
Sandero,
Logan és Logan MCV



Dacia Sandero  
és Sandero Stepway
Korszerű, dinamikus és 
kényelmes. Az út ilyen 
egyszerű is lehet!

Dacia Sandero és 
Sandero Stepway



Merjen crossovert  
választani!
Már első ránézésre is látni a Dacia Sandero áttörő jellemét. Krómozott elemek, karakteres hűtőrács,  
megváltozott vonalvezetés új fényszórókkal és hátsó lámpákkal: ezek alkotják a Daciara jellemző új fényjegyeket.  
A crossovereket idéző dizájn hangsúlyozza a modell SUV stílusát, ami egyből szembe tűnik!

Dacia Sandero és 
Sandero Stepway



Dacia Logan MCV és
Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV
Kombi, amelyben  
az összes vágya elfér!



Dacia Logan MCV és
Logan MCV Stepway

Dacia Logan MCV 
Mindent belead,  
hogy elégedett 
legyen!
A könnyű pakolás érdekében 1/3 – 2/3 arányban osztottan dönthető hátsó üléssorral és XXL 
méretű csomagtérrel várja Önt. A Dacia Logan MCV kivételes lehetőségeket kínál a belső tér 
variálhatóságában, ennek köszönhetően minden igénynek megfelelően alakítható, hogy abban 
támogassa a legjobban, amit éppen csinál.



Dacia Logan

Dacia Logan
Családi szedán 
szenzációs áron!



Dacia Logan

A Dacia Logan megváltozott dizájnja még erősebben hangsúlyozza 
az autó tartósságát és megbízhatóságát, egyben dinamikát és 
korszerűséget kölcsönöz neki. Ha a márkára jellemző első és hátsó 
lámpákra és a megváltozott krómozott hűtőrácsra pillantunk, 
kiderül, hogy mindene megvan, ami vonzóvá teszi. Ilyen kedvező ár 
mellett mit is kívánhatunk még?

Korszerű és 
dinamikus 
vonalvezetés



Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

Technológiák, amelyek 
megkönnyítik az életét.
Az eredeti stíluson kívül a Dacia Sandero és Logan MCV Stepway verziói még 
több hasznos technológiát kínálnak, amik a termékcsalád minden modelljében 
elérhetőek. MEDIA NAV Evolution 7" navigációs és multimédia rendszer, 
tolatókamera, emelkedőn elindulást segítő rendszer, impulzív elektromos 

ablakemelő a vezető oldalán, tempomat sebességszabályozó és -korlátozó*.  A Dacia 
Sandero, Logan és Logan MCV mindenhová eljut, magas utazási komfortot biztosítva. 

* Felszereltségi szinttől függően széria- vagy opciós felszereltségek.



Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

Tágas és kényelmes 
belső tér
Helyezkedjen el a volán mögött és élvezze a tágas belső teret öt teljes értékű ülőhellyel és tágas csomagtérrel. 
Számos praktikus megoldással szereltük fel: lehajtható hátsó üléstámla, új tárolórekeszek az egész család 
számára… Mindenre gondoltunk, hogy egyszerűsítsük a mindennapokat. Végre egy ideális városi autó, amely 
kész Önt bárhová elkísérni, optimális kényelmet nyújtva függetlenül attól, hogy egyedül vagy utasokkal utazik.



Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

HÁTSÓ PARKOLÓRADAR*: egyre gyorsuló csipogó hang figyelmezteti a vezetőt, 
amikor hátrafelé haladva a gépkocsi a mögötte lévő akadályhoz közelít. A még 
nagyobb kényelem és biztonság érdekében a tolatókamera* pontos képet ad az 
autó helyzetéről.  

EMELKEDŐN ELINDULÁST SEGÍTŐ RENDSZER: segíti a teljesen biztonságos és 
sietséget nem igénylő elindulást emelkedőn felfelé.

ESC MENETSTABILIZÁTOR: a rendszer a haladási ív megtartását segíti kanyaro-
dáskor, ha a gumik tapadása csökkenne, amelyet a fékerő megfelelő elosztásával 
és a motor fordulatszámának vezérlésével tesz lehetővé.

VÉDELEM: megerősített karosszéria, első- és oldallégzsákok elöl és Isofix 
gyerekülés rögzítő rendszer a hátsó szélső üléseken.

* Felszereltségi szinttől függően széria- vagy opciós felszereltség.

