Nowa Dacia Logan

Nowa Dacia Logan.

Niespotykana przestronność i rekordowo
niska cena - na pewno polubisz to auto...
Już na pierwszy rzut oka jej linia nadwozia przyciąga uwagę, a solidna budowa
wzbudza zaufanie. Naturalnie przestronna, oferuje swoje obszerne wnętrze:
5 pełnowymiarowych miejsc, które komfortowo pomieszczą rodzinę.
Przestronność ta jest tym bardziej wyjątkowa, że cena Nowego Logana jest nadzwyczaj
atrakcyjna. Usiądź i... napawaj się radosną muzyką wypełniającą wnętrze auta czy też
zaskakującym designem. Czujesz się dobrze, bezpiecznie... Nic dziwnego: to przecież Dacia.
Swoją niezawodność ma zapisaną w genach.
Zatem przyjrzyj się jej raz jeszcze. Oto auto, na którym będziesz mógł polegać, gdy
zechcesz zabrać w przyjemną podróż tych, których kochasz, nie uszczuplając przy tym
zbytnio swojego budżetu.

Masz całkowitą rację,
jej linia nadwozia jest elegancka.
Nowoczesna, elegancka i dająca poczucie pewności... Brakuje słów,
by opisać sylwetkę Nowej Dacii Logan. Jej nowy styl, będący połączeniem estetyki
i mocy, przykuwa wzrok i rozbudza pragnienia. Obszerny, solidny, rodzinny sedan,
który potrafi wzbudzić zaufanie. Wyobraź sobie Nową Dacię Logan wkraczającą
w twoje życie... Rodzina to doceni. Pogratulujesz sobie zmysłu oszczędności
i uznasz, że nie można jej się oprzeć. I będziesz miał rację... bo taka właśnie jest
Nowa Dacia Logan.

Ze swym starannie wykończonym wnętrzem...

zaprasza do środka.
Otwórz drzwi i odkryj....
Staranność wykończenia świadczy o wyrafinowaniu. Nowoczesny i pełen ciepła design cieszy oko.
Jedno spojrzenie na nową deskę rozdzielczą wystarczy, aby docenić walory konsoli centralnej…
Estetyczna i praktyczna, spełniająca reguły ergonomii deska rozdzielcza ułatwia prowadzenie pojazdu.
Chromowane obramowania nawiewów*, wstawka na kierownicy* i obramowanie konsoli centralnej* nadają
jej bardzo elegancki wygląd. Nie zapomniano tu o żadnym szczególe.
* W zależności od wersji.

Pięć pełnowymiarowych miejsc...
to auto ze zmysłem rodzinnym.
Potrzebujesz przestrzeni? Załatwione. Aby umożliwić podróżowanie z najbliższymi, Nowa Dacia
Logan oferuje komfort 5 pełnowymiarowych miejsc. Mali i duzi będą się w niej czuć bezpiecznie,
jak u siebie w domu. Oparcie tylnej kanapy jest składane i dzielone w układzie 1/3 - 2/3*.
Przyjrzyj się drzwiom i całemu wnętrzu... wszędzie widać schowki pomysłowo rozmieszczone dla
twojej wygody. Nawet bagażnik został zaprojektowany z myślą o rodzinie. Z pojemnością
510 dm3 należy do największych w tej klasie aut, dzięki czemu potrafi okazać się bardzo przydatny
do przewozu roślin, małych mebli lub podczas wypadów na pikniki. Wygląda na to, że Nowa Dacia
Logan doskonale zna twój styl życia...
* W zależności od wersji.

Aby się ostatecznie przekonać,
poznaj zastosowane w niej technologie.
Lubisz technologię prostą i użyteczną... w Nowej Dacii Logan odnajdziesz ją. System MEDIA NAV* z szerokim wachlarzem funkcji
przydatnych podczas podróży. Jego 7-calowy (18 cm) ekran dotykowy ułatwi życie. Wbudowany system nawigacji bezstresowo
doprowadzi do celu, a Bluetooth® pozwoli telefonować bez użycia rąk i słuchać muzyki w audiostreamingu z przenośnych urządzeń
audio. Gniazdo USB umożliwi podłączenie i doładowanie smartfona. W Nowej Dacii Logan zaawansowane technologie ułatwiają
prowadzenie pojazdu. Pomocnym będzie regulator i ogranicznik prędkości* oraz system wspomagania parkowania tyłem*.
* Dostępne w zależności od wersji.

