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Nowa Dacia Logan MCV
Kombi zdolne pomieścić wszystkie Twoje pragnienia!





Bardziej 
przebojowy styl
Nowa Dacia Logan MCV zmienia się. Teraz możesz mieć samochód 

równie przyjemny w prowadzeniu, co atrakcyjny dla oka. Nowa Dacia 

Logan MCV ma również niebanalny wygląd: nowe, aluminiowe obręcze 

kół 15”, reflektory przeciwmgłowe, bardziej wyrazisty przód i relingi 

dachowe nadają jej dynamiczny i nowoczesny styl. Już na pierwszy 

rzut oka wzbudza zaufanie.





Mnóstwo miejsca 
na wszystko  
i dla wszystkich!
To duże kombi wyróżnia się wręcz niewiarygodną pojemnością. 

Możesz przewieźć, co (i kogo) tylko zechcesz. Pięć pełnowymiarowych 

miejsc zapewnia pełen komfort podróżowania całej rodzinie 

w starannie dopracowanym i przytulnym wnętrzu.





Z myślą o naszych klientach wyposażyliśmy wersję Outdoor w system MEDIA NAV Evolution  

(ekran dotykowy 7" z nawigacją, radioodtwarzaczem z portem USB, złączem jack i zestawem 

głośnomówiącym Bluetooth®), a także w system wspomagania parkowania tyłem. 

Wyjątkowy, terenowy styl samochodu podkreślają zewnętrzne elementy ochronne, zwiększony 

prześwit oraz 16" stalowe obręcze kół. Wnętrze wersji Outdoor wyróżnia się nowymi 

przeszyciami tapicerki oraz elementami deski rozdzielczej w kolorze pomarańczowym.  

Nowa Dacia Logan MCV w wersji Outdoor elegancko prezentuje się  w nowym kolorze nadwozia: 

Szary Iceland. 

Nowa Dacia Logan MCV Outdoor  
Wyjątkowy, terenowy styl,  
który Cię zaskoczy!





Technologie,  
które ułatwią Ci życie
Wnętrze Nowej Dacii Logan MCV zostało zaprojektowane z myślą o skuteczności 

i prostocie. System multimedialny MEDIA NAV Evolution i wbudowana kamera 

cofania, wspomaganie ruszania pod górę, elektryczne podnośniki szyb 

z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy* – wyposażyliśmy Nową Dacię 

Logan MCV w najbardziej użyteczne technologie, aby każda podróż była prawdziwą 

przyjemnością.

* W zależności od wersji.



Pełne bezpieczeństwo w każdych warunkach
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas zawsze priorytetem – Nowa Dacia Logan MCV została wyposażona w szereg sprawdzonych systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego. Wzmocniona 

konstrukcja nadwozia zapewnia doskonałą ochronę użytkownikom. System ABS sprzężony ze wspomaganiem nagłego hamowania, a także system kontroli toru jazdy (ESC) z systemem 

zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu (ASR) dają gwarancję skutecznego hamowania i zwiększonej stabilności samochodu.

Ponadto auto wyposażono w czołowe i boczne poduszki powietrzne, system mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych bocznych siedzeniach, wspomaganie ruszania pod górę 

i wspomaganie parkowania tyłem. Możesz spokojnie ruszyć w drogę!

System wspomagania parkowania tyłem*: ostrzega kierowcę sekwencją przerywanych 
sygnałów dźwiękowych o zbliżaniu się do przeszkód znajdujących się za samochodem. Dla jeszcze 
większego komfortu i bezpieczeństwa można do niego dołączyć kamerę cofania.

ESC: system umożliwia stabilizację toru jazdy w razie utraty przyczepności na 
zakrętach poprzez odpowiedni rozdział siły hamowania i sterowanie obrotami silnika.

* W zależności od wersji.



Ochrona: wzmocniona konstrukcja nadwozia, czołowe i boczne poduszki powietrzne 
z przodu, system mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych bocznych siedzeniach.

Wspomaganie ruszania pod górę: system ułatwia w pełni bezpieczne 
i niewymagające pośpiechu ruszanie pod górę.