Teljes biztonság minden 
körülmények között
A biztonsága számunkra mindig a legfontosabb – a Dacia Sanderot, Logant és 
Logan MCV-t számos bevált passzív és aktív biztonsági rendszerrel szereltük fel.  
A megerősített karosszéria kiváló védelmet nyújt a utasok számára. Az ABS 
rendszer vészfékrásegítővel, az elektronikus menetstabilizátor (ESC) és a 

kipörgésgátló (ASR) rendszerek garantálják a hatékony fékezést és az autó 
fokozott stabilitását. Ezenkívül a gépkocsit elláttuk első- és oldalsó légzsákokkal, 
Isofix gyerekülés rögzítő rendszerrel a hátsó szélső üléseken, emelkedőn 
elindulást segítő rendszerrel és hátsó parkolóradarral*. Nyugodtan indulhat útnak!



Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

Access felszereltségi szint Ambiance felszereltségi szint Arctic felszereltségi szint

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK
AMBIANCE = ACCESS +

 - ABS vészfékrásegítővel + ESC 
menetstabilizátor + ASR kipörgésgátló
 - Front- és oldallégzsákok az első üléseknél
 - Fekete színű külső visszapillantó burkolatok
 - 15” acélfelnik
 - Fekete színű első és hátsó lökhárítók (csak 
Sandero és Logan esetén) 
 - Fekete színű külső ajtókilincsek
 - Hosszanti tetőrudak (csak Logan MCV esetén)
 - 1/3-2/3 arányban osztott, dönthető hátsó 
ülések, 3 db fejtámlával
 - Belülről manuálisan állítható külső 
visszapillantó tükrök

 - Fekete színű belső ajtókilincsek
 - Keréknyomás-ellenőrző rendszer
 - Isofix gyerekülés rögzítő rendszer a hátsó 
szélső üléseken
 - Gumiabroncs javítókészlet
 - Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel (Logan 
ablaktörlő nélkül)
 - 12 V-os csatlakozó

Opciók
 - Pótkerék
 - Nem metál színek

 - Első és hátsó lökhárítók a karosszéria színében
 - 2 hangszóró elöl + 2 hangszóró hátul
 - Csomagtér világítás
 - Távirányítós központi zár
 - Elektromos ablakemelők elöl
 - Ködfényszórók elöl
 - Dacia Plug&Radio: MP3 Bluetooth® rádió, 
USB- és Jack csatlakozó, kormány alól 
vezérelhető

Opciók
 - Pótkerék
 - Metál színek
 - Manuális klímaberendezés
 - MODULARITÁS csomag (magasságban 
állítható első biztonsági övek, 
kormányoszlop és vezetőülés)

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK 
ARCTIC = AMBIANCE +

 - Külső ajtókilincsek a karosszéria színében
 - Külső visszapillantó burkolatok a karosszéria színében
 - Állítható magasságú első biztonsági övek
 - Króm színű belső ajtókilincsek
 - Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
 - Állítható magasságú kormányoszlop 
 - Állítható magasságú vezetőülés 
 - Manuális klímaberendezés

Opciók
 - CHAMADE mintájú 15” könnyűfém felnik
 - Metál színek
 - Bőrkormány és bőrbevonatú sebváltógomb*
 - Bőr üléskárpit
 - Pótkerék
 - Tempomat sebességszabályozó és-korlátozó
 - Hátsó parkolóradar
 - Tolatókamera**
 - Elektromos ablakemelők hátul 
 - Könyöktámasz elöl
 - MEDIA NAV Evolution 7" színes, érintőképernyős multimédia 
rendszer: navigáció, rádió, Bluetooth® telefonkihangosító, 
USB- és Jack csatlakozó, kormány alól vezérelhető 
 - Bővített Kelet-Európa térkép** 

* Marhabőr.
** MEDIA NAV Evolution rendszerhez elérhető.



Dacia Sandero, 
Logan és Logan MCV

Dacia Sandero és  
Logan MCV

JÉGFEHÉR (369) TENGERÉSZKÉK (D42)*

GROOMY 15” DÍSZTÁRCSA
(ACCESS, AMBIANCE)

POPSTER 15” DÍSZTÁRCSA
(ARCTIC)

CHAMADE 15” ALUFELNI***
(ARCTIC OPCIÓ)

BAYADERE 16” SÖTÉT METÁL 
DÍSZTÁRCSA**
(STEPWAY)

KOZMOSZ KÉK (RPR)

FEKETE GYÉMÁNT (676) PLATINASZÜRKE (D69) KORALLPIROS  (B76)

METEOR SZÜRKE (KNA) AZÚR KÉK (RPL)** NYÉRC BARNA (CNM)

    * Stepway felszereltségen nem elérhető.
  ** Kizárólag Stepway felszereltségen elérhető.
*** Kizárólag Arctic felszereltségen elérhető.

