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Ny Dacia 
Logan MCV & Logan MCV Stepway 
Stationcar'en, der transporterer alt,  
hvad du har behov for!





En stationcar, der giver  
lyst til eventyr!
Man får virkelig lyst til at slippe af sted, og med stil! Med sit pioner-look gør 

Dacia Logan MCV Stepway den lille forskel. Først og fremmest for dig, men 

også for de andre, der ser denne store stationcar med SUV-look passere forbi! 

Dens tagbøjler, sidespejle og hjul i mørk metal, men også panellisterne og de 

fremhævede linjer på de sorte hjulkonturer, den meget markante kølergrill i 

krom, de forreste og bageste afdækninger og tågelygter i satinkrom.

Hvilken tiltrækningskraft! Så beslutningen er taget? Du skal ud og opleve 

verden i Stepway-versionen? Så får du mulighed for at opleve livet i azurblåt...

Til Dacia pris.





Teknologier, 
der gør tilværelsen 
enklere
Kabinen i den nye Dacia Logan MCV udstråler effektivitet og enkelthed. 

Multimediesystemet Media Nav Evolution* og integreret bakkamera*,  

Hill Start Assist el-ruder i førerside med singletouch-funktion**… Vi har givet 

den alle vores mest nyttige teknologier, så dine ture altid er behagelige.

* Ekstraudstyr 

** Afhængigt af version





Et design, 
der forfører
Den nye Dacia Logan MCV er blevet ændret, og du får en særdeles behagelig 

køreoplevelse. De nye aluminiumsfælge*, tågelygterne**, den mere markante front og 

tagbøjlerne giver den en dynamisk og moderne stil. Det bliver kærlighed ved første blik.

* Ekstraudstyr

** Afhængig af version





Plads til 
alt og alle!
Den nye Dacia Logan MCV er en stor stationcar, der giver dig den ideelle 

plads til at transportere det, du vil, og dem du vil. De 5 reelle og komfortable 

pladser giver dig mulighed for at tage på rejse med familien i den lækre  

og komfortable kabine.





Det nedfældes i fire 
dele for at opfylde 
dine krav
Med nedfældeligt bagsæde i 1/3-2/3 og et bagagerum i XXL-størrelse på hele 

573 liter (1680 liter med nedfældet bagsæde) giver den nye Dacia Logan MCV  

dig en exceptionel fleksibilitet, der kan tilpasses efter dine behov.



Sikkerhedsudstyr, der sikrer dig
Fordi din sikkerhed altid prioriteres højt, er den nye Dacia Logan MCV udstyret med aktivt og passivt sikkerhedsudstyr, der ikke går på kompromis. En forstærket 

karrosseristruktur beskytter passagererne. De mange elektroniske sikkerhedssystemer - de blokeringsfrie bremser (ABS) tilkoblet nødbremseassistenten (AFU)  

og elektronisk stabilitetssystem (ESC) tilkoblet antispinsystemet (ASR) - garanterer en effektiv bremsning og en øget stabilitet for bilen.

Derudover er der front- og sideairbags foran, Isofix-system til børnesæder placeret på bagsædets yderpladser, Hill Start Assist og parkeringssensor bag*...  

Du kan køreaf sted med ro i sindet!

Parkeringssensor bag* : Advarer føreren om forhindringer bag bilen ved at udsende 
en række "bip". For endnu mere komfort og sikkerhed kan du tilkøbe bakkamera*.

ESC : Et elektronisk system, der stabiliserer bilens retning, hvis der mistes 
vejgreb i kurver. Dette sker ved at påvirke bremsekraftfordelingen og motorens 
omdrejningshastighed.



Beskyttelse : Forstærket karrosseri, front- og sideairbags foran, Isofix-beslag til de 
yderste bagsædepladser. 

Hill Start Assist : Dette system hjælper dig med at starte på en bakke i fuld sikkerhed 
og uden hastværk.

