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Dacia Logan MCV
Kombi, které splní všechna vaše přání





Ještě
stylovější design
Dacia Logan MCV je jiná. Nyní můžete mít vůz, který se nejen příjemně 

řídí, ale i hezky vypadá. Dacia Logan MCV mohou zdobit nové disky 

kol z lehkých slitin o rozměru 15" a výrazně orámovaná přední mlhová 

světla. Přepracované přední světlomety, nová výraznější maska 

chladiče a podélné střešní nosiče zvýrazňují moderní a dynamický 

design vozu. Vaši důvěru si získá na první pohled.





Spousta místa
na vše…
a hlavně pro všechny!
Toto kombi je neuvěřitelně prostorné. Převezete v něm cokoli 

a kohokoli. Pět plnohodnotných sedadel a pečlivě navržený interiér 

jsou zárukou komfortu cestování pro celou rodinu.





Dacia Logan MCV 
Stepway 
Jedinečný dobrodružný styl,
který vás překvapí!

S myšlenkou na naše zákazníky jsme verzi Stepway vybavili zadními parkovacími senzory a za příplatek také multimediálním 

a navigačním systémem MEDIA NAV Evolution (dotykový displej 7", rádio s USB portem, vstupem jack a Bluetooth® hands-free).

Dobrodružný styl vozu zvýrazňují vnější ochranné prvky, zvětšená světlá výška a 16" kola Flexwheel. 





Technologie, 
které vám zjednoduší 
život
Při návrhu interiéru vozu Dacia Logan MCV jsme měli na paměti dvě klíčové věci: 

efektivitu a jednoduchost. Multimediální systém MEDIA NAV Evolution, zabudovaná 

zadní parkovací kamera, asistent rozjezdu do kopce nebo elektrické stahování oken 

s impulzním ovládáním u řidiče vám pomohou zajistit, aby každá vyjížďka byla 

příjemným zážitkem.

* V závislosti na verzi.



Naprosto v bezpečí za všech okolností
Vaše bezpečnost je pro nás absolutní prioritou; proto byla vybavena Dacia Logan MCV řadou spolehlivých prvků systému aktivní a pasivní bezpečnosti. 

Zesílená konstrukce karosérie je zárukou dokonalé ochrany cestujících. Systém ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV), elektronickým stabilizačním 

systémem (ESC) a systémem kontroly trakce jsou zárukou efektivního brzdění a vyšší stability vozidla. Součástí výbavy vozidla jsou také čelní a boční airbagy, úchyty 

ISOFIX na bočních sedadlech v zadní řadě, asistent rozjezdu do kopce a zadní parkovací asistent... *

S vozem Dacia Logan MCV můžete směle vyrazit na cesty!

* V závislosti na verzi výbavy

Zadní parkovací senzory*: Senzory varují řidiče o překážkách za vozidlem sérií přerušovaných 

zvukových signálů. Pro ještě větší pohodlí a jistotu při parkování lze systém doplnit i zadní parkovací 

kamerou.

ESC: Elektronický stabilizační systém zaručuje lepší přilnavost vozidla a rozdělováním 

brzdného účinku a řízením otáček motoru snižuje riziko ztráty stability v zatáčkách.

* V závislosti na verzi výbavy.



Ochrana: Robustní konstrukce karosérie, čelní a boční airbagy, úchyty ISOFIX na bočních 

sedadlech v zadní řadě.

Asistent rozjezdu do kopce*: systém napomáhající plynulému rozjezdu ve svahu bez 

nechtěného couvnutí.

* V závislosti na verzi výbavy.



Výbava

Access 

•  ABS s elektronickým rozdělovačem 

brzdných sil (EBV) a brzdovým 

asistentem (AFU)

•  Elektronický stabilizační systém ESC 

s protiskluzovým systémem ASR 

a kontrolou nedotáčivosti CSV

• Asistent rozjezdu do kopce

• Kontrola tlaku v pneumatikách

•  Čelní airbagy (u spolujezdce s možností 

odpojení)

• Boční airbagy vpředu (hlava - hrudník)

