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Modern çizgili yeni tasarım,geniş iç mekan, ilk bakışta fark edilen sağlamlık... Logan MCV hoşa giden 

her şeye sahip !

İş ve boş zamanlar arasında çok sayıda farklı yaşam biçimleri olduğu için, her durumda güvenebileceğiniz 

Logan MCV'yi keşfedin. Uzun yolculuklarda olduğu kadar kısa ulaşımlarda da onun 5 gerçek koltuklu 

cömert ve modüler iç mekanından ve 573 litrelik geniş bagajından memnun kalacaksınız.

Ayrıca, sürüşü kolaylaştırmak için düşünülmüş faydalı teknolojilerden yararlanacaksınız. Güvenilir Logan 

MCV tüm yolcularına maksimum güvenlik sağlıyor.

Ayrıca tüm Dacia'lar gibi, Logan MCV de 3 yıl veya 100 000 km* garantili. En yeni nesil Dacia motor 

seçeneklerine ve Ecomode** sürüş sistemine sahip Logan MCV, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu 

kontrol etmenize imkan veriyor. 

Tutumlu, sağlam ve çok hesaplı... Logan MCV bir kere hayatınıza girdiğinde, uzun süre yanınızda kalacaktır!

Yaşamınızın farklı alanlarına 
ayak uydurmayı bilen 
bir otomobil.

* Hangisi önce dolarsa. ** Versiyonlara göre.
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Her türlü ihtiyacınız için 
son derece geniş bir bagaj. 

Hayatın bazı anlarında geniş alana gereksinim duyarsınız. Arkadaşlarınızın taşınmalarına yardımcı olmak, kocaman köpeğinizi 

gezintiye çıkarmak, doğada geziler yapmak veya işinizle ilgili malzemeleri taşımak gibi... Logan MCV'nin bagajı bunlar ve 

benzeri tüm bu anlar için tasarlanmıştır. 

5 koltuklu düzende 573 litrelik bagaj kapasitesi ile, Logan MCV gündelik hayatta çok pratik olduğunu gösteriyor.

Daha fazla yere mi ihtiyacınız var? Bagaj hacmi 2 koltuklu düzende 1518 litreye çıkıyor. Geniş ve hacimli eşyaları taşımak 

için ideal ! Dacia DNA'sından gelen cömert boyutlarıyla, Logan MCV her türlü faaliyetinize ortak olmayı kesinlikle biliyor.
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Logan MCV'nin içerisinde, rahatlık sonsuza dek paylaşılıyor ! 5 gerçek koltuk sizi konforlu bir şekilde ağırlıyor, yolcuların her biri 

aynı sıcak ilgi ve özenden yararlanıyor. Aile ruhu işte budur ! Ferah ve geniş iç mekan, estetik tasarım, tüm yolcular için öngörülen 

akıllı düzenlemeler ile pratiklik ruhu... Evet, Logan MCV'nin kabininde kendinizi aynı evinizde gibi iyi hissedeceksiniz! 

Böylesine cömert 
bir hacimle, 
kendinizi evinizde 
hissediyorsunuz.
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Çok yönlü Logan MCV yaşamınızın her alanına ve tüm isteklerinize adapte oluyor. Büyük eşyaları taşımak için alana mı ihtiyacınız 

var? Standart yatırılabilen ve 1/3-2/3 oranında katlanabilen arka koltuk, bagaj alanını ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlamanıza 

olanak veriyor. 2 koltuklu düzende, bagaj yükleme kapasitesinin tamamına sahipsiniz. Ayrıca 2,7 metreye kadar olan uzun eşyaları 

taşıyabilirsiniz. Örnek modülerlik sunan pratik tasarımıyla, Logan MCV'ye her zaman güvenebileceksiniz !

Modülerlik, 
istediğiniz zaman
istediğinizi yapmaktır.
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Basit, kullanışlı ve faydalı olduğunda teknolojiyi seversiniz. Logan MCV'nin teknolojisi ise yaşamı ve sürüşü kolaylaştırmak amacıyla 

düşünüldü. Arkadaşınızla bir randevunuz mu var? Tek bir hareketle rotanızı planlayın ve MEDIA NAV* ile yolculuk için gerekli tüm 

bilgilere sahip olun ! Bu entegre navigasyon sistemi 7" yani 18 cm dokunmatik ekran üzerinden parmak ucuyla kontrol ediliyor. 