Jej nazwa - Dacia Logan…
gwarancja niezawodności.

Dacia, nazwa będąca synonimem solidności i bezpieczeństwa, ale również jakości
i wysokich osiągów. Właśnie dlatego Dacia może zaoferować swoim klientom
gwarancję na 3 lata lub do 100 000 km*. Dla jeszcze większego spokoju Dacia
oferuje dodatkową gwarancję, bogatą ofertę serwisową.
Kolejnym atutem Dacii jest kompletna gama wydajnych i cichych jednostek
napędowych. Silniki wysokoprężne dCi oraz nowy silnik benzynowy TCe 90 są
wyjątkowo oszczędne. To bardzo cenna cecha w dalekich trasach...
Poszukujesz maksimum bezpieczeństwa dla ciebie i twojej rodziny? Dzięki
systemowi ABS z układem wspomagania nagłego hamowania oraz systemowi
kontroli toru jazdy ESC, masz zawsze pełną kontrolę nad autem. Z systemem
mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na bocznych siedzeniach z tyłu oraz
czołowymi i bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu możesz spokojnie
wyruszyć w drogę Nową Dacią Logan.
* Do osiągnięcia pierwszego z dwóch podanych progów.

Wersja

Access
SILNIKI: 1.2 16V 75
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
WERSJI ACCESS:
•W
 spomaganie układu kierowniczego
•A
 BS z system wspomagania nagłego
hamowania AFU
•P
 oduszka powietrzna kierowcy
•P
 oduszka powietrzna pasażera
z przodu z możliwością dezaktywacji
•B
 oczne poduszki powietrzne z przodu
chroniące głowę i klatkę piersiową
•S
 ystem kontroli toru jazdy ESC
z funkcją ASR
•T
 ylna kanapa stała

• Przedni i tylny zderzak w kolorze
czarnym
• Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakami
centralnymi
• Obudowy lusterek wstecznych
w kolorze czarnym, lusterka
regulowane ręcznie z wewnątrz
• Zewnętrzne i wewnętrzne klamki
drzwi w kolorze czarnym
• C zarne obudowy reflektorów
• Ogrzewanie tylnej szyby

• 3 zagłówki na miejscach z tyłu
(centralny zagłówek wsuwany
w oparcie)
• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
z przodu i z tyłu
• Kolorystyka wnętrza (deska
rozdzielcza) czarno-szara
• Przenośna popielniczka / zapalniczka
• Zestaw do naprawy opon
Opcje :
• Koło zapasowe*
* Koło zapasowe zastępuje wyposażenie
Zestaw do naprawy opon.

Wersja

Ambiance
SILNIKI: 1.2 16V 75, 1.2 16V 75 LPG,
1.5 dCi 75
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
WERSJI AMBIANCE = ACCESS +
•P
 rzedni i tylny zderzak w kolorze
nadwozia
•S
 talowe obręcze kół 15’’ z kołpakami
pełnymi
•C
 entralny zamek drzwi zdalnie
sterowany falami radiowymi
•E
 lektrycznie podnoszone szyby
przednie
•T
 ylna kanapa składana z oparciem
dzielonym w układzie 1/3 - 2/3
•O
 świetlenie bagażnika
•C
 hromowane obramowania dysz
nawiewu powietrza, zegarów oraz
loga w kierownicy

Opcje :
• Pakiet Komfort (klimatyzacja
manualna i Dacia Plug&Radio***
[radioodtwarzacz z dużym
wyświetlaczem, CD MP3, Bluetooth®,
wejście USB/jack w panelu radia, pilot
do sterowania przy kierownicy])
• Światła przeciwmgłowe
• Lakier metalizowany
• Koło zapasowe*/**

* Niedostępne dla wersji z fabryczną
instalacją LPG.
** Koło zapasowe zastępuje wyposażenie
Zestaw do naprawy opon.
*** Niedostępne menu w języku polskim.