•  Úchyty ISOFIX na bočních sedadlech 

v zadní řadě

• Posilovač řízení

• LED denní svícení

• Sada na opravu pneumatik

Výbava

Open

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY

VÝBAVY

OPEN = ACCESS +

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY

VÝBAVY

• Osvětlení zavazadlového prostoru

•  Centrální zamykání s dálkovým 

ovládáním

• Elektrické ovládání předních oken

• Přední mlhové světlomety

•  Dacia Plug&Radio: rádio MP3, 

Bluetooth®, vstupy USB a jack , ovládání 

pod volantem



Výbava

Arctica 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY

VÝBAVY

ARCTICA = OPEN +

•  Vnější kliky a kryty zpětných zrcátek 

v barvě karosérie

•  Elektricky nastavitelná vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka

• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

• Výškově nastavitelný volant

• Manuální klimatizace

Výbava

Stepway
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY

VÝBAVY

STEPWAY = ARCTICA + 

 • Volant potažený kůží

 • Kola Flexwheel 16" Bayadere v barvě 

Dark Metal’

 • Zadní parkovací senzory

 • Tempomat s omezovačem rychlosti

 • Plastové ochranné prvky karoserie

 • Rámečky předních mlhových světel 

v barvě matného chromu
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1.  OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
EASYFLEX 

Nezbytná pro ochranu kufru vaší Dacie Logan 
MCV. Umožňuje transport velkých znečištěných 
předmětů. Snadno se skládá i rozkládá. Lze ji použít 
i pro ochranu zadních sedadel, čímž dosáhnete 
pokrytí celé oblasti zavazadlového prostoru.

2. GUMOVÉ KOBERCE 
Gumové koberce, přesně odpovídající rozměrům 
podlahy kabiny Dacie Logan MCV, se vyznačují 
vysokou kvalitou zpracování. Snadno se udržují, 
jsou velmi odolné a poskytují optimální ochranu 
před sněhem a blátem.

3. LOKETNÍ OPĚRKA 
Zvyšte si komfort na cestách a získejte úložný 
prostor navíc, kde budete moci uschovat drobné 
předměty osobní potřeby. Tato loketní opěrka je 
svisle regulovatelná.

4.  SÍŤ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – 
HORIZONTÁLNÍ

Zajišťuje polohu zavazadel během přepravy 
a zabraňuje tak jejich samovolnému pohybu během 
přepravy.

5.  VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, 
OCHRANA HRANY ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

Vana účinně chrání čalounění na dně 
zavazadlového prostoru a perfektně do něj zapadá. 
Díky své pružnosti a zvýšeným lemům je velmi 
praktická, snadno se udržuje. Ochrana hrany účinně 
a elegantně chrání práh kufru vaší Dacie Logan 
MCV.

6. BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY 
Připevněte po stranách vozu ochranné lišty. 
Výsledkem bude ještě estetičtější vzhled a účinná 
ochrana vaší Dacie Logan MCV před odřením 
a dalšími nástrahami každodenního provozu.

7. STŘEŠNÍ TYČE
Střešní tyče jsou odolné a jejich montáž je 
velmi jednoduchá. Snadno na nich přepravíte, co 
potřebujete.

8.  NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Nosič kol na tažné zařízení je neocenitelným 
pomocníkem na výletech do přírody, je sklopný, 
takže neomezuje váš přístup do kufru.

9. ALARM
Alarm kompatibilní s palubní elektronikou chrání 
vaší Dacii Logan MCV před pokusy o vloupání. 
Neunikne mu nic, co se děje uvnitř kabiny.





DISKY KOL

KRYTY NA KOLA 15” GROOMY KRYTY NA KOLA 15” ROFSTER HLINÍKOVÉ DISKY KOL 15” CHAMADE

BÍLÁ GLACIER (369)

STANDARDNÍ BARVYMETALICKÉ BARVY (DOSTUPNÉ ZA PŘÍPLATEK)

MODRÁ NAVY (D42)**

MODRÁ COSMOS (RPR)

ČERNÁ NACRÉ (676) ŠEDÁ PLATINE (D69) ČERVENÁ FEU (B76) **

ŠEDÁ COMÉTE (KNA) HNĚDÁ VISON (CNM) MODRÁ AZURITE (RPL)*

KOLA FLEXWHEEL 16" BAYADERE
    * Dostupné pouze pro verzi Stepway.
*** Nedostupné pro verzi Stepway.



