


1. Асиметрична задна врата
Ако имате само един малък сак или сте паркирали в 
ограничено пространство, няма нужда да отваряте 
изцяло вратите на багажника. Благодарение на асимет-
ричните крила на задната врата, Вие можете лесно да 
натоварите багаж в зависимост от обема му.

2. Предна броня и предни фарове за мъгла*
Оригиналната нова предна броня и фарове за мъгла се 
забелязват от пръв поглед.

3. Багажник
С Logan MCV разполагате с багажник, конфигурируем 
според нуждите Ви. Трябва да пренасяте големи 
предмети? Достатъчно е да сгънете задната седалка 
от 3 места и пространството е налице. За семейни 
пътувания или почивки с приятели, Вие ще оцените 
щедростта на багажника, предлагащ изключителен 
товарен обем.

* според нивото на оборудване
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ПРОСТРАНСТВО ЗА ВСИЧКИТЕ ВИ НУЖДИ!
Широкото пространство и 5-те удобни места на Logan MCV го превръщат в 
идеалното комби за семейства с активен начин на живот. Многофункционален 
автомобил, здрав и надежден, Logan MCV се отличава с щедро пространство. 
В своята 7 местна версия, той предлага отлична функционалност и впечат-
ляващ обем за Вашите потребности. Оптимална ергономичност, за да 
пътувате в комфорт във всякакви дестинации.



LOGAN MCV ВЕРСИЯ 7 МЕСТА
предлага пълна многофункционалност и се адаптира за всички Ваши нужди, без 

значение дали става въпрос за превозване на хора или товари. Logan MCV 7 

места е идеалният автомобил за големи семейства. Неговата функционалност 

се постига благодарение на изцяло сгъваемите задни седалки. Всякакви товари 

са допустими: семейни куфари, спортно оборудване, подръчни материали. 

Отлична многофункционалност.

1993 mm 564 mm 769 mm 2905 mm 769 mm

4450 mm

1640 mm*

1674 mm**

* без релси за багаж    
** с релси за багаж
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1. Товарен капацитет от 2 до 7 места
За да превозвате пътници или обемни багажи, Logan MCV Ви 
позволява лесно да модулирате от 2 до 7 места в различни 
конфигурации.

2. Седалки
Вътрешността на купето става още по-гостоприемно с 
помощта на лесно достъпните задни седалки и възможността 
за няколко различни конфигурации.

3. Комфорт
Още повече удобство със седалките на втори и трети ред, 
които могат да поемат до 5 пътника при отлични условия на 
комфорт.
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1. Ергономична седалка на водача и задни 
електрически стъкла**
За близки или далечни пътувания, всеки 
момент прекаран зад волана на Logan MCV 
ще Ви донесе комфорт и удоволствие бла-
годарение на ергономичната седалка на 
водача*, регулируема по дължина, височина 
и лумбално, както и на удобното управление 
на задните електрически стъкла**.

2. Джобове на гърба на предните 
седалки*
Тези практични ниши позволяват да се опти-
мизира вътрешното пространство, като 
най-нужните предмети се държат на една 
ръка разстояние.

3.  Подглавници*
Открийте съчетанието от удобство и 
сигурност с Logan MCV: предните и задни 
подглавници позволяват на водача и него-
вите спътници да пътуват удобно и да са 
защитени от удар на пътя.

4.  Жабка с вратичка
За пътни карти или други документи, 
жабката предлага обширно пространство 
за Вашите лични вещи.

*според нивото на оборудване 

**опция

ПРАКТИЧНОСТ И УДОБСТВО

Logan MCV се представя с пълно оборудване. С регулируема на височина и лумбално седалка на 

водача*, подглавници на всички места*, регулируеми по височина предпазни колани*, климатик* 

и радио CD MP3**, Logan MCV се грижи за комфорта на своите пътници. 
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1.  ABS
Можете да пътувате напълно спокойни. 
Logan MCV е екипирана с ABS**. В случай 
на рязко спиране колелата не блокират и 
траекторията на движение е под контрол.

