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STÍLUSOS 
MEGJELENÉS 

A Dacia-nál folyamatosan úgy fejlesztjük autóinkat, hogy a lehető legjobban 
megfeleljenek ügyfeleink elvárásainak.
Az Új Logan választásával egy elegáns és modern szedánnal közlekedhet, amelyben 
az egész család elfér, mégis megfizethető marad. A markáns és dinamikus 
megjelenésű hűtőrács magabiztosságot sugall, míg a méhsejt mintázatú lökhárító 
rács egyedi jelleget kölcsönöz. Az új, az autó elején és hátulján egyaránt megjelenő 
Y-alakú fényjegyek különleges és azonnal felismerhető megjelenést biztosítanak. 
A világító LED nappali menetfény és az első lámpák szélesebb fénycsóvája magas 
szintű láthatóságot garantálnak.
Az oldalsó megjelenés is tovább fejlődött: dinamikus formák játéka, átrajzolt 
ajtóelemek, magasabb övvonal és új ajtókilincsek fémjelzik a megújulást.
Végezetül vadonatúj, figyelemreméltó keréktárcsák hangsúlyozzák az Új Logan 
tetszetős részletmegoldásait. 
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DACIA LOGAN

MEGHALADJA AZ  
ELVÁRÁSAIT

Válassza a modern életstílust az Új Logan volánja mögött! Már beszálláskor, az 
automata Dacia Kártya is bizonyítja a Dacia legendás praktikus gondolkodását!
Az utastér gondosan megtervezett részletei és a beépített technológiák mind 
a kényelmet szolgálják: vezető felé fordított műszerfal, 8"-os új multimédia 
érintőképernyő okostelefonos alkalmazások megjelenítésével, fényszórók és első 
ablaktörlők automatikus bekapcsolása. De az Új Logan még tovább megy a kényelem 
tekintetében: magasságban és mélységben állítható kormány, valamint minőségi 
kárpitanyagok kerültek beépítésre.
A hátsó utasok is kényelmesen utazhatnak a tágas lábtérnek és a széles 

ülőfelületeknek köszönhetően, sőt a középkonzolban található tárolóhely és a 
hátsó lehajtható asztalkák még több funkciót kínálnak. Nagyméretű, 528 literes 
csomagtartója elnyeli minden bőröndjét, hiszen a csomagtér variálhatósága a 
legkisebb sarkot is kihasználhatóvá teszi.
Ezen kívül a rendelkezésre álló technológiai arzenál segít a mindennapos 
közlekedés könnyebbé tételében: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera, 
elektromos parkolófék, aktív vészfékező rendszer, holttérfigyelő rendszer, tempomat 
sebességszabályozó és -korlátozó. Minden, amire szüksége lehet a rövidebb utak 
során vagy a hosszú utazások alkalmával!





SZÍNEK

(1) Nem metálfényezés. (2) Metálfényezés.

15” ARGES (MINI) 15” ELMA 15" SORANE (FLEXWHEEL)

16“ SARIA (FLEXWHEEL)

16” AMARIS

DACIA LOGAN

METEOR SZÜRKE(2)

NYÉRC BARNA(2)

JÉGFEHÉR(1)

FEKETE GYÉMÁNT(2) HOLDKŐ SZÜRKE(2)

HIGHLAND SZÜRKE(2)

FERRIT KÉK(2)

DÍSZTÁRCSÁK 

KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSA



FELSZERELTSÉGEK ÉS OPCIÓK
DACIA LOGAN

Essential Comfort
KÜLSŐ MEGJELENÉS
LED fényjegyek (nappali menetfény) • •

Automata LED fényszóró felkapcsolás • •

Első hűtőrács Fekete (króm díszcsíkkal) Króm (króm díszcsíkkal)
Első és hátsó lökhárítók Karosszéria színében Karosszéria színében
Ajtókilincsek Fekete Karosszéria színében
Külső visszapillantó tükrök Fekete Karosszéria színében