* Ekstraudstyr



Version
Logan

 12V-stik for og bag
 15" stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsel "Groomy"
 Airbag i førersiden
 Airbag i passagersiden med mulighed for deaktivering
 Bagagerumslys
 Blokeringsfrie bremser (ABS) + nødbremseforstærker 
(AFU) 
 Dækreparationssæt
 Dæktryksmåler
 Dørhåndtag i sort, indvendig og udvendig
 Dyseindfatning i pianosort
 ECO køreprogram med aktiveringsknap
 ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR (antispin)
 Forlygter med lyssignatur, kørelys med LED
 Gearskifteindikator
 Hill Start Assist
 Indfarvede kofangere
 Indfatning midterkonsol i sort
 Indfatning om instrumenter i instrumentpanelet  
i satinkrom
 ISO-fixbeslag på yderste siddepladser, 2. sæderække
 Kølergrill med kromliste
 Manuelt rudeoptræk for og bag
 Motorvejsblink
 Nedfældeligt splitbagsæde (1/3-2/3)
 Rat i titansort og satinkrom
 Selealarm for (2 stk)
 Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg
 Servostyring
 Sidespejle i sort, manuelt justerbare
 Stofindtræk 'Base'
 Tagrails i sort

Ekstraudstyr:
 Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)

STANDARDUDSTYR
LOGAN



 Automatisk låsning af døre under kørsel
 Bagagerumslys
 Dacia Plug & Radio med CD-afspiller, MP3, AUX+USB-stik, 
Bluetooth® og ratbetjening
 El-ruder for med antiklem-funktion i førerside
 Fjernbetjent centrallås
 Let-tonede ruder
 Sidebeskyttelse på døre udvendigt i sort
 Tågeforlygter
 Varme i forsæder
 Ventilationsanlæg med 4 hastigheder og recirkulation

Ekstraudstyr:
 Bagagerumsdækken
 Europakort til Media Nav Evolution (indeholder ikke kort 
over Frankrig, Monaco, Spanien, Portugal, Andorra og 
Gibraltar - kan tilkøbes, venligst kontakt din forhandler)
 Hastighedsbegrænser  og  cruise control
 Manuel aircondition
 Media Nav Evolution inkl. kort over Skandinavien samt 
DAB+ radio m. MP3, USB, Bluetooth og AUX + AHA-
interface via AHA-app.
 Metallak
 Komfort-pakke: Højdejusterbart førersæde, rat og 
sikkerhedsseler for
 Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)

Version
Ambiance 
STANDARDUDSTYR  
AMBIANCE = LOGAN +



Version
Stepway 
STANDARDUDSTYR 
STEPWAY = AMBIANCE +

16" Flex stålfælge (205/55 R16) i mørkegrå metallak med 
hjulkapsler 'Bayadere' 
B/C-stolpe i sort 
Dørhåndtag i mat krom, indvendig 7" touchscreen, radio m. 
DAB+, håndfri Bluetooth® telefoni, USB, MP3, AUX og 
Dørhåndtag i sort, udvendig Jack-stik 
El-sidespejle i mørkegrå metallak og med varme 
Frihøjde forøget med 50 mm 
Hastighedsbegrænser og cruise control 
Højdejusterbare sikkerhedsseler for 
Højdejusterbart førersæde 
Højdejusterbart rat 
Kølergitterribber i mat krom fi nish 
Kørecomputer med 7 funktioner 
Langsgående tagrails i sort og mørkegrå metallak
Manuel aircondition 
Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION inkl. 
kort over Skandinavien, 
Opbevaringslomme i net i siden på midterkonsol ved 
passagersædet 
Parkeringssensor bag 
Rat i 'Soft-feel' kunstlæder med Stepway-emblem og 
gearknop i læder 
Skærmforøgere i sort 
Stepway-emblemer udvendig 
Stofi ndtræk 'Stepway' med Stepway-emblem 
Tågeforlygter i kromindfatninger 
Tofarvede kofangere for og bag 
Udendørs temperaturmåler

Ekstraudstyr:
El-ruder bag
Europakort til MEDIANAV EVOLUTION (indeholder ikke 
kort over Frankrig, Monaco, Spanien, Portugal, Andorra og 
Gibraltar. Kan tilkøbes særskilt - Kontakt din Dacia forhandler 
for yderligere information)
Hastighedsbegrænser og cruise control
Komfort-pakke: Højdeindstillelige sikkerhedsseler for, 
højdeindstilleligt rat, højdejusterbart førersæde
Læder-/kunstlæderindtræk: Indtræk i læder (på sædernes 
og ryglænenes midterstykke) og kunstlæder på øvrige 
sædefl ader
Manuel aircondition
Metallak
Midterarmlæn (svingbart, monteret på førersæde)
Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION 
inkl. kort over Skandinavien, 7" touchscreen, radio m. DAB+, 
håndfri Bluetooth® telefoni, USB, MP3, AUX og Jack-stik.
Netadskillelse
Parkeringssensor bag og bakkamera
Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)