2. Деактивиране на въздушната възглав-
ница на пътника до водача
Ако искате да инсталирате детска седалка 
на предната седалка на Logan MCV е нужно 
да деактивирате въздушната възглавница 
на пътническата седалка.

3. Предни и странични** въздушни въз-
главници
Logan MCV е екипирана с предни и странични** 
въздушни възглавници. С тях Вие пътувате 
спокойно.

4. Двигател 1.5dCi 70 к.с.
С максимален въртящ момент от 160Nm 
при само 1700 обор./мин. този икономичен 
и еластичен двигател предлага пълно удо-
волствие от пътуването.

5. Скоростна кутия
Петстепенната механична скоростна кутия 
на Logan MCV ще Ви осигури удобство по 
време на пътуването.

6. Борд компютър*
Отчита 6 параметъра на пътуването: пред-
видима автономия с оставащото гориво, 
моментен и среден разход на гориво, средна 
скорост, дневен и общ пробег.

*според нивото на оборудване

**опция

ОТЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ

Сред предлаганите мотори, 1.5dCi се отличава с икономичност, впечатляваща еластичност и 

отлично съотношение мощност/разход на гориво. Борд компютър*, който подава на водача полезна 

информация за параметрите на автомобила. Сигурността е подкрепена с качествено окачване, 

ABS**, предни и странични** въздушни възглавници.

5 6
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Двигатели 1.4 75 к.с., 1.6 90 к.с., 1.6 105 к.с., 1.5 70 к.с.

Стандартно оборудване
sТриточков колан за средното задно място

sТри задни подглавника на втори ред, регулируеми по височина

sЕлектрически регулируеми и отопляеми външни огледала

sБорд компютър

sКлиматик

sПредрадиаторна решетка в цвета на купето и хромиран кант

sРегулируема по височина и лумбално седалка на водача

sДжобове на гърба на предните седалки

Допълнително оборудване
sABS с електронен разпределител на спирачното усилие

sСтранични въздушни възглавници за предните места

sЗадни електрически стъкла

sБоя металик

sЛавица за багаж над сенниците

sМрежа за фиксиране на багажи

sАлуминиеви джанти 15”

sРадио CD МР3 4Х15 W

LAUREATE (Е2) 
(E1+ и в допълнение към него)
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LOGAN (Е0)

AMBIANCE ( Е1 ) и PREFERENCE ( Е1+ )

( E0 и в допълнение към него )  

Стандартно оборудване
s4 аератори на таблото с регулиране 

  на въздушните струи

sПодвижен пепелник и запалка

sИмобилайзер

sЖабка

s2 поставки за чаши на централната конзола

sЕдна поставка за чаша на  централната 

  конзола за пътника отзад

sЗаден фар за мъгла

sСветлина за заден ход

sАналогови уреди : скоростомер и  оборотомер

sСтоманени джанти 14”

sВъншни огледала с ръчна настройка

sВътрешно огледало с позиции ден/нощ

sСтандартно резервно колело

sЗвукова сигнализация за забравени светлини

sТрети заден стоп

sПредна въздушна възглавница за водача

sДвуточков колан за средното задно място

sПредни и задни брони цвят сив

Допълнително оборудване
sБоя металик

Двигател 1.4 75 к.с. (само при 5 места)

Двигатели 1.4 75 к.с., 1.6 90 к.с., 1.5 70 к.с.

Стандартно оборудване
sПредна въздушна възглавница за пътника до    

  водача (при Е1+)

sПредни колани, регулируеми по височина

sДва задни подглавника на втори ред, 

  регулируеми по височина (при Е1+)

sВъншни огледала с ръчна настройка отвътре

sЗадно отопляемо стъкло

sЧистачка за задното стъкло

sСерво усилване на волана

sРециклиране на въздуха

sЦентрално заключване на вратите

sДистанционно управление на 

  централното заключване (при Е1+)

sПредни електрически стъкла (при Е1+)

sТонирани стъкла

sЛампа за четене на предната плафониера

sОсветление на багажното пространство 

  (само за 5 места)

sПредни и задни брони долна част в цвета на     

  купето

sНадлъжни релси за багажник (при Е1+)

sФункционална задна седалка 

  на втори ред 2/3 1/3

sСедалка на трети ред със сгъваема 

  облегалка 1/2 
1/2  (версия 7 места)

sНиши в предните врати

sПокривало за багажник (само за 5 места) 