Metál színek 

Kerék- és dísztárcsák

Nem metál színek 
FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK  
STEPWAY =  ARCTIC +

 - Kétszínű első és hátsó lökhárító
 - Fekete külső ajtókilincsek
 - 16” BAYADERE mintájú, sötét metál színű 
dísztárcsák
 - Look Stepway: matt króm színű első és hátsó 
lökhárító elemek, kétszínű hosszanti tetőrudak 
(fekete/matt króm), Stepway matricák az első 
ajtókon, megemelt hasmagasság, fekete küszöbvédő 
elemek és kerékjárati védőívek
 - Bőrkormány és bőrbevonatú sebváltógomb*
 - Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó

Opciók
 - Metál színek
 - Bőr üléskárpit
 - Pótkerék
 - Hátsó parkolóradar
 - Tolatókamera**
 - Elektromos ablakemelők hátul 
 - MEDIA NAV Evolution 7" színes, érintőképernyős 
multimédia rendszer: navigáció, rádió, Bluetooth® 
telefonkihangosító, USB- és Jack csatlakozó, 
kormány alól vezérelhető 
 - Bővített Kelet-Európa térkép**

* Marhabőr.
** MEDIA NAV Evolution rendszerhez elérhető.

Stepway felszereltségi szint



Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV

Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV
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10. EASYFLEX MODULÁRIS 
CSOMAGTÉR VÉDELEM 
Nélkülözhetetlen a csomagtér 
védelméhez, ha piszkos tárgyakat 
szállítana. Könnyen hozzáigazítható a 
lehajtott hátsó ülésekhez és lefedi a 
csomagtér egész felületét. 

11. VÍZSZINTES CSOMAGTÉRHÁLÓ
A poggyászt a padlóhoz rögzíti, így utazás 
közben megelőzi annak elmozdulását.

12. CSOMAGTÉR TÁLCA ÉS 
CSOMAGTÉR KÜSZÖBVÉDŐ
A csomagtér tálca hatékonyan védi a 
csomagtér gyári burkolatát és pontosan 
illeszkedik annak alakjához, a csomagtér 
küszöbvédő pedig megóvja az autó hátsó 
részét. 

13. KIVEHETŐ CSOMAGTÉR RENDEZŐ
Kivehető és rugalmasan méretezhető 
csomagtér rendező, amit könnyű a 
helyére illeszteni és az utastérben 
is használható a padlóra helyezett 
csomagok biztosítására.  

14. SZERSZÁM NÉLKÜL 
LESZERELHETŐ VONÓHOROG 
Nélkülözhetetlen az utánfutók, 
lakókocsik vontatásához, kerékpártartók 
rögzítéséhez. Segít megtartani az autó 
esztétikus küllemét, mert a vonóhorog 
néhány másodperc alatt szerszám 
használata nélkül leszerelhető. 

15. TETŐCSOMAGTARTÓ 
KERESZTRUDAK ÉS SÍLÉCTARTÓ
A kifejezetten a modellcsalád stílusához 
tervezett keresztrudak lehetővé teszik a 
síléc- vagy kerékpártartó felszerelését.

16. TETŐRUDAK
Könnyen fel- és leszerelhető tetőrudak, 
kifejezetten a Sandero, Logan, Logan 
MCV termékcsaládhoz tervezve. 

17. VONÓHOROGRA RÖGZÍTHETŐ 
KERÉKPÁRTARTÓ
 Gyorsan és biztonságosan rögzítheti 
a kerékpártartót a vonóhoroghoz, így 
egyszerűen szállíthat egyszerre akár 3 
kerékpárt is.

1. RUNWAY ALUMÍNIUM 
KERÉKTÁRCSÁK
Hagyja, hogy valódi személyisége 
felszínre kerülhessen és válassza a 
sportos Runway alufelniket, amelyek 
még dinamikusabb és modernebb külsőt 
kölcsönöznek autójának!

2. OLDALSÓ AJTÓVÉDŐ
Az autó határozott stílusát erősíti, 
miközben megvédi a mindennapok  apró 
sérüléseitől.

3. ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK
Tökéletesen igazodnak a jármű 
vonalához és  megvédik a karosszériát a 
felverődő sártól és kavicsoktól.