Wersja

Access 

 • ABS + system wspomagania nagłego 
hamowania + ESC + ASR
 • Czołowe i boczne poduszki 
powietrzne na przednich miejscach
 • Przedni i tylny zderzak w kolorze 
nadwozia
 • Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy 
lusterek w kolorze czarnym
 • System kontroli ciśnienia w oponach 

 • System mocowania fotelików 
dziecięcych Isofix na tylnych 
bocznych siedzeniach
 • Zestaw do naprawy uszkodzenia 
opony
 • Charakterystyczny układ przednich 
i tylnych świateł, światła do jazdy 
dziennej z diodami LED
 • Ręcznie podnoszone szyby przednie 
i tylne

 • Tylna kanapa składana z oparciem 
dzielonym w układzie 1/3-2/3  
z 3 zagłówkami
 • Gniazdo 12 V z przodu

Opcje:
 • Koło zapasowe*

Wersja

Open
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA
OPEN = ACCESS +

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA

 • Oświetlenie bagażnika
 • 2 głośniki z przodu + 2 głośniki z tyłu
 • Boczne listwy ochronne
 • Centralny zamek drzwi zdalnie 
sterowany falami radiowymi
 • Elektrycznie podnoszone szyby 
przednie
 • Światła przeciwmgłowe

 • Dacia Plug&Radio: radio MP3, 
Bluetooth®, wejście USB i jack 
w panelu radia, pilot do sterowania 
przy kierownicy***

Opcje:
 • Lakier metalizowany
 • Koło zapasowe*/**

 • Pakiet Komfort (pasy bezpieczeństwa 
kierowcy z regulacją wysokości, 
kolumna kierownicy regulowana na 
wysokość, fotel kierowcy z regulacją 
wysokości)
 • Klimatyzacja manualna



Wersja

Laureate 

 • Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy 
lusterek w kolorze nadwozia
 • Pasy bezpieczeństwa kierowcy 
z regulacją wysokości
 • Zewnętrzne lusterka boczne 
regulowane elektrycznie 
i podgrzewane
 • Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 • Kolumna kierownicy regulowana na 
wysokość
 • Klimatyzacja manualna
 • Dwukolorowe relingi dachowe 
 • Przykrycie części bagażowej 
 • Chromowane wewnętrzne klamki drzwi

Opcje:
 • Lakier metalizowany
 • Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15" 
wzór Chamade
 • Pakiet skórzany (tapicerka skórzana 
łączona ze skórą ekologiczną 
w kolorze czarnym)
 • Kierownica i gałka dźwigni zmiany 
biegów pokryte skórą
 • Koło zapasowe*/**
 • Regulator-ogranicznik prędkości
 • Kamera cofania z systemem 
wspomagania parkowania tyłem

 • System wspomagania parkowania tyłem 

 • Elektrycznie podnoszone szyby tylne
 • Podłokietnik przedni 
 • Media Nav Evolution: ekran dotykowy 
7" z nawigacją, radioodtwarzaczem 
(bez CD), wejście USB i jack, 
audiostreaming, Bluetooth®, pilot do 
sterowania przy kierownicy
 • Mapa Europy Wschodniej – wersja 
rozszerzona (dostępna dla Media Nav 
Evolution)

Wersja

Outdoor
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA  
OUTDOOR = LAUREATE + 

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA  
LAUREATE = OPEN +

 • Kierownica i gałka dźwigni zmiany 
biegów pokryta skóra 
 • Stalowe obręcze kół 16” 
 • System wspomagania parkowania 
tyłem 
 • Regulator-ogranicznik prędkości
 • Media Nav Evolution: ekran 
dotykowy 7" z nawigacją, 
radioodtwarzaczem (bez CD), 
port USB i jack, audiostreaming, 
Bluetooth®,  sterowanie  
w kierownicy
 • Boczne listwy ochronne nadkoli

 • Dedykowana tapicerka materiałowa 
z pomarańczowymi przeszyciami 
 • Elementy ozdobne deski rozdzielczej 
w kolorze pomarańczowym 
 • Przednia i tylna osłona podwozia 
w kolorze matowego chromu
 • Obudowy świateł przeciwmgłowych 
w kolorze matowego chromu
 • Zwiększony prześwit

Opcje:
 • Lakier metalizowany 
 • Koło zapasowe* 

 • Kamera cofania z systemem 
wspomagania parkowania tyłem 
 • Elektrycznie podnoszone szyby tylne 
 • Mapa Europy Wschodniej – wersja 
rozszerzona

     * Opcja „koło zapasowe" / „koło dojazdowe" 
        zastępuje wyposażenie „zestaw do  
        naprawy uszkodzenia opony".
   ** Niedostępne dla wersji z fabryczną  
        instalacją LPG.
*** Niedostępne menu w języku polskim.