Bluetooth® bağlantısı sayesinde, en sevdiğiniz parçaları dinleyin veya eller serbest telefon açın. Mobil müziğinizi USB bağlantısı 

ile de dinleyebilirsiniz.

İşte hayatı kolaylaştıran; 
akıllı teknolojiler !

*Opsiyonel
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Logan MCV'de, elektronik denge programı (ESP) ve acil fren destekli (AFU) ABS sistemi sayesinde her şey kontrolünüz altında. 

Sürücü hava yastığı tüm versiyonlarda standart. Arka yan koltuklar, ISOFIX güvenlik sisteminden yararlanıyor. Dacia ayrıca tasarruf 

ile eş anlamlı ve sadece fiyattan bahsetmiyoruz. Sessiz 1.5 dCi 75 bg motor etkin ve tutumlu olduğunu kanıtlıyor. Benzinli motor 

1.2 16V performans ve tasarrufu bir araya getiriyor. Logan MCV tamamen güvenebileceğiniz bir otomobildir.

Bunun kanıtı olarak, araç 3 yıl veya 100 000 km * garantili.

*Hangisi önce dolarsa

Güvenlik, güvenilirlik 
ve tasarrufun birleştirilmesi 
Dacia bunu sizin için yapıyor.
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Ambiance
Versiyonu

BAŞLICA DONANIMLAR

• Gövde rengi ön ve arka tamponlar
• 15'' sac jant ve jant kapağı
• Manuel ayarlı siyah renk dış dikiz 

aynaları
• Koyu karbon orta konsol
• Siyah renk iç ve dış kapı kolları
• Kromajlı havalandırma çerçeveleri, 

gösterge paneli sayaç kadranları ve 
direksiyon simidi logo çerçevesi

• Bagaj lambası
• Bagaj kaplama
• Klima
• ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi)
• AFU (Acil Fren Destek Sistemi)
• ESP (Elektronik Denge Programı)
• ASR (Elektronik Patinaj Önleme 

Sistemi)
• Sürücü hava yastığı
• Vites değiştirme göstergesi
• Lastik basınç göstergesi
• Uzaktan kumandalı merkezi kilit
• Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
• Gündüz farları
• Hidrolik direksiyon
• Elektrikli ön camlar
• Arka koltuk sırtlığı 1/3 - 2/3 

katlanma özelliği
• Eco Mode*
• 12V Priz
• Radyo CD MP3
    - Priz ve USB bağlantısı
 - Bluetooth telefon
 - Direksiyondan kumanda

Opsiyonlar :
• Metalik renk
• Ön yolcu hava yastığı
• Tavan barları ve yan kapı çıtaları
• Stepne
• DACIA Media NAV Navigasyon ve 

Multimedya Sistemi
 - 7" Dokunmatik ekran
 - Navigasyon
 - Radyo
 - Priz ve USB bağlantısı
 - Bluetooth telefon
 - Direksiyondan kumanda
• Stil paketi: 
 - 15'' alüminyum jantlar ve ön sis  
     farları

*1.5 dCi dizel motorda bulunmaktadır.



12

1. BOYLAMASI ÜZERİNE ENLEMESİNE TAVAN 
BARI
Boylamasına tavan barları üzerine takılan bu barlar 
üzerinde tavan bagajı taşıyabilir, aracınızın taşıma 
kapasitesini arttırabilirsiniz.
Ref : 8201356711

2. KUĞU BOYNU ÇEKİ DEMİRİ
Son derece dayanıklı bu sabit çeki demiri en katı 
güvenlik kurallarına uyuyor ve taşıma ve çekme 
olanaklarınızı artırıyor.

