
Dacia Logan & Logan MCV



System multimedialny Media Nav Evolution z nawigacją*.

System wspomagania parkowania tyłem*.

* Dostępny w zależności od wersji. 

Komfort i inteligentne technologie

Regulator i ogranicznik prędkości*.



Niespotykana przestronność

Logan to obszerny sedan, który komfortowo pomieści rodzinę. 
Bagażnik o pojemności 510 dm3, jeden z największych w segmencie, okaże się 
pomocny przy przewozie bagaży lub większych przedmiotów. Jego przestrzeń 
bagażową można powiększyć nawet do 1257 dm3 (w zależności od wersji) 
w konfiguracji 2-miejscowej ze złożonym oparciem tylnej kanapy.

Logan MCV to nowoczesne, praktyczne kombi do pracy i na rodzinne wyprawy. 
Zarówno na krótkich trasach, jak i podczas długich podróży docenić można jego 
dużą przestronność, bagażnik o pojemności 573 dm3, możliwość zmiany konfigu-
racji wnętrza. Przy przeprowadzce doskonale przyda się w konfiguracji 2-miejsco-
wej zwiększając pojemność bagażnika do 1 518 dm3. Po złożeniu fotela pasażera  
z przodu można przewieźć przedmioty o długości do 2,7m.



Wersja

Access
 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE  
WERSJI ACCESS:

•   Wspomaganie układu kierowniczego
•  ABS z system wspomagania nagłego hamowania AFU
•  Poduszka powietrzna kierowcy
•  Poduszka powietrzna pasażera z przodu z możliwością 

dezaktywacji

•  Boczne poduszki powietrzne z przodu chroniące głowę i klatkę 
piersiową

•  System kontroli toru jazdy ESC z funkcją ASR
•  System kontroli ciśnienia w oponach
•  Przedni i tylny zderzak w kolorze czarnym (1) / w kolorze 

nadwozia (2)

•  Stalowe obręcze kół 15’’
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, lusterka 

regulowane ręcznie z wewnątrz
•  Zewnętrzne i wewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
•  Czarne obudowy reflektorów
•  Czarne relingi dachowe (2)

• Boczne listwy ochronne (2)

•  Tylna kanapa stała (1) / składana z oparciem dzielonym 
w układzie 1/3-2/3 (2)

•  Przykrycie części bagażowej (2)

• Wycieraczka tylnej szyby (2)

•  Ogrzewanie tylnej szyby 
•  3 zagłówki na miejscach z tyłu (centralny zagłówek wsuwany 

w oparcie)
•  3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
•  Przenośna popielniczka / zapalniczka
•  Zestaw do naprawy uszkodzenia opony

Opcje:
•  Koło zapasowe**

Seria limitowana

Open
 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI  
SL OPEN = ACCESS +:

•   Światła przeciwmgłowe
•  Zewnętrzne słupki drzwi w kolorze czarnym
•  Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi
•  Elektrycznie podnoszone szyby przednie

•  Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz, CD MP3, Bluetooth®,  
wejście USB/jack w panelu radia, pilot do sterowania przy 
kierownicy)***

• 2 głośniki z przodu
•  Oświetlenie bagażnika
•  Chromowane obramowania dysz nawiewu powietrza, zegarów 

oraz loga w kierownicy 

Opcje :
•  Klimatyzacja manualna
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15”, wzór AQUILA 
•  Lakier metalizowany
•  Koło zapasowe*/**

Wersja

Laureate
 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI  
LAUREATE = SL OPEN +:
•  Elementy osłony chłodnicy w kolorze matowego chromu
•  Zewnętrzne klamki i słupki drzwi w kolorze nadwozia
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
•  Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
• Dwukolorowe relingi dachowe (kolor czarny / matowy chrom) (2)

•  Klimatyzacja manualna

•  Komputer pokładowy*
• 2 głośniki z tyłu
•  Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości
•  Przednie pasy bezpieczeństwa regulowane na wysokość
•  Wewnętrzne uchwyty do zamykania drzwi przednich

Opcje: 
•  Media Nav Evolution (system multimedialny z 7” (18 cm) 

ekranem dotykowym zawierający nawigację, radioodtwarzacz 
(bez CD), Bluetooth®, wejście USB/jack, z pilotem przy 
kierownicy) ****

•  Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona (wymaga zamówienia 
Media Nav Evolution) 

•  Regulator i ogranicznik prędkości 
•  System wspomagania parkowania tyłem
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15”, wzór EMPREINTE
•  Elektrycznie podnoszone szyby tylne
•  Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą 

(wymaga zamówienia Regulator i ogranicznik prędkości)
•  Podłokietnik przedni
• Siatka zabezpieczająca bagaż (2)

•  Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana łączona ze skórą 
ekologiczną w kolorze czarnym)

•  Lakier metalizowany
•  Koło zapasowe*/**

(1) Dotyczy tylko Dacii Logan.  (2) Dotyczy tylko Dacii Logan MCV.  
* Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.  ** Koło zapasowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy uszkodzenia opony.  *** Niedostępne menu w języku polskim.  **** Media Nav Evolution zastępuje wyposażenie Dacia Plug&Radio.  