WYPOSAŻENIE I OPCJE

Access Open Laureate Outdoor
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Przedni i tylny zderzak w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

dwukolorowy 
(czarny / 
w kolorze 
nadwozia)

Zewnętrzne klamki drzwi czarne czarne w kolorze  
nadwozia czarne

Obudowy lusterek bocznych czarne czarne w kolorze  
nadwozia szare

Stalowe obręcze kół 15" • • • - 
Stalowe stylizowane obręcze kół 16" - - - •
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15" wzór Chamade - - ¤ -
Czarne relingi dachowe • • - -
Dwukolorowe relingi dachowe (czarne / matowy chrom) - - • •
Boczne listwy ochronne - • • -
Boczne listwy ochronne nadkoli - - - •
Przednia i tylna osłona podwozia w kolorze matowego chromu, 
zwiększony prześwit, obudowy świateł przeciwmgłowych w kolorze 
matowego chromu

- - - •

Lakier metalizowany - ¤ ¤ ¤

WYGLĄD WEWNĘTRZNY
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą - - ¤ •
Wewnętrzne klamki drzwi czarne czarne chromowane chromowane
Tylna kanapa składana z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3  
z 3 zagłówkami • • • •

Tapicerka materiałowa • • • -
Dedykowana tapicerka materiałowa z pomarańczowymi 
przeszyciami - - - •

Elementy ozdobne deski rozdzielczej w kolorze pomarańczowym - - - •
Pakiet skórzany (tapicerka: skóra łączona ze skórą ekologiczną) - - ¤ ¤

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania • • • •
System kontroli toru jazdy (ESC) z funkcją zapobiegania poślizgowi 
kół przy ruszaniu (ASR) • • • •

System kontroli ciśnienia w oponach • • • •
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera • • • •
Boczne poduszki powietrzne z przodu chroniące głowę i klatkę 
piersiową • • • •

Pasy bezpieczeństwa kierowcy z regulacją wysokości  - P • •
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych bocznych 
siedzeniach • • • •

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony (niedostępny dla wersji 
z kołem zapasowym) • • • •

Koło zapasowe 15" (nie dotyczy wersji z LPG)1, 2 ¤ ¤ ¤ ¤

PROWADZENIE POJAZDU I INSTRUMENTY KONTROLNE
Obrotomierz • • • •
Wspomaganie układu kierowniczego • • • •
Sygnalizacja niezamknięcia drzwi • • • •
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera 
z przodu • • • •

Regulator-ogranicznik prędkości - - ¤ •
System wspomagania parkowania tyłem - - ¤ •
Kamera cofania z systemem wspomagania parkowania tyłem - - ¤ ¤

Access Open Laureate Outdoor
WIDOCZNOŚĆ
Światła przeciwmgłowe - • • •
Podgrzewana tylna szyba / wycieraczka tylnej szyby • • • •
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane ręcznie od wewnętrz • •  -  -
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane - - • •

KOMFORT
Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi  - • • •
Elektrycznie podnoszone szyby przednie - • • •
Elektrycznie podnoszone szyby tylne - - ¤ ¤
Podłokietnik przedni - - ¤ ¤
Gniazdo 12 V • • • •
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  - P • •
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość  - P • •
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu • • • •
Klimatyzacja manualna  - ¤ • •
Pakiet Komfort (pasy bezpieczeństwa kierowcy z regulacją 
wysokości, kolumna kierownicy regulowana na wysokość, fotel 
kierowcy z regulacją wysokości)

 - ¤ • •

Przykrycie części bagażowej  -  - • •
Oświetlenie bagażnika  - • • •

KOMUNIKACJA
Dacia Plug&Radio: radio MP3, Bluetooth®, port USB i jack w panelu 
radia, sterowanie przy kierownicy3  - • • -

Media Nav Evolution: ekran dotykowy 7" z nawigacją, 
radioodtwarzaczem (bez CD), port USB i jack, audiostreaming, 
Bluetooth®, sterowanie przy kierownicy

 - - ¤ •

Mapa Europy Wschodniej – wersja rozszerzona (dostępna dla 
Media Nav Evolution) - - ¤ ¤

2 głośniki z przodu + 2 głośniki z tyłu - • • •
• w standardzie    ¤ w opcji    - niedostępne    P pakiet

1 Opcja „koło zapasowe" / „koło dojazdowe" zastępuje wyposażenie „zestaw do naprawy uszkodzenia opony".
2 Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.
3 Niedostępne menu w języku polskim.

Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie.  
Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Dacii.



AKCESORIA
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1. SKŁADANY WKŁAD DO BAGAŻNIKA 
EASYFLEX
Niezbędny do zabezpieczenia bagażnika Twojego 
Logana MCV. Umożliwia przewóz dużych brudnych 
przedmiotów. Łatwy w składaniu i rozkładaniu. 
Możesz z łatwością dopasować go do położenia 
tylnych siedzeń, pokrywając całą powierzchnię 
bagażnika.

2. GUMOWE DYWANIKI PODŁOGOWE
Gumowe dywaniki są idealnie dopasowane do 
kształtu podłogi Twojego Logana MCV. Są łatwe 
do utrzymania, bardzo wytrzymałe i zapewniają 
optymalne zabezpieczenie przed śniegiem 
i błotem.

3. PODŁOKIETNIK 
Zwiększ swój komfort podróżowania i zyskaj 
dodatkowy schowek, do którego będziesz mógł 
odkładać drobne osobiste przedmioty. Dla jeszcze 
większej wygody podłokietnik posiada możliwość 
regulacji w pionie.

4. SIATKA DO BAGAŻNIKA – POZIOMA
Umożliwia dociśnięcie bagaży do podłogi, co 
zapobiega ich przemieszczaniu się podczas 
transportu.

5. WKŁAD DO BAGAŻNIKA I LISTWA 
OCHRONNA NA PRÓG BAGAŻNIKA
Wkład do bagażnika skutecznie chroni fabryczną 
wykładzinę przestrzeni bagażowej. Idealnie 
dopasowuje się do jego kształtu. Bardzo praktyczny: 
daje się łatwo czyścić dzięki półsztywnej budowie 
i podwyższonym brzegom. Listwa ochronna dodaje 
stylu i zabezpiecza próg bagażnika Twojego Logana 
MCV.

6. BOCZNE LISTWY OCHRONNE 
Zamontuj estetyczne boczne listwy ochronne 
i zabezpiecz swojego Logana MCV przed drobnymi 
otarciami, częstymi w codziennej eksploatacji.

7. POPRZECZKI DACHOWE
Wytrzymałe i szybkie w montażu, ułatwiają 
przewóz różnych przedmiotów.

8. BAGAŻNIK ROWEROWY MOCOWANY NA 
HAKU HOLOWNICZYM
Na wyjazdy przyda Ci się bagażnik na rowery 
montowany na haku, który dzięki możliwości 
odchylenia zapewnia swobodny dostęp do 
bagażnika.

9. AUTOALARM
Kompatybilny z elektroniką pokładową autoalarm 
Logana MCV chroni przed próbami włamania 
i wykrywa wszelkie ruchy w kabinie.



SILNIKI
SCe 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S Easy-R TCe 90 S&S GPL dCi 75 S&S dCi 90 S&S

Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna benzyna / LPG olej napędowy olej napędowy
Typ skrzyni biegów 5-b. mech. 5-b. mech. 5-b. zaut. 5-b. mech. 5-b. mech. 5-b. mech.
Norma ochrony środowiska Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Pojemność skokowa (cm3) 998 898 898 898 1461 1461
Średnica cylindra × skok tłoka (mm) 71,0 × 84,0 72,2 × 73,1 72,2 × 73,1 72,2 × 73,1 76 × 80,5 76 × 80,5
Liczba cylindrów 3 3 3 3 4 4
Stopień sprężania 11,0 9,5 9,5 9,5 15,5 15,5
Łączna liczba zaworów 12 12 12 12 8 8

Moc maksymalna w kW (KM) 54 (73) 66 (90) 66 (90) silnik benzynowy: 66 (90) 
LPG: 66 55 (75) 66 (90)

Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min) 6300 5000 5000 5000 4000 4000

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 97 140 140 silnik benzynowy: 140 
LPG: 140 200 220