Çeki demiri topuzu :8201398277 & Bağlantı kiti : 
8201398281

7 broşlu kablo : 8201285208 & 13 broşlu kablo : 
8201285211

3. KOL DAYAMA
Koyu gri bu kol dayama daha konforlu bir şekilde 
yolculuk  etmenizi sağlar.

Araca mükemmel bir şekilde entegre edilmiştir ve 
montajı kolaydır. 
Ref : 8201371987

4. BAGAJ HAVUZU
Aracınızın bagaj ölçülerine uygun ve su geçirmez 
bagaj havuzu sayesinde bagajınızı darbelerden ve 
kirlenmeden koruyabilirsiniz. 
Ref : 8201358594

5. SİS FAR SÜSLEMELERİ
Sis far süslemeleri aracın ön tasarımına 
eşsiz ve etkileyici bir görünüm kazandırarak 
dikkatleri üzerine çeker.
Ref : 8201289771

6. BAGAJ FİLESİ
Bu file sayesinde eşyalar güvenli şekilde yerinde 
tutulur. Montajı çok kolaydır.
Ref : 8201314518 

7. MULTİMEDYA
Multimedya sistemi ile aracınızda video izleyebilir, 
navigasyon ile yolunuzu bulabilir, geri görüş 
kamerası ile aracınızın arkasını görebilirsiniz.
Ref: 8900100258

AKSESUARLAR

1

2 3 4

5 6 7
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8. KAPI KOLU
Özel olarak tasarlanmış, paslanmaz malzemeden 
yapılmış krom kapı kolları aracınıza hem şık hem de 
daha çekici bir görünüm kazandırır.
Ref : 8900100139

9. AYNA KAPAĞI
Aracınız bu krom ayna kapakları ile çok daha havalı 
bir görünüme sahip olur.
Ref : 8900100141

10. ÖN PANJUR ÇITASI
Aracınızın daha sportif bir görünüme sahip 
olmasını sağlayan krom ön panjur çıtası, aracınızın 
tasarımına da mükemmel bir şekilde uyum sağlar.
Ref : 8900100144

11. CAM ÇITASI
Krom cam çıtaları sayesinde aracınızın çizgileri çok 
daha belirgin ve çekici bir görünüme sahip olur.
Ref : 8900100267

12. ÖN PANJUR IZGARALARI
Krom ön panjur ızgaraları ile aracınız çok daha 
etkileyici bir görünüme sahip olur.
Ref : 8900100268

13. BAGAJ ALT ÇITASI
Aracınızın daha sportif bir görünüme sahip olmasını 
sağlayan krom bagaj alt çıtası, aracınızın tasarımına 
mükemmel bir şekilde uyum sağlar.
Ref : 8900100269 

DIŞ KROM AKSESUAR PAKETİ

8 9 10

11 12 13

AKSESUARLAR
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Benzinli Dizel

1.2 16V 75 bg 1.5 dCi  75 bg

MOTOR
Vites kutusu Mekanik Mekanik
Egzos emisyon normu Euro V Euro V
Kişi sayısı 5 5
Motor tipi D4F K9K
Silindir hacmi (cm3) 1 149 1461
Çap ve strok (mm) 69 x 76,8 76 x 80,5
Silindir adedi 4 4
Sıkıştırma oranı 9,8 15.5
Supap adedi 16 8
Maksimum güç kW CEE (bg) 55 (75) 55 (75)
Maksimum güç devri (dev/dk) 5500 4000
Maksimum tork Nm CEE (m.kg) 107 200
Maksimum tork devri (dev/dk) 4250 1750
Enjeksiyon tipi Çok noktalı Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon
Yakıt Kurşunsuz Benzin Dizel
Partikül filtresi - S

VİTES KUTUSU
Tipi JH3 JR5
İleri vites sayısı 5 5

DİREKSİYON
Dönüş çapı (m) 10.72 10.72
Direksiyon turu 3.2 3.2

ÇEKİŞ
Ön takım Pseudo McPherson tip üçgen salıncaklı Pseudo McPherson tip üçgen salıncaklı
Arka takım Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H dingil Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H dingil

JANTLAR(") VE LASTİKLER
Jantlar 15 15
Ön / arka lastikler 185 / 65 R15 185 / 65 R15

PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) 156 164
0 - 100 km hızlanma (sn) 14.5 14.8

TÜKETİM (l/100 km)
CO2 (gr/km) 140 103
Yakıt tüketimi (lt/100 km)
Şehiriçi 7.9 4.4
Şehir dışı 5.0 3.7
Ortalama 6.0 3.9

KAPASİTE
Yakıt deposu (l) 50 50

AĞIRLIKLAR (KG)
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil) 1 091 1 165
Aracın azami yüklü kütlesi 1 570 1 670
Merkezi dingilli römork 1150 1 150
Frensiz römork 545 580
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BOYUTLAR

15” ARACAJU
Standart

15'' EMPREINTE
Opsiyon (Stil paketi içinde)

JANT

BEYAZ (369)

OPAK RENKLER METALİK RENKLER

KÜL BEJİ (HNK) SİYAH (676) PLATİN GRİ  (D69) ATEŞ KIRMIZISI (B76)UZAY MAVİ (D42)

BAGAJ HACMİ (dm3)
Bagaj hacmi 573
Arka koltuklar katlanmış halde 1 518

ÖLÇÜLER (mm)
A Dingil mesafesi 2 634
B Toplam uzunluk 4 492
C Ön aks-tampon arası mesafe 813
D Arka aks-tampon arası mesafe 1 046
E Ön tekerlek izi 1 493
F Arka tekerlek izi 1 476
G Yerden yükseklik 142
H Boş halde yükseklik (Tavan barları hariç/dahil) 1 519 / 1 550
H1 Kapı eşiği yüksekliği 589
H2 Bagaj giriş yüksekliği 589
J1 Ön omuz mesafesi 1 387
J2 Arka omuz mesafesi 1 389
K Arka diz mesafesi 177
L1 / L2 Toplam genişlik (dikiz aynaları hariç/dahil) 1 733 / 1 994
L3 Çamurluklar arası iç genişlik 997
M1 Ön sırada 14 derece açıyla tavan yüksekliği 900
M2 Arka sırada 14 derece açıyla tavan yüksekliği 886
O1 Ön dirsek mesafesi 1 415
O2 Arka dirsek mesafesi 1 432
Y1 Bagaj üst girişi 1 054
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www.dacia.com.tr

Bu broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür önseri veya prototiplerden hareketle hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Dacia broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler 
Dacia yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). Bu konuda en yeni bilgileri almak için en yakın Dacia yetkili satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broşürde yer alan renkler 
araçların gerçek boya ve içi döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun Dacia'nın yazılı ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.

* Hangisi önce dolarsa.  ** Tüketimler ve emisyonlar yürürlükte olan mevzuata göre onaylıdır.

HAYIR, KESİNLİKLE DEĞİL. Ucuz bir otomobilin çekici, güvenli ve kaliteli olabileceğini ilk düşünenler 

Dacia'da bizler olduk. Ve gelişmeler bize haklı olduğumuzu gösteriyor... Modellerimizin sağlamlığı 

ve güvenilirliği bugün genel kabul görüyor. Bu başarı basit bir saptamaya dayanıyor: Otomobili 

sevebilirsiniz ve ona ihtiyacınız olabilir, bununla birlikte bütün bütçenizi bir otomobil alımına ayırmak 

istemeyebilirsiniz.

Dacia modelleri 3 yıl veya 100 000 km* garanti ve avantajlı kullanım maliyetleri sunmak üzere 

etkinliklerini ve güvenilirliklerini kanıtlamış olan teknik çözümlerden destek alıyor. Dacia ürün gamına 

dahil olan araçlar ISO 14 0001 onaylı bir fabrikada üretiliyor. %85 oranında geri dönüşümlü ve 120 

g/km'nin altında CO2** salımı yapan dCi motorlarla sunuluyorlar. Çünkü biz çevreye daha saygılı 

olmanın bir fiyat meselesi olmaması gerektiğine inanıyoruz. 

Dacia
Güzel, güvenilir ve erişilebilir bir otomobil, 
bu mümkün mü ?