Wersja

Prestige
 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI  
PRESTIGE = LAUREATE +:
•  System wspomagania parkowania tyłem
• Regulator-ogranicznik prędkości
• Elektrycznie podnoszone szyby tylne

•  Media Nav Evolution (system multimedialny z 7” (18 cm)
ekranem dotykowym zawierający: nawigację, radioodtwarzacz 
(bez CD), Bluetooth®, wejście USB/jack, z pilotem przy 
kierownicy)****
•  Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
• Podłokietnik przedni 

Opcje: 
•  Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana łączona ze skórą ekologiczną 

w kolorze czarnym) 
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15”, wzór EMPREINTE

• Mapa Europy Wschodniej – wersja rozszerzona
• Siatka zabezpieczająca bagaż
• Koło zapasowe*
• Lakier metalizowany



WYMIARY LOGAN

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15’’  
WZÓR ARACAJU  
(Access* i SL Open)

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15’’  
WZÓR GROOMY  
(Laureate i Prestige)

OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPU METALI 
LEKKICH 15” WZÓR EMPREINTE
(dostępne w opcji dla wersji Laureate)

OBRĘCZE KÓŁ

BIEL ALPEJSKA (369)

KOLORY NIEMETALIZOWANE KOLORY METALIZOWANE (DOSTĘPNE W OPCJI)

BŁĘKIT MORSKI (D42)

Logan Logan MCV
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)(1) 

Konfiguracja 5-miejscowa 510 573
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożonym 
oparciem tylnej kanapy 1 257 1 518

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2 634 2 634
B Długość całkowita 4 347 4 492
C Zwis przedni 813 813
D Zwis tylny 900 1 046
E Rozstaw kół przednich 1 493 1 493
F Rozstaw kół tylnych 1 476 1 476
G Prześwit pojazdu nieobciążonego 147 142

H Wysokość pojazdu nieobciążonego  
(bez / z relingami dachowymi)(2) 1 517 1 519/1 550

H1 Wysokość progu bagażnika pojazdu 
nieobciążonego 754 589

H2 Wysokość otworu bagażnika 406 784

J1 Szerokość na wysokości podłokietników  
z przodu 1 387 1 387

J2 Szerokość na wysokości podłokietników  
z tyłu 1 389 1 389

K Promień na wysokości kolan w 2. rzędzie 177 177

L1 / L2 Szerokość całkowita bez / z lusterkami 
bocznymi 1 733 / 1 994 1 733 / 1 994

L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 013 997

M1 Wysokość od siedzenia do dachu  
pod kątem 14° na przednich miejscach 900 900

M2 Wysokość od siedzenia do dachu  
pod kątem 14° w 2. rzędzie 868 886

O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 417 1 415

O2 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami  
w 2. rzędzie 1 434 1 432

Y1 Długość przestrzeni bagażowej do oparcia 
siedzeń tylnych 1 076 1 054

(1) Wg normy ISO 3832.
(2) Dotyczy tylko Logana MCV.

WYMIARY LOGAN MCV

OFERTA AKCESORIÓW DOSTĘPNA JEST NA WWW.DACIA.PL W SPECJALNYM KATALOGU I CENNIKU AKCESORIÓW.

** Dostępny wyłącznie  
dla wersji SL Open.

NIEBIESKI COSMOS (RPR) SZARY COMETE (KNA) CZARNA PERŁA (676)SZARY PLATYNOWY (D69) CZERWIEŃ OGNISTA (B76)

OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPU METALI 
LEKKICH 15” WZÓR AQUILA
(dostępne w opcji dla wersji SL Open)

BRĄZOWY TOURMALINE (CNG)**

* Stalowe obręcze kół z kołpakami pełnymi, 
wzór Aracaju w wersji Access - dla samochodów 
wyprodukowanych po T.18/2016.



3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

www.dacia.pl

 Dacia

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 nieco różnić się 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. 

* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.  26-03-2016 / 77 11 566 491

Dacia Finansowanie

Niezawodna, wszechstronna,  
praktyczna i dostępna!
Modele Dacii już od początku mają zapisane 

w genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy 

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów 

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne 

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera 

się na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach 

oraz utrzymaniu bardzo wysokich wymagań 

dotyczących jakości. To między innymi właśnie 

dlatego modele Dacii są jednymi z najbardziej 

popularnych modeli w wielu krajach i zyskują coraz 

większe zaufanie klientów. Jako pierwsi uważaliśmy, 

że tani samochód może być atrakcyjny, bezpieczny 

i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację... 

Najnowsze modele Dacii zaskoczyły wszystkich 

atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. Co więcej, 

w naszych samochodach obok, jak zawsze dużej 

ilości miejsca dla pasażerów i ich bagażu, pojawiły się 

nowe, inteligentne i praktyczne technologie. Sukces 

modeli z gamy DACII wypływa z prostego założenia: 

można lubić samochody i można je mieć - dbając 

jednocześnie o swój budżet. 

Jako MARKA GRUPY RENAULT, modele Dacii wy-

korzystują sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom 

3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km)* oraz ni-

skich kosztów eksploatacji. 

Dzięki ofercie Dacia Finansowanie, w prosty 

sposób możesz stać się właścicielem wymarzo-

nego modelu. Atrakcyjny kredyt bądź leasing - 

wybór należy do Ciebie. Szczegóły znajdziesz na  

www.daciafinansowanie.pl.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest 

mądrym wyborem!