Keréktárcsa és dísztárcsák (dizájn: előző oldal) •  15" ELMA 
¤  15" SORANE

• 15" SORANE 
¤ 16" SARIA

¤ 16" AMARIS
Metálfényezés ¤ ¤

BELSŐ MEGJELENÉS
Díszítőelemek a légbeömlők körül Szaténfényű Szaténfényű (dupla)
Ajtókilincsek Fekete Szaténfényű
Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin - •

1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák • •

Bőrhatású kormány - •

Essential szövet kárpitozás • -

Comfort szövet kárpitozás - •

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel • •

Aktív vészfékező rendszer • •

ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer + Emelkedőn elindulást 
segítő rendszer (HSA) • •

SOS vészhívás funkció (E-call) • •

Vezetőoldali / Utasoldali (kikapcsolható) légzsák •/• •/•

Oldallégzsákok és függönylégzsákok • •

Pirotechnikai övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt biztonsági övek 
az első és hátsó szélső üléseken • •

Hátsó parkolóradarok ¤ ¤

Első és hátsó parkolóradarok + Tolatókamera - ¤

Első és hátsó parkolóradarok + Tolatókamera + Holttérfigyelő rendszer - ¤

Elektromos parkolófék + Zárt középkonzol könyöklővel - ¤

Keréknyomás ellenőrző rendszer • •

Gumiabroncs javító készlet • •

ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken • •

VEZETÉS ÉS KEZELŐSZERVEK
Változó rásegítésű elektromos szervokormány • •

Stop & Start rendszer • •

Fedélzeti számítógép: összes megtett km, átlagsebesség, megtehető 
távolság, átlagfogyasztás • •

Biztonsági övek bekapcsolására való figyelmeztetés (elöl) • •

Sebességkorlátozó figyelmeztető hangjelzéssel / Tempomat 
sebességszabályozó •/• •/•

Essential Comfort
LÁTHATÓSÁG
Első ködfényszórók ¤ •

Belülről állítható külső visszapillantó tükrök • -

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök - •

KOMFORT
4 fokozatú fűtés-szellőzés belső levegő keringtetéssel • -

Manuális klímaberendezés ¤ •

Automata (egyzónás) klímaberendezés - ¤

Automata ablaktörlők - •

Távirányítós központi zár • •

Ajtózárak automatikus bezárása menet közben • •

Gombnyomásra nyitható csomagtartó • •

Automata Dacia Kártya - ¤

Elektromos ablakemelők elöl • -

Elektromos ablakemelők elöl, impulzív a vezető oldalán - •

Elektromos ablakemelők hátul - ¤

Magasságban és mélységben állítható kormány ¤ •

Térképolvasó lámpa vezetőoldalon / utasoldalon •/- •/•

USB csatlakozó • •

12 V-os csatlakozó elöl / hátul •/- •/•

Fűthető első ülések - ¤

Csomagtér rendező - • 

Állítható asztalkák az első ülések hátoldalán - •

MULTIMÉDIA
Telefontartó a műszerfalon • •

Media Control: DAB rádió kormány alatti vezérléssel, műszeregységbe 
integrált kijelzővel, 2 első hangszóró, Bluetooth® kihangosító + Dacia 
Media Control okostelefonos alkalmazás

• -

Media Display 8"-os érintőképernyő, DAB rádió, vezetékes okostelefon 
tükrözés, Bluetooth® kihangosító, 4 hangszóró, kivehető telefontartó ¤ •

Media NAV*: navigáció, 8"-os érintőképernyő, DAB rádió, vezetéknélküli 
okostelefon tükrözés, Bluetooth® kihangosító, 6 hangszóró (4 közép- és 
2 magassugárzó), kivehető telefontartó

- ¤

Bővített K-Európa térkép - ¤

 - : nem rendelhető; • : szériafelszereltség; ¤ : opciós csomagban elérhető.  
* kompatibilis az Android Auto™ és Apple CarPlay™ alkalmazásokkal
Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.



www.dacia.hu

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. Új Logan vegyes fogyasztás l/100 km: 5,3-7,3; CO2-kibocsátás g/km: 106-127. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. 
Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a 
fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. 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.
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A Dacia ajánlásával