Wersja

Dostępne
w opcji.

Lauréate
SILNIKI: 1.2 16V 75, 1.2 16V 75 LPG, TCe 90,
1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI
LAUREATE : = AMBIANCE +
• Elementy osłony chłodnicy w kolorze matowego chromu
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
• Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
• Światła przeciwmgłowe
• Klimatyzacja manualna
• Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz z dużym
wyświetlaczem, CD MP3, Bluetooth®, wejście USB/jack
w panelu radia, pilot do sterowania przy kierownicy)****
• Komputer pokładowy*
• Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
• F otel kierowcy z regulacją wysokości
• Przednie pasy bezpieczeństwa regulowane na wysokość
• Kolorystyka wnętrza czarna
• Wewnętrzne uchwyty do zamykania drzwi przednich
Opcje :
• MEDIA NAV** (system multimedialny z 7” (18 cm) ekranem
dotykowym zawierający nawigację, radioodtwarzacz
(bez CD), Bluetooth®, wejście USB/jack z pilotem przy
kierownicy) (1)
• Mapa Europy - wersja rozszerzona (wymaga zamówienia
MEDIA NAV)
• Regulator i ogranicznik prędkości (2)
• 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
• Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana łączona ze skórą
ekologiczną w kolorze czarnym)
• Lakier metalizowany
• Koło zapasowe*/***
* Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.
** MEDIA NAV zastępuje wyposażenie Dacia Plug&Radio.
*** Koło zapasowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy opon.
**** Niedostępne menu w języku polskim.
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WYPOSAŻENIE I OPCJE NOWY LOGAN
Access

Ambiance

Lauréate

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Przedni i tylny zderzak
Zewnętrzne klamki drzwi
Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych
Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakami centralnymi wzór Arges
Stalowe obręcze kół 15’’ z pełnowymiarowymi kołpakami
wzór Aracaju
Stalowe obręcze kół 15’’ z pełnowymiarowymi kołpakami
wzór Groomy
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15” wzór Empreinte
Czarne obudowy reflektorów
Lakier metalizowany

czarny
czarne
czarne
l
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SIEDZENIA I WYSTROJE WNĘTRZA
Deska rozdzielcza

czarno-szara

czarno-szara

Ozdobne wykończenie konsoli centralnej

czarne

czarne

Obramowanie nawiewów
Obramowanie zegarów
Obramowanie chromowanego logo na kierownicy

czarne
czarne
czarne

chromowane
chromowane
chromowane

Wstawka na kierownicy
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
Wewnętrzne klamki drzwi
Wewnętrzne uchwyty drzwi w kolorze szaro-beżowym
(błyszczący metal)
Tylna, stała kanapa
Tylna kanapa składana z oparciem dzielonym w układzie
1/3 - 2/3
3 tylne zagłówki (1 środkowy wsuwany w oparcie)
3 tylne zagłówki wsuwane w oparcie
Tapicerka Access
Tapicerka Ambiance
Tapicerka Laureate
Pakiet skórzany (4)

czarna
szaro-beżowe
(błyszczący metal)
chromowane
chromowane
chromowane
szaro-beżowa
(błyszczący metal)

-

-

czarne

czarne

czarne

-

-
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 (3)

Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi
Elektrycznie podnoszone szyby przednie
Elektrycznie podnoszone szyby tylne
Przenośna popielniczka i zapalniczka
Przednia centralna lampka sufitowa
Gniazdo 12 V
Podłokietnik przedni
Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu
Klimatyzacja manualna
Otwarty schowek w górnej części deski rozdzielczej
Oświetlenie bagażnika

Lauréate
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PAKIETY
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Pakiet Komfort (klimatyzacja manualna + Dacia Plug&Radio)
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drzwi kierowcy
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KOMUNIKACJA

l

PROWADZENIE I URZĄDZENIA KONTROLNE
Obrotomierz
Wspomaganie układu kierowniczego
Komputer pokładowy(2) (z informacją o temperaturze zewnętrznej)
Sygnalizacja niezamknięcia drzwi
Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu
Regulator i ogranicznik prędkości
System wspomagania parkowania tyłem