HJULKAPSLER & FÆLGE

HJULKAPSLER 15" GROOMY  ALUFÆLGE 15" CHAMADE

ALMINDELIG LAKMETALLAK

HVID GLACIER (369) BLÅ NAVY (D42)**

BLÅ COSMOS (RPR)*

SORT NACRÉ (676)* GRÅ PLATINE (D69)* RØD DE FEU (B76)* BRUN TOURMALINE (CNG)*

GRÅ COMÈTE (KNA)* BLÅ AZUR (RPL)*BRUN VISON (CNM)*

* Kun tilgængelig på Stepway
** Ikke tilgængelig på Stepway
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1. TAGBOKS 
Forøger din bils lastkapacitet, så du få det hele 
med, når du er ferie! Praktisk, robust og æstetisk –  
alle disse kvaliteter er forenet for at tilfredsstille 
dit behov. Sikret med låsning med nøgle for at 
beskytte de ting, du har i den.

2. PARKERINGSSENSOR
Uundværlig for at parkere med sindsro. Takket 
være systemets følere detekteres alle forhindringer 
foran og/eller bag bilen. Føreren advares med 
lydsignaler ved risiko for sammenstød. Kan fås til 
foran og bag.

3. SIDEBESKYTTELSESLISTER
Beskyt din Logan MCV mod de små buler, 
der opstår i dagligdagen, med disse flotte 
sidebeskyttelseslister.

4. SMARTPHONEHOLDER
Den lille og diskrete holder fastgøres nemt på 
bilens luftspjæld. Du kan fastgøre din smartphone 
til magnetsystemet med én enkelt bevægelse! Da 
holderen er aftagelig, kan den nemt flyttes til en 
anden bil.

5. ARMLÆN 
Du forbedrer din komfort under rejsen og udnytter 
samtidig den ekstra opbevaringsplads, hvor du kan 
placere dine små personlige ting. Det kan ligeledes 
indstilles i højden, så kørslen bliver endnu mere 
komfortabel.

6. SOLGARDIN
De holder lyset ude og forbedre din daglige 
komfort i kabinen og sikrer en optimal beskyttelse 
mod solens stråler. Lette at montere og afmontere. 
Fås til sideruderne bag og bagruden.
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1. EASYFLEX BAGAGERUMSMÅTTE
Uundværlig til beskyttelse af din bils bagagerum og 
til transport af store og snavsede genstande! Den 
er helt enkel at folde sammen og folde ud ved at 
tilpasse sig bagsædernes position. Når den er helt 
foldet ud, dækker den hele lastområdet.

2. TEKSTILMÅTTER STANDARD
De er lette at vedligeholde, de bevarer bilens 
interiør i et område, der er udsat for stort slid.

3. GUMMIMÅTTER
Gummimåtterne passer perfekt til din Logan MCV. 
De er nemme at vedligeholde og meget stærke. 
Samtidig yder de en optimal beskyttelse mod 
eksempelvis sne og snavs.

4. LASTGITTER
Giver en sand adskillelse mellem bagagerummet 
og kabinen. Meget nyttig ved transport af jeres 
kæledyr eller diverse genstande i bagagerummet.

5. OPBEVARINGSNET
Bagagerumsnettet gør det muligt at fastgøre 
genstandene i dit bagagerum, så de ikke flytter  
sig under transporten.

6. BAGAGERUMSBAKKE OG 
KONFANGERBESKYTTELSE
Bagagerumsbakken beskytter effektivt den 
oprindelige beklædning og passer perfekt til 
formen på bagagerummet i din bil. Den er praktisk 
og rengøres nemt takket være det halvstive 
materiale og de høje kanter.
Beklæd og beskyt bagkofangeren til din bil med 
denne aftagelige kofangerbeskyttelse af plastik.

7. CYKELHOLDER
Til fritidsbrug kan du vælge den meget 
praktiske cykelholder på anhængertræk 
med en vippefunktion, der giver fri adgang til 
bagagerummet.