Maksymalny moment obrotowy (obr./min) 3500 2250 2250 2250 1750 1750
Typ wtrysku bezpośredni wielopunktowy bezpośredni wielopunktowy bezpośredni wielopunktowy bezpośredni wielopunktowy wtrysk bezpośredni Common Rail wtrysk bezpośredni Common Rail
Wolnossący / doładowany wolnossący doładowany – turbosprężarka doładowany – turbosprężarka doładowany – turbosprężarka doładowany – turbosprężarka doładowany – turbosprężarka
Skrzynia biegów
Liczba biegów do przodu 5 5 5 5 5 5
Prędkość przy 1000 obr./min na 1. / 2. / 3. biegu: 6,37 / 11,60 / 17,05 6,78 / 12,91 / 20,48 6,50 / 10,30 / 15,75 6,78 / 12,91 / 20,48 9,63 / 18,34 / 29,10 9,63 / 18,34 / 29,10
Na 4. / 5. / 6. biegu 23,07 / 29,87 / - 27,96 / 38,29 / - 23,85 / 34,96 / - 27,96 / 38,29 / - 39,73 / 54,41 / - 39,73 / 54,41 / -
Układ kierowniczy
Układ kierowniczy ze wspomaganiem (hydraulicznym z pompą elektryczną)
Min. średnica zawracania kół (m) 10,82
Całkowita liczba obrotów kierownicy 3,2
Zawieszenie
Rodzaj zawieszenia przód / tył typu McPherson z trójkątnymi wahaczami / oś sprężysta o profilu H i programowanym ugięciu ze sprężynami śrubowymi
Koła i opony
Obręcze kół montowane w standardzie 6J15
Opony standardowe 185/65 R15
Układ hamulcowy
ABS / wspomaganie nagłego hamowania w standardzie
ESC / ASR w standardzie
Przód: tarczowe wentylowane (TW) Ø (mm) / grubość (mm) (TW) 258 / 22
Tył: bębnowe (B) / średnica (cale) (B) / 9
Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 158 175 175 175 164 173
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 14"70 11“10 11“00 11“30 14“60 11"80
Zużycie paliwa i emisja (w l/100 km i g/km) według rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 566/2011

Emisja CO2 (g/km) 120 109 110 109 (tryb benz.) 
98 (tryb LPG) 90 90

W cyklu miejskim 6,6 5,8 5,7 5,8 (tryb benz.) 
7,6 (tryb LPG) 3,7 3,7

W cyklu pozamiejskim (l/100 km) 4,6 4,3 4,5 4,3 (tryb benz.) 
5,4 (tryb LPG) 3,4 3,4

W cyklu mieszanym (l/100 km) 5,4 4,9 4,9 4,9 (tryb benz.) 
6,2 (tryb LPG) 3,5 3,5

Pojemność
Zbiornik paliwa (l) 50 50 50 50 (32 LPG) 50 50
Masa (kg)
Własna samochodu gotowego do jazdy (bez opcji) bez kierowcy 980 1071 1075 1090 1090 1090
Nacisk na przednią / tylną oś pojazdu gotowego do jazdy 538 / 442 605 / 466 608 / 467 590 / 500 649 / 441 649 / 441
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 1555 1620 1590 1620 1670 1670
Ładowność* 575 549 515 530 580 580
Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej 810 / 525 810 / 570 810 / 570 810 / 580 810 / 580 810 / 580
* Podana ładowność dotyczy wersji z minimalnym wyposażeniem.
Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich 
producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy.
Masa własna pojazdu i podana ładowność dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą się różnić w zależności od specyfikacji auta. Samochody Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi 
wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.dacia.pl i u Autoryzowanych Partnerów Dacii.



KOŁPAKI I OBRĘCZE KÓŁ

KOŁPAKI KÓŁ 15” GROOMY KOŁPAKI KÓŁ 15" ROFSTER ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ 15” 
CHAMADE***

KOLORY NIEMETALIZOWANEKOLORY METALIZOWANE

NIEBIESKI COSMOS (RPR)

CZARNY PERŁOWY (676) SZARY PLATINE (D69) CZERWONY OGNISTY (B76)** BRĄZOWY TOURMALINE (CNG) SZARY ICELAND (KPV)*

SZARY COMÈTE (KNA) BRĄZOWY VISON (CNM) NIEBIESKI AZURITE (RPL)*

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 16" BAYADERE  
W KOLORZE CIEMNOSZAREGO METALU*

    * Dostępny wyłącznie w wersji Outdoor.
  ** Niedostępny w wersji Outdoor.
*** Dostępne wyłącznie w wersji Laureate.

