; - nedodává sa; * mapové podklady (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)

DACIA LOGAN

PRÍLUŠENSTVO

1. STREŠNÉ TYČE

Aerodynamické, ľahko a rýchlo sa montujú, sú
ideálne pre montáž nosiča bicyklov, lyží alebo
strešného boxu a zvyšujú prepravnú kapacitu
vozidla.
2. TEXTILNÉ KOBERCE PREMIUM
A VNÚTORNÉ OSVETLENÉ KRYTY
PREDNÝCH PRAHOV DVERÍ

Užite si prvotriednu kvalitu prémiových textilných
kobercov LOGAN, ktoré štýlovo ochránia váš
interiér. Kryty predných prahov dverí (predávané
v sade po dvoch) rozsvietia nástupný priestor
vášho vozidla.

2.

3. PREDNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA

Táto spoľahlivá výškovo nastaviteľná, výsuvná
a výklopná lakťová opierka zaisťuje optimálny
komfort pre vodiča.
4. SHARK ANTÉNA

3.

1.

Táto kompatibilná anténa, ktorá dokonale ladí
s líniami vášho vozidla, zaistí moderný vzhľad.
5. ŤAŽNÉ ZARIADENIE
DEMONTOVATEĽNÉ BEZ NÁRADIA

Vďaka guľovej hlavici, ktorú je možné jednoducho
odmontovať bez použitia náradia, je zachovaná
estetika vášho vozidla.
6. ŤAŽNÉ ZARIADENIE LABUTÍ KRK

Nevyhnutné pre bezpečné ťahanie alebo prepravu
vášho vybavenia - napr. nosiče bicyklov, prívesu,
lode, karavanu alebo profesionálneho vybavenia.

4.

5.

6.

8.

7. VAŇA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Presne zodpovedá tvaru batožinového priestoru
a účinne chráni pôvodný koberec svojimi vysokými
okrajmi. Polotuhá, jednoducho sa vyberá a čistí.
8. SIEŤ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Ideálne pre prepravu menších predmetov, ktoré
vďaka sieti zostanú na mieste.
9. POŤAHY PREDNÝH A ZADNÝCH
SEDADIEL
7.

9.

Efektívne chráňte sedadlá a prispôsobte interiér
svojmu vkusu. Naše poťahy sú šité na mieru,
jednoducho sa nasadia a čistia, sú kompatibilné
s bočnými airbagmi a dosahujú najvyššie štandardy
bezpečnosti a odolnosti.
10. OCHRANNÉ BOČNÉ LIŠTY DVERÍ

Zvýraznite robustný štýl vášho vozidla a zároveň
chráňte dolnú časť jeho dverí.
11. GUMOVÉ KOBERCE

10.

11.

Tieto koberce so zvýšeným okrajom špeciálne
navrhnuté pre vaše vozidlo zaisťujú ochranu
podlahy v interiéri. Jednoducho sa udržiavajú a je
ich možné upevniť pomocou bezpečnostných spôn.

DACIA LOGAN

ROZMERY
Z PROFILU

ZPREDU

1 745

1 501

14°
855

14°
891

161
819

2 649

928

1 532,6
1 848

4 396

2 007

ZOZADU

1 408

1 394

1 005

1 518,7
BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Minimálny objem batožinového priestoru (dm3)
Objem batožinového priestoru (l)
Maximálny objem batožinového priestoru (dm3)

528
628
1 361

Rozmery v mm.

JAZDITE, CESTUJTE, BAVTE SA,

TO JE NOVÝ DUCH DACIA!
V spoločnosti Dacia vyrábame praktické a spoľahlivé vozidlá, ktoré ponúkajú
najlepší pomer ceny a kvality. Modely s asertívnym štýlom, ale bez zbytočných
ozdôb, vybavené najspoľahlivejšími a osvedčenými technológiami… všetko za
bezkonkurenčnú cenu. Za pätnásť rokov sme zmenili pravidlá hry a narušili
automobilový trh. Neuveriteľné? Ani nie. Naše tajomstvo? Dokonalá zmes
jednoduchosti, transparentnosti a dostupnosti. Od výberu modelu až po cenu
a údržbu je v prípade značky Dacia všetko jasné a zrejmé.

Riadiť vozidlo Dacia znamená mať istotu, že ste urobili správnu voľbu. Znamená to, že
ste zvolili kvalitu, spoľahlivosť, dizajn, pohodlie a najmä primeranú cenu. Znamená
to, že si môžete kúpiť nové vozidlo, ktoré zodpovedá vašim potrebám.
Navyše zakúpenie vozidla Dacia znamená, že už nemusíte dať všetky
svoje peniaze za nové vozidlo – stále môžete ísť na dovolenku,
dať svojim deťom darček, ktorý si tak veľmi želajú, alebo
jednoducho ušetriť.

MAXIMÁLNY KOMFORT
PRE CELÚ POSÁDKU

Bolo urobené všetko pre to, aby obsah tejto publikácie bol presný a aktuálny k dátumu vydania. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej série alebo prototypov. V rámci politiky trvalého
zdokonaľovania si Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravy opísaných a uvedených špecifikácií, vozidiel a príslušenstva. Tieto úpravy Dacia svojim autorizovaným predajcom oznámi v čo
najkratšej lehote. Verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich
produktoch získate u svojho autorizovaného predajcu značky Dacia. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo
materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie tejto publikácie alebo jej časti v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Dacia zakázané.
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