8. LASTHOLDER
Disse lastholdere, som er robuste og hurtige at 
installere, letter transporten af diverse genstande.

2



Tekniske data
TCe 90 S&S TCe 90 S&S Easy-R dCi 75 S&S dCi 90 S&S

MCV MCV Stepway MCV MCV Stepway MCV MCV Stepway
Motor
Brændstof Benzin Benzin Diesel Diesel
Gearkassetype Manuel - 5 gear Automatiseret manuel gearkasse - 5 gear Manuel - 5 gear Manuel - 5 gear
Miljønorm Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b
Slagvolumen (cm3) 898 898 1.461 1.461
Boring x slaglængde (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5
Antal cylindre 3 3 4 4
Kompressionsforhold 9,5 9,5 15,5 15,5
Samlet antal ventiler 12 12 8 8

Maksimal ydelse i kW (hk) 66 (90) 
71 kW ved overdrejning

66 (90) 
71 kW ved overdrejning 55 (75) 66 (90)

Motoromdrejninger ved maksimal ydelse (omdr./min.) 5.000 5.000 4.000 4.000

Maksimalt drejningsmoment Nm CEE (m.kg) 140 
150 (overdrejning)

140 
150 (overdrejning) 200 220

Motoromdrejninger ved maksimalt drejningsmoment (omdr./min.) 2.250 2.250 1.750 1.750

Indsprøjtningstype Indirekte Multipoint Indirekte Multipoint Direkte indsprøjtning/common 
rail Direkte indsprøjtning/common rail

Stop & Start Ja Ja Ja Ja
Katalysator Standard
Antiforureningssystem - - Partikelfilter + NOx-fælde Partikelfilter + NOx-fælde
Gearkasse
Antal fremadgående gear 5 5 5 5
Styretøj
Styretøj Servo (hydraulisk med elektrisk pumpe)
Vendediameter mellem kantsten (m) 10,82 10,66 10,82 10,66 10,82 10,82 10,66
Antal ratomdrejninger mellem yderstillinger 3,2
Hjulophæng
Baghjuls- / forhjulsophæng Pseudo McPherson med triangelbærearme/H-formet aksel med deformerbar profil og programmeret torsionsaksel med spiralfjedre
Hjul og dæk
Standardfælge 6J15 6J16 6J15 6J16 6J15 6J15 6J16
Standarddæk for/bag 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16
Bremsesystem
Bremsekredstype X
ABS / AFU Standard
Elektronisk bremsekraftfordeler -
ESC / ASR Standard
For: ventilerede bremseskiver (VB) - diameter (mm)/tykkelse (mm) (VB) 258/22 (VB) 258/22 (VB) 258/22 (VB) 258/22
Bag: tromlebremser (T) / diameter (tommer) (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9
Præstationer
Aerodynamik SCx (m2) 0,76 0,91 0,76 0,91 0,76 0,76 0,91
Tophastighed (km/t) 175 170 175 170 164 173 170
0-100 km/t (sek.) 11“10 12“40 11“00 12“30 14“60 11"80 13"00
Forbrug og emissioner (i km/liter og g/km) ifølge EU-regler 715/2 007*566/2 011J
CO2 (g/km) 109 110 110 114 90 90 100
Bykørsel (km/l) 17,2 17,5 27,0 27,0
Landevejskørsel (km/l) 23,3 21,3 22,2 21,3 29,4 29,4 26,3
Blandet kørsel (km/l) 20,4 19,6 20,4 19,6 28,6 28,6 25,6
Energimærkning
Kapacitet
Brændstoftank (liter) 50 50 50 50
Vægtangivelser (kg)
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 1.146 1.165 1.150 1.165 1.165 1.165 1.253
Totalvægt 1.620 1.605 1.590 1.610 1.670 1.670 1.680
Maksimal vogntogsvægt 2.430 2.415 2.400 2.420 2.480 2.480 2.490
Maksimal lasteevne** 604 570 635 635
Maksimal anhængervægt med bremser*** 1.110 1.100 1.110 1.110
Maksimal anhængervægt uden bremser*** 570 580 575 580 580 580 625
* Forbrug og emission godkendt i henhold til gældende regler. ** Maksimal lasteevne afhængigt af udstyr.
*** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

A++ A++



Standard- og ekstraudstyr
Logan Ambiance Stepway

UDVENDIGT DESIGN
15" stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsel "Groomy" -