4. ELSŐ LÉGTERELŐK
Még komfortosabb az utazás, ha a 
leeresztett ablakok mellett sincs  
huzat vagy szélzaj.

5. ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAR 
A rendszer érzékeli, majd egyre gyorsuló 
csipogással jelzi, ha az autót körülvevő 
akadályok közelebb kerülnek.
 
6. RIASZTÓ
A fedélzeti elektronikával kompatibilis 
riasztó rendszer véd a lopás ellen és 
minden mozgást érzékel az utastérben.

7. GUMISZŐNYEG
A méretpontos gumiszőnyeg vízhatlan 
és könnyű karbantartani, az autó belseje 
pedig sokáig olyan maradhat, mint új 
korában.

8. TEXTIL SZŐNYEG
A textil szőnyeg ideálisan passzol 
autójához, miközben védi az autó 
padlóját a szennyeződésektől. 

9. KÖNYÖKTÁMASZ
Az utazás még kényelmesebb, ha 
a kisebb tárgyakat az első, állítható 
magasságú könyöktámaszban található 
tárolórekeszbe helyezi el.
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SANDERO STEPWAY MÉRETEK LOGAN MÉRETEK

SANDERO MÉRETEK LOGAN MCV // LOGAN MCV STEPWAY MÉRETEK
CSOMAGTÉR MÉRETE (dm3) SANDERO
Csomagtér maximális térfogata 320
Csomagtér maximális térfogata lehajtott hátsó üléssel 1 200

MÉRETEK (mm)
A Tengelytáv 2 589
B Teljes hossz 4 069
C Első túlnyúlás 827
D Hátsó túlnyúlás 653
E Első nyomtáv 1 496
F Hátsó nyomtáv 1 486
G Hasmagasság (5 személlyel) 132
H Terheletlen magasság 1 519/-
H1 Rakodóküszöb magassága terheletlenül 761
H2 Csomagtér ajtónyílásának magassága 622
H3 Terheletlen magasság nyitott csomagtérajtó esetén 2 003
H4 Csomagtér magassága 469
J1 Vállszélesség elöl 1 387
J2 Vállszélesség hátul 1 393
K Távolság a hátsó és az első ülés között 144
L1/L2 Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel 1 733/1 994
L3 Kerékdobok közötti belső szélesség 1 005

M1 Csípő-tető távolság az első üléseken,  
ha az ülések közepes magasságban vannak 900

M2 Csípő-tető távolság a hátsó üléseken 881
O1 Könyökszélesség elöl 1 415
O2 Könyökszélesség a második üléssorban 1 432
Y1 Csomagtér rakodóhossza a hátsó ülések mögött 756

CSOMAGTÉR MÉRETE (dm3) LOGAN MCV // LOGAN 
MCV STEPWAY

Csomagtér maximális térfogata 573
Csomagtér maximális térfogata lehajtott hátsó üléssel 1 579

MÉRETEK (mm)
A Tengelytáv 2 635
B Teljes hossz 4 501 // 4 528
C Első túlnyúlás 827
D Hátsó túlnyúlás 1 039
E Első nyomtáv 1 497 // 1 491
F Hátsó nyomtáv 1 486 // 1 481
G Hasmagasság (5 személlyel) 128 / 174
H Terheletlen magasság 1 552 // 1 590
H1 Rakodóküszöb magassága terheletlenül 590
H2 Csomagtér ajtónyílásának magassága 784
H3 Terheletlen magasság nyitott csomagtérajtó esetén 1 921
H4 Csomagtér magassága 481
J1 Vállszélesség elöl 1 387
J2 Vállszélesség hátul 1 389
K Távolság a hátsó és az első ülés között 177

L1/L2 Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel 1 733/1 994 //
1 761/2 022

L3 Kerékdobok közötti belső szélesség 997

M1
Csípő-tető távolság az első üléseken,  
ha az ülések közepes magasságban vannak

900

M2 Csípő-tető távolság a hátsó üléseken 886
O1 Könyökszélesség elöl 1 415
O2 Könyökszélesség a második üléssorban 1 434
Y1 Csomagtér rakodóhossza a hátsó ülések mögött 1 054

CSOMAGTÉR MÉRETE (dm3) SANDERO STEPWAY
Csomagtér maximális térfogata 320
Csomagtér maximális térfogata lehajtott hátsó üléssel 1 200