Ambiance

KOMFORT

l

OCHRONA POJAZDU
Kodowana blokada zapłonu

Światła przeciwmgłowe
Podgrzewana tylna szyba
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane ręcznie od wewnątrz
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie
i podgrzewane

Dacia Plug&Radio: radio CD MP3, Bluetooth®, wejście USB i jack
w panelu radia, pilot do sterowania przy kierownicy (5)/(6)
MEDIA NAV: 7” ekran dotykowy z nawigacją, radioodtwarzaczem
(bez CD), wejście USB i jack, audiostreaming, Bluetooth®, pilot do
sterowania przy kierownicy (6)
Mapa Europy (7) - wersja rozszerzona

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
System kontroli toru jazdy ESC z funkcją zapobiegania poślizgowi
kół przy ruszaniu (ASR)
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
Czołowa poduszka powietrzna pasażera z możliwością
dezaktywacji
Boczne poduszki powietrzne z przodu chroniące głowę i klatkę
piersiową
Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych
bocznych siedzeniach
Zestaw do naprawy opon (1)
Koło zapasowe (1) (2)

Access

WIDOCZNOŚĆ

(1) Opcja Koło zapasowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy opon.
(2) Niedostępne w wersjach z fabryczną instalacją LPG.
(3) Kierownica pokryta skórą wymaga zamówienia Regulator i ogranicznik prędkości.
(4) Tapicerka ze skóry i skóry ekologicznej w kolorze czarnym (środkowa część siedziska i oparcia pokryte skórą).
(5) Niedostępne menu w języku polskim.
(6) Opcja MEDIA NAV zastępuje wyposażenie Dacia Plug&Radio.
(7) Opcja Mapa Europy wymaga obecności wyposażenia MEDIA NAV.
l

w standardzie;

w

opcji;

P element pakietu;

- niedostępne

AKCESORIA

1. kufer DACHOWY MOntoWANY NA
POPRZECZKACH DACHOWYCH /
bagażnik do przewozu rowerów
Możliwość zamontowania kufra w ciągu kilku
minut zyskując dodatkową przestrzeń ładunkową.
Możliwość zamontowania na haku holowniczym
bagażnika na rowery, który jest odchylany
i zapewnia swobodny dostęp do tylnej klapy.
2. WYPROFILOWANY HAK HOLOWNICZY
(82 01 382 037) (82 01 382 040)

2

Bardzo wytrzymały i spełniający wymagania
najostrzejszych norm, zwiększa możliwości
przewozowe.
3. stalowe POPRZECZKI DACHOWE
(82 01 356 700)

W pełni dopasowane do stylu Nowej Dacii Logan,
umożliwiają zamocowanie kufra dachowego,
bagażnika na narty lub na rowery.

1

4. BOCZNE LISTWY OCHRONNE
(82 01 401 421 przód + tył)

Estetyczne, zabezpieczają przed skutkami
drobnych uderzeń w codziennym użytkowaniu.

3

5. OWIEWKI PRZEDNIch szyb (82 01 314 422)
Umożliwiają opuszczenie szyb i naturalne
przewietrzanie wnętrza samochodu, chroniąc przy
tym przed kroplami deszczu.
6. PRZEDNIE I TYLNE CHLAPACZE (82 01 235 609)
Pozwalają skutecznie chronić spód nadwozia przed
rozpryskami błota i żwiru.
7. OZDOBNE OBRAMOWANIA świateł
PRZECIWMGŁOWYCH (82 01 289 771)
Wzbogacają styl Nowej Dacii Logan, podkreślając
kształt świateł przeciwmgłowych.
8. AUTOALARM (82 01 302 687 samochody bez pilota)
(82 01 302 697 samochody z pilotem)

4

5

6

W pełni kompatybilny z elektroniką pokładową,
chroni auto przed próbami włamania i wykrywa
wszelkie oznaki ruchu we wnętrzu.
9. DYWANIKI PODŁOGOWE
W 100% kompatybilne z fabrycznym systemem
mocowania, są świetnie dopasowane do wystroju
wnętrza oraz wyróżniają się wysokim poziomem
jakości i bezpieczeństwa. Dostępne w wersji
tekstylnej i gumowej.
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WYMIARY NOWY LOGAN