16" Flex stålfælge (205/55 R16) i mørkegrå metallak med hjulkapsler 'Bayadere' - -

Forlygter med lyssignatur med LED

Kofangere Karrosserifarve Karrosserifarve Sort/
Karrosserifarve

Kølergrill Stepway med krom - -

Kølergrill med kromliste
Langsgående tagrails Sort Sort Sort/Dark Metal
Metallak - ¤ ¤

Sidespejle Sort Sort Dark Metal
Sorte sidedørsbeskyttelser
Sort stripping på dørstolpe - -

Udvendige dørhåndtag Sort Sort Sort
INDVENDIGT DESIGN
Dyseindfatning Pianosort Pianosort Satinkrom
Gearknop i læder (1) - -

Indfatning midterkonsol - Satinkrom Satinkrom
Indfatning om instrumenter i instrumentpanelet Satinkrom Satinkrom Satinkrom
Indvendige dørhåndtag Mørk grå Mørk grå Satinkrom
Læderindtræk (1) - - ¤

Plakette i kromsatin på gearknop -

Rat i titansort og satinkrom -

"Soft Feel"-rat i titansort og satinkrom - -

Stofindtræk "Base” - -

Stofindtræk "Ambiance” - -

Stofindtræk "Stepway” - -

SIKKERHED
ABS-bremser + nødbremseforstærker (AFU)
Automatisk låsning af døre under kørsel -

Dækreparationssæt
Dæktryksmåler
ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR (antispin)
Elektronisk transponderstyret startspærre
Førerairbag, og passagerairbag foran der kan deaktiveres
Højdejusterbare sikkerhedsseler for - ¤ (del af pakke)
ISO-fixbeslag på yderste siddepladser, 2. sæderække
Reservehjul (erstatter dækreparationssæt) ¤ ¤ ¤

Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg
KØRSEL OG KONTROLSYSTEMER
ECO køreprogram med aktiveringsknap 
Gearskifteindikator
Hastighedsbegrænser og cruise control - ¤

Hill Start Assist
Kontrollampe for åbne døre Fører
Kørecomputer med 7 funktioner: 
Display med samlet køredistance, triptæller, brændstofforbrug, gennemsnitligt 
brændstofforbrug, estimeret rækkevidde, gennemsnitshastighed, udetemperatur.

- -

Omdrejningstæller
Parkeringssensor bag - -

Parkeringssensor bag og bakkamera - - ¤

Servostyring
Visuel og akustisk advarsel for ikke spændt sikkerhedssele i fører- og 
passagerside

Logan Ambiance Stepway
UDSYN
El-opvarmet bagrude og bagrudevisker
El-sidespejle i mørkegrå metallak og med varme - -

Sidespejle i sort, manuelt justerbare -

Tågeforlygter -

KOMFORT
12V-stik for og bak
Bagagerumsdækken - ¤

Bagagerumslys
El-ruder bag - - ¤

El-ruder for med antiklem-funktion i førerside -

Fjernbetjent centrallås -

Holdegreb til forsædepassager
Holdegreb til bagsædepassagerer - -

Højdejusterbart førersæde - ¤ (del af pakke)
Højdejusterbart rat - ¤ (del af pakke)
Loftlys for
Loftslys i midten bag - -

Lukket handskerum
Lys i handskerum - -

Manuel aircondition - ¤

Midterarmlæn (førersæde) - - ¤

Motorvejsblink
Nedfældeligt splitbagsæde (1/3-2/3)
Netadskillelse - - ¤

Opbevaringslommer bag på forsæderne - -

Opbevaringslomme i net i siden på midterkonsol ved passagersædet - -

Opbevaringsplads øverst på instrumentbordet (åben)
Telefonlomme på passagerforsæde - -

Ventilationsanlæg med 4 hastigheder
AUDIO - MULTIMEDIE
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening) -

Europakort til Media Nav Evolution (indeholder ikke kort over Frankrig,  
Monaco, Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar - kan tilkøbes, venligst  
kontakt din forhandler)

- ¤ ¤

Media Nav Evolution inkl. kort over Skandinavien samt DAB+ radio m. MP3, USB, 
Bluetooth og AUX

- ¤

: Standard, : Ekstraudstyr,   - : Ikke tilgængeligt. 
(1) Okselæder. Sæderne har læderindtræk (pigmenteret narvlæder) på sædernes og ryglænenes midterstykke, og kunstlæder på øvrige sædeflader.