BIAŁY ALPEJSKI (369) NIEBIESKI NAVY (D42)**



SCHEMATY Z WYMIARAMI NOWA DACIA LOGAN MCV

SCHEMATY Z WYMIARAMI NOWA DACIA LOGAN MCV OUTDOOR

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (wg normy ISO 3832) LOGAN MCV
Konfiguracja 5-miejscowa 573
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożoną tylną kanapą 1518

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2635
B Długość całkowita 4501
C Przedni zwis 827
D Tylny zwis 1039
E Rozstaw kół przednich 1497
F Rozstaw kół tylnych 1486
G Prześwit pojazdu obciążonego (z 5 pasażerami) 128

H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów / z relingami 
dachowymi 1521 / 1552

H1 Wysokość progu bagażnika 590
H2 Wysokość otworu bagażnika 784
H3 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą 1921
H4 Wysokość pod przesłoną bagażnika 481
J1 Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1387
J2 Szerokość na wysokości tylnych podłokietników w drugim rzędzie 1389
K Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie 177
L1/2 Szerokość bez lusterek / z lusterkami bocznymi 1733 / 1994
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 997

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

M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w drugim rzędzie 886
O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1415
O2 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie 1434

Y1 Długość załadunku za siedzeniami drugiego rzędu 1054

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (wg normy ISO 3832) LOGAN MCV OUTDOOR
Konfiguracja 5-miejscowa 573
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożoną tylną kanapą 1518

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2635
B Długość całkowita 4528
C Przedni zwis 846
D Tylny zwis 1047
E Rozstaw kół przednich 1491
F Rozstaw kół tylnych 1481
G Prześwit pojazdu obciążonego (z 5 pasażerami) 174

H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów / z relingami 
dachowymi 1559 / 1590

H1 Wysokość progu bagażnika 622
H2 Wysokość otworu bagażnika 784
H3 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą 1950
H4 Wysokość pod przesłoną bagażnika 481
J1 Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1387
J2 Szerokość na wysokości tylnych podłokietników w drugim rzędzie 1389
K Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie 177
L1/2 Szerokość bez lusterek / z lusterkami bocznymi 1761 / 1994
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 997

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

M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w drugim rzędzie 886
O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1415
O2 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie 1434

Y1 Długość załadunku za siedzeniami drugiego rzędu 1054



Dacia
Jedź, podróżuj, korzystaj  
 – to jest właśnie Dacia!
W Dacii projektujemy samochody zawsze zgodnie 

z tą samą formułą: modele o wyrazistym stylu, ale bez 

ostentacji, wyposażone w najbardziej niezawodne 

technologie, i to za przystępną cenę. W ciągu zaledwie 

dziesięciu lat zmieniliśmy układ sił i dokonaliśmy 

przewrotu na rynku motoryzacyjnym. Niewiarygodne? 

Nie do końca.  

W czym tkwi nasza tajemnica? To idealna kombinacja 

prostoty, przejrzystości i dobrej ceny. Od wyboru 

modelu poprzez cenę aż po serwisowanie – z Dacią 

wszystko jest jasne i oczywiste. Posiadanie Dacii 

daje pewność dokonania właściwego wyboru. 

To postawienie na wysoką jakość, niezawodność 

i oryginalny design, a także na wysoki komfort i – co 

szczególnie istotne – uczciwą cenę. To możliwość 

zafundowania sobie nowego auta, w pełni 

odpowiadającego naszym potrzebom i pragnieniom. 

I wreszcie posiadanie Dacii to brak konieczności 

włożenia wszystkich pieniędzy w zakup samochodu. 

Możesz kupić auto i mieć jednocześnie możliwość 

wyjazdu na wakacje czy sprawienia wymarzonej 

gitary córce lub po prostu odłożenia zaoszczędzonych 

pieniędzy. Z Dacią możesz wybrać się, dokąd 

tylko zechcesz, i robić, co tylko zapragniesz.



Nowa Dacia Logan MCV
Wszechstronne kombi za najlepszą cenę





3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

15.04.2017 / 77 11 768 194

Nowa Dacia Logan MCV

Fo
t.:

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 się nieco różnić 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.  

www.dacia.pl