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (wg normy ISO 3832)
Konfiguracja 5-miejscowa
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożonym oparciem tylnej
kanapy

510
1 257

WYMIARY (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
J1
J2
K
L1 / L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Kolory niemetalizowane

BIEL ALPEJSKA (369)

BŁĘKIT MORSKI (D42)

Kolory metalizowane (dostępne w opcji)

Niebieski PERSAN (RPK)

beż popielaty (HNK)

Obręcze kół

stalowe Obręcze kół 15’’
z CENTRALNYMI kołpakami
wzór Arges

stalowe Obręcze kół 15’’
z pełnymi kołpakami
wzór Aracaju

Rozstaw osi
Długość całkowita
Zwis przedni
Zwis tylny
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Prześwit pojazdu nieobciążonego
Wysokość pojazdu nieobciążonego
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego
Wysokość otworu bagażnika
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu
Promień na wysokości kolan w 2. rzędzie
Szerokość całkowita bez /z lusterkami bocznymi
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
na przednich miejscach
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
w 2. rzędzie
Szerokość nad przednimi podłokietnikami
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami w 2. rzędzie
Długość przestrzeni bagażowej do oparcia siedzeń
tylnych

stalowe Obręcze kół 15’’
z pełnymi kołpakami
wzór Groomy

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 15”
wzór Empreinte

Czarna perła (676)

SZARY PLATYNOWY (D69)

CZERWIEŃ OGNISTA (B76)

2 634
4 347
813
900
1 493
1 476
147
1 517
754
406
1 387
1 389
177
1 733 / 1 994
1 013
900
868
1 417
1 434
1 076

Charakterystyka techniczna NowY logan
Silniki
Norma emisji spalin
Liczba miejsc

1.2 16V 75
Euro 5 b+
5

1.2 16V 75 LPG
Euro 5 b+
5

TCe 90
Euro 5 b+
5

1 149
69 x 76,8
4
9,8
16
55 (75)
przy 5 500
107
przy 4 250
wielopunktowy
benzyna
seryjnie

1 149
69 x 76,8
4
9,8
16
55 (75) / 53 (72) (1)
przy 5 500
107 / 105 (1)
przy 4 250
wielopunktowy
benzyna / LPG
seryjnie

898
72,2 x 73,1
3
9,5
12
66 (90)
przy 5 250
135
przy 2 500
wielopunktowy
benzyna
seryjnie

JH3
5
6,78
12,33
18,13
24,53
31,77

JH3
5
6,17
11,28
18,13
24,53
31,77

JH3
5
6,78
12,91
20,48
27,96
38,29

1.5 dCi 75 FAP
Euro 5 b+
5

1.5 dCi 90 FAP
Euro 5 b+
5

Silnik
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów
Stopień sprężania
Ilość zaworów
Moc maksymalna w kW EEC (KM)
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm EEC
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)
Rodzaj wtrysku
Paliwo
Katalizator

1 461
1 461
76 x 80,5
76 x 80,5
4
4
15,5
15,5
8
8
55 (75)
66 (90)
przy 4 000
przy 3 750
200
220
przy 1 750
przy 1 750
bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail
olej napędowy
olej napędowy
seryjnie
seryjnie

Skrzynia biegów
Typ
Liczba przełożeń
Prędkość (w km/h) przy 1 000 obr./min na pierwszym biegu
na drugim biegu
na trzecim biegu
na czwartym biegu
na piątym biegu

JR5
5
9,63
18,34
29,10
39,73
54,41

JR5
5
9,63
18,34
29,10
39,73
54,41

Nowy Logan
spełnia 3 następujące kryteria:
e
 mituje CO2 na poziomie nie przekraczającym 120 g/km lub
zasilany biopaliwami;
jest produkowany w zakładzie posiadającym certyfikat
ISO 14001 gwarantującym ograniczenie szkodliwego
oddziaływania na środowisko;
zawiera ponad 7% tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu.
Wprowadzając znak
, marka Dacia podejmuje zobowiązanie uwzględniające cały cykl życia pojazdów.