MÉRETEK (mm)
A Tengelytáv 2 589
B Teljes hossz 4 089
C Első túlnyúlás 846
D Hátsó túlnyúlás 654
E Első nyomtáv 1 489
F Hátsó nyomtáv 1 492
G Hasmagasság (5 személlyel) 173
H Terheletlen magasság 1 555/1 615
H1 Rakodóküszöb magassága terheletlenül 793
H2 Csomagtér ajtónyílásának magassága 622
H3 Terheletlen magasság nyitott csomagtérajtó esetén 2 035
H4 Csomagtér magassága 469
J1 Vállszélesség elöl 1 387
J2 Vállszélesség hátul 1 393
K Távolság a hátsó és az első ülés között 144
L1/L2 Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel 1 761/1 994
L3 Kerékdobok közötti belső szélesség 1 005

M1 Csípő-tető távolság az első üléseken,  
ha az ülések közepes magasságban vannak 900

M2 Csípő-tető távolság a hátsó üléseken 881
O1 Könyökszélesség elöl 1 415
O2 Könyökszélesség a második üléssorban 1 432
Y1 Csomagtér rakodóhossza a hátsó ülések mögött 756

CSOMAGTÉR MÉRETE (dm3) LOGAN
Csomagtér maximális térfogata 510
Csomagtér maximális térfogata lehajtott hátsó üléssel 1 257

MÉRETEK (mm)
A Tengelytáv 2 635
B Teljes hossz 4 358
C Első túlnyúlás 827
D Hátsó túlnyúlás 896
E Első nyomtáv 1 496
F Hátsó nyomtáv 1 486
G Hasmagasság (5 személlyel) 1130
H Terheletlen magasság 1 517
H1 Rakodóküszöb magassága terheletlenül 751
H2 Csomagtér ajtónyílásának magassága 406
J1 Vállszélesség elöl 1 387
J2 Vállszélesség hátul 1 389
K Távolság a hátsó és az első ülés között 177
L1/L2 Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel 1 733/1 994
L3 Kerékdobok közötti belső szélesség 1 013

M1 Csípő-tető távolság az első üléseken,  
ha az ülések közepes magasságban vannak 900

M2 Csípő-tető távolság a hátsó üléseken 869
O1 Könyökszélesség elöl 1 415
O2 Könyökszélesség a második üléssorban 1 430
Y1 Csomagtér rakodóhossza a hátsó ülések mögött 1 076



Menj, utazz,  
élvezd az autózást  
– erről szól a Dacia!
A Dacianál mindig ugyanazon alapelvekkel összhangban 
tervezzük autóinkat: határozott stílusú, de nem hivalkodó 
modelleket, a legmegbízhatóbb technológiákkal felszerelve, 
és mindezt elérhető áron. Alig tíz év alatt megváltoztattuk 
az erőviszonyokat és fordulatot hoztunk az autópiacon. 
Hihetetlen? Szerintünk nem.
Miben rejlik a titkunk? Az egyszerűség, az ötletes 
megoldások és az elérhető ár ideális kombinációja. A modell 
kiválasztásától, az áron át egészen a szervizelésig – a 
Dacianál mindez egyértelmű és áttekinthető. Egy Dacia 
tulajdonosaként biztos lehet benne, hogy mindig megfelelő 
támogatásban részesül: magas minőség, megbízhatóság 

és eredeti dizájn, valamint kiemelkedő komfort és – ami 
különösen fontos – tisztességes ár választását jelenti.  
A Dacia márka választásával olyan új autónk lehet, amely 
teljesen megfelel az igényeinknek és vágyainknak.  
Egy Dacia tulajdonosának lenni azt jelenti, hogy nem 
kellett minden megtakarításunkat az új autóra költeni. 
Az autóvásárlás mellett marad lehetősége nyaralni 
menni, meglepni gyermekét álmai hangszerével, vagy 
egyszerűen csak félretenni a megspórolt pénzt. Egy Dacia 
tulajdonosaként gondtalanul útnak indulhat!

Dacia Sandero,
Logan és Logan MCV



Dacia Logan MCV 
Stepway

Dacia Logan  
MCV Stepway
Robusztus és 
megbízható kombi!
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3ÉVvagy

GARANCIA
100 000 km

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus DACIA előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen 
prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a DACIA márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem 
állnak rendelkezésre valamennyi országban. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti 
tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a 
mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei, melyek adott paraméterekkel rendelkező gépkocsik esetében az azonos feltételek melletti összehasonlítás alapjául szolgálnak. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

*A garancia 3 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Dacia Jótállási feltételek című dokumentum tartalmazza. 
 

Dacia
Kényelem az egész családnak!