Objem zavazadlového prostoru (dm3) (dle normy ISO 3832) LOGAN MCV

5místná konfigurace 573

2místná konfigurace se sklopenými zadními sedadly 1 518

TECHNICKÉ ÚDAJE (mm)

A Rozvor 2 635

B Délka 4 501

C Přední převis 827

D Zadní převis 1 039

E Rozchod předních kol 1 497

F Rozchod zadních kol 1 486

G Světlá výška zatíženého vozu 128

H Výška nezatíženého vozu bez střešních lišt / se střešními lištami 1 521 / 1 552

H1 Výška prahu zavazadlového prostoru 590

H2 Výška otvoru zavazadlového prostoru 784

H3 Výška nezatíženého vozu s otevřeným víkem zavazadlového prostoru 1 921

H4 Výška zavazadlového prostoru po kryt 481

J1 Šířka v loktech vpředu 1 387

J2 Šířka v loktech vzadu 1 389

K Prostor pro kolena vzadu 177

L1/2 Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek 1 733 / 1 994

L3 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 997

M1 Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 900

M2 Výška pod střechu pod úhlem 14° ve druhé řadě sedadel 886

O1 Šířka v ramenech vpředu 1 415

O2 Šírka v ramenech vzadu 1 434

Y1 Hloubka zavazadlového prostoru 1 054

Objem zavazadlového prostoru (dm3) (dle normy ISO 3832) LOGAN MCV OUTDOOR

5místná konfigurace 573

2místná konfigurace se sklopenými zadními sedadly 1 518

TECHNICKÉ ÚDAJE (mm)

A Rozvor 2 635

B Délka 4 528

C Přední převis 846

D Zadní převis 1 047

E Rozchod předních kol 1 491

F Rozchod zadních kol 1 481

G Světlá výška zatíženého vozu 174

H Výška nezatíženého vozu bez střešních lišt / se střešními lištami 1 559 / 1 590

H1 Výška prahu zavazadlového prostoru 622

H2 Výška otvoru zavazadlového prostoru 784

H3 Výška nezatíženého vozu s otevřeným víkem zavazadlového prostoru 1 950

H4 Výška zavazadlového prostoru po kryt 481

J1 Šířka v loktech vpředu 1 387

J2 Šířka v loktech vzadu 1 389

K Prostor pro kolena vzadu 177

L1/2 Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek 1 761 / 1 994

L3 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 997

M1 Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 900

M2 Výška pod střechu pod úhlem 14° ve druhé řadě sedadel 886

O1 Šířka v ramenech vpředu 1 415

O2 Šírka v ramenech vzadu 1 434

Y1 Hloubka zavazadlového prostoru 1 054

SCHÉMATA S ROZMĚRY DACIA LOGAN MCV STEPWAY

SCHÉMATA S ROZMĚRY DACIA LOGAN MCV



Dacia
Rozjeďte to se značkou Dacia!

Při navrhování našich vozidel se u nás v automobilce 

Dacia řídíme stále stejnými principy: naše modely 

musí být výrazné, ale ne okázalé; musí být vybaveny 

nejspolehlivějšími technologiemi, ale přitom za dobrou 

cenu. Během takřka dvou dekád jsme změnili poměr 

sil a způsobili zemětřesení na automobilovém trhu. 

Nevěříte? Je to tak. A v čem tkví naše tajemství? 

V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré 

ceny. Od výběru modelu přes cenovou politiku až po 

politiku jakosti servisu. Když máte vůz Dacia, máte 

jistotu, že jste se rozhodli správně. Sázka na kvalitu, 

spolehlivost a originální design, ale také na pohodlí

a, samozřejmě, na slušnou cenu. Toto je způsob, jak si 

pořídit nové auto, které splní vaše touhy a očekávání.

A konečně, koupit si vůz Dacia neznamená, že vás 

nákup nového vozu bude stát všechno. Koupíte si totiž 

auto, se kterým budete moci jet na dovolenou, protože 

na ni budete mít. Zůstane vám i na jiné věci, které vám 

dělají radost. Jen s vozy Dacia můžete vyrazit, kam 

chcete, a dělat, co opravdu chcete.



Dacia Logan MCV…





www.dacia.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé verze se mohou lišit, některé prvky výbavy 

nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografi e v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně 

lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení.  Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA aby Vám poskytl aktuální  informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli 

prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.  Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na 

nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA. 

* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první.

Dacia Logan MCV

CZ 02-2018-R3129



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700520065006E00610075006C00740020002D002000620072006F007A00750072007900200077006500620027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700520065006E00610075006C00740020002D002000620072006F007A00750072007900200077006500620027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700520065006E00610075006C00740027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B005400690073006B006F007600E10020006B00760061006C006900740061005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B00200061002000700072006500700072006500730073002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