LPG
Płynny gaz ropopochodny, który znacznie redukuje emisję
zanieczyszczeń w tym CO2. Jest to paliwo ekologiczne i również
ekonomiczne.

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m)
Liczba obrotów koła kierownicy

10,82
3,2

Zawieszenie
Typ zawieszenia przedniego
Typ zawieszenia tylnego

typu McPherson z trójkątnymi wahaczami
wahacze wleczone połączone podatnym elementem łączącym ze sprężynami śrubowymi i teleskopowymi amortyzatorami hydraulicznymi

Koła i opony
Obręcze standardowe
Opony standardowe - przód / tył

6 J 15
185/65 R15

Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Układ hamulcowy
Typ układu hamulcowego
ABS
Wspomaganie nagłego hamowania
System kontroli toru jazdy ESC
Przód: tarcze (mm)
Tył: bębny (‘‘)

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia
samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO2 ma również wpływ zachowanie
kierowcy oraz inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem
cieplarnianym odpowiadającym za globalne ocieplenie.

X
seryjnie
seryjnie
seryjnie
258
8

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)
0-100 km/h (s)
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)

162
14,5
36,2

162 / 154 (1)
14,5 / 15,1 (1)
36,2 / 36,7 (1)

175
11,1
32,8

164
14,6
36,0

173
12,1
33,9

135
7,6
4,9
5,8

136 / 120 (1)
7,7 / 9,8 (1)
4,9 / 6,2 (1)
5,9 / 7,5 (1)

116
6,4
4,3
5,0

99
4,3
3,5
3,8

99
4,3
3,5
3,8

50

50 / 32 LPG

50

50

50

974
1 505
2 295
1 100
520

1 031
1 562
2 352
1 100
550

998
1 520
2 310
1 100
535

1 059
1 590
2 380
1 100
565

1 059
1 590
2 380
1 100
565

Zużycie paliwa
Emisja CO2 (g/km)
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)

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.

Zbiornik paliwa
Pojemność zbiornika paliwa (l)

Masa (kg) zależy od wyposażenia samochodu
Masa własna pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepowego
Maksymalna masa przyczepy hamowanej
Maksymalna masa przyczepy niehamowanej

(1) Benzyna / LPG.

Dacia
Samochód za tę cenę?
Modele Dacii już od początku mają zapisane w

Dacii są jednymi z najbardziej popularnych modeli

bagażu, pojawiły się nowe, inteligentne i praktyczne

kosztów eksploatacji. Wprowadzenie znaku Dacia

genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania

w wielu krajach i zyskują coraz większe zaufanie

technologie.

eco2 stanowi zaś dowód naszego zaangażowania

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy

klientów.

Sukces modeli z gamy DACII wypływa z prostego

w ochronę środowiska. Samochody z gamy Dacia są

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów

Jako pierwsi uważaliśmy, że tani samochód może

założenia: można lubić samochody i można je mieć

produkowane w zakładach posiadających certyfikat

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne

być atrakcyjny, bezpieczny i dobrej jakości. I coś nam

- dbając jednocześnie o swój budżet.

ISO 14 001. Jesteśmy głęboko przekonani, że ochrona

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera się

mówi, że mieliśmy rację... Najnowsze modele Dacii

Jako MARKA GRUPY RENAULT, modele Dacii

środowiska nie powinna być uzależniona od ceny.

na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach oraz

zaskoczyły wszystkich atrakcyjną i wyróżniającą się

wykorzystują sprawdzone i niezawodne rozwiązania

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest

utrzymaniu bardzo wysokich wymagań dotyczących

stylistyką. Co więcej, w naszych samochodach obok,

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom

mądrym wyborem!

jakości. To między innymi właśnie dlatego modele

jak zawsze dużej ilości miejsca dla pasażerów i ich

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

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.
20-05-2013 / 77-11-138-514

www.dacia.pl
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LATA

GWARANCJI

lub 100 000 km