BAGAGERUMSVOLUMEN (liter) (ISO-standard 3832)
Konfiguration med 5 pladser 573

Konfiguration med 2 pladser (med nedfældet bænksæde) 1518

MÅL (mm)
A Akselafstand 2635
B Længde 4501
C Overhæng foran 827
D Overhæng bag 1039
E Sporvidde foran 1497
F Sporvidde bag 1486
G Frihøjde med last 128
H Højde uden last uden/med tagbøjler 1521/1552
H1 Læssehøjde (ubelastet) 590
H2 Åbningshøjde, bagagerum 784
H3 Højde med bagklap åben og tom bil 1921
H4 Højde under bagageskjuler 481
J1 Skulderplads for 1387
J2 Skulderplads bag, 2. sæderække 1389
K Knæplads ved 2. sæderække 177
L1/2 Total bredde uden/med sidespejle 1733/1994
L3 Indvendig bredde mellem hjulkasser 997
M1 Lofthøjde bag ved 14° ryglænshældning, 1. sæderække 900
M2 Lofthøjde bag ved 14° ryglænshældning, 2. sæderække 886
O1 Kabinebredde, albueplads for 1415
O2 Kabinebredde, albueplads bag, 2. sæderække 1434

Y1
Lastlængde bag sæderne på 2. sæderække, 
når sæderne er klappet op
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BAGAGERUMSVOLUMEN (liter) (ISO-standard 3832)
Konfiguration med 5 pladser 573

Konfiguration med 2 pladser (med nedfældet bænksæde) 1518

MÅL (mm)
A Akselafstand 2.635
B Længde 4528
C Overhæng foran 846
D Overhæng bag 1047
E Sporvidde foran 1491
F Sporvidde bag 1481
G Frihøjde med last 174
H Højde uden last uden/med tagbøjler 1559/1590
H1 Læssehøjde (ubelastet) 622
H2 Åbningshøjde, bagagerum 784
H3 Højde med bagklap åben og tom bil 1950
H4 Højde under bagageskjuler 481
J1 Skulderplads for 1387
J2 Skulderplads bag, 2. sæderække 1389
K Knæplads ved 2. sæderække 177
L1/2 Total bredde uden/med sidespejle 1761/1994
L3 Indvendig bredde mellem hjulkasser 997
M1 Lofthøjde bag ved 14° ryglænshældning, 1. sæderække 900
M2 Lofthøjde bag ved 14° ryglænshældning, 2. sæderække 886
O1 Kabinebredde, albueplads for 1415
O2 Kabinebredde, albueplads bag, 2. sæderække 1434

Y1
Lastlængde bag sæderne på 2. sæderække, 
når sæderne er klappet op
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MÅL LOGAN MCV

MÅL LOGAN MCV STEPWAY



Dacia
Smarte løsninger til en god pris.

Vi hos Dacia var de første til at forstå, at en bil ikke 

behøver at være dyr for at være robust og attraktiv. 

Noget siger os, at vi havde ret. Vores modeller er i 

dag kendt for deres driftssikkerhed og lave pris. Logan 

MCV imponerer med sin unikke konstruktion og høje 

standard. Vores modeller er desuden altid rummelige 

og har rigelig plads til både passagerer og bagage. 

Vores fremgang bygger på en simpel parole: At det 

kan lade sig gøre at producere og sælge en bil, uden at 

kunderne skal bruge hele deres budget, så de i stedet 

har råd til andre ting.  

DACIA ER EN DEL AF RENAULT GRUPPEN og 

anvender tekniske løsninger med veldokumenteret 

høj kvalitet og driftssikkerhed. Derfor kan vi 

tilbyde 3 års garanti/100.000 km* og lave 

driftsomkostninger. De fleste af vores modeller 

bærer også betegnelsen Dacia ECO2. Disse modeller 

produceres på ISO 14 001-certificerede fabrikker 

og har motorer, der udleder under 120 g CO2/km.

*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).



Ny Dacia  
Logan MCV & Logan MCV Stepway
Stor stationcar til den bedste pris





www.dacia.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når som helst at ændre specifi  kationerne for de biler og det tilbehør, der 
beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. Afh  ængigt af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandlere for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige 
årsager kan farver på lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA.
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