  (при Е1+)

sСтоманени джанти 15” с тасове

sРадио CD 2х15 W (при Е1+)

Допълнително оборудване
sABS с електронен разпределител на спирачното 

усилие (при Е1+)

sФарове за мъгла, предни (при Е1+)

sБоя металик

sПокривало за багажник (само за 5 места) 

  (при Е1)

sРадио касетофон 2х15 W (при Е1)



	

  LogAn AmBiAnCe PreferenCe LAureAte 
 Е0	 Е1	 Е1+	 Е2
СИГУРНОСТ
ABS с електронен разпределител на спирачното усилие    
Предна въздушна възглавница за водача     
Предна въздушна възглавница за пътника до водача     
Странични въздушни възглавници за предните места    
Предни колани, регулируеми по височина     
Двуточков колан за средното задно място    
Триточков колан за средното задно място     
Два задни подглавника на втори ред, регулируеми по височина    
Три задни подглавника на втори ред, регулируеми по височина     
Електронен имобилайзер     
ВИДИМОСТ И СВЕТЛИНИ                                                                              
Външни огледала с ръчна настройка    
Външни огледала с ръчна настройка отвътре    
Електрически регулируеми и отопляеми външни огледала     
Фарове за мъгла, предни     
Фар за мъгла, заден     
Задно отопляемо стъкло     
Чистачка за задното стъкло     
Светлина за заден ход     
Трети заден стоп     
Вътрешно огледало с позиции ден/нощ     
Отварящо се задно странично стъкло (за версия 7 места)     
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНИ УРЕДИ
Серво усилване на волана     
Аналогови уреди : скоростомер и оборотомер     
Борд компютър     
Звукова сигнализация за забравени светлини     
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
4 аератора на таблото с регулиране на въздушните струи     
Рециклиране на въздуха     
Климатик     
КОМФОРТ
Централно заключване на вратите     
Дистанционно управление на централното заключване     
Предни електрически стъкла     
Задни електрически стъкла    
Тонирани стъкла     
Лампа за четене на предната плафониера     
Огледало върху сенника на предното пътническо място     
Осветление на багажното пространство (само за 5 места)     
Подвижен пепелник и запалка     
ЕКСТЕРИОР
Предни и задни брони цвят сив    
Предни и задни брони долна част в цвета на купето     
Предрадиаторна решетка в цвета на купето и хромиран кант     
Боя металик    
Надлъжни релси за багажник     
СЕДАЛКИ
Регулируема по височина и лумбално седалка на водача     
Задна седалка на втори ред 1/1 (версия 5 места)    
Функционална задна седалка на втори ред 2/3 1/3     

Седалка на трети ред със сгъваема облегалка 1/2 1/2 (версия 7 места)     
ОТДЕЛЕНИЯ
Ниши в предните врати     
Жабка     
Две поставки за чаши на централната конзола     
Една поставка за чаша на централната конзола за пътника отзад    
Джобове на гърба на предните седалки     
Лавица за багаж над сенниците    
Покривало за багажник (само за 5 места)     
Мрежа за фиксиране на багажи    
КОЛЕЛА
Стоманени джанти 14” с декоративни вложки    
Стоманени джанти 15” с тасове     
Алуминиеви джанти 15”    
Стандартно резервно колело     
АУДИО ОБОРУДВАНЕ
Радио касетофон 2х15 W    
Радио CD 2х15 W     
Радио CD МР3 4Х15 W    
Преокабеляване за радио и 2 тонколони (отпред)    

СТАНДАРТНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Ц В Е Т О В А  ГА М А

1110

Т Е Х Н И Ч Е С К И  П А Р А М Е Т Р И
ДВИГАТЕЛИ  1.4 75 к.с. 1.6	90	к.с. 1.6 16V 105 к.с. 1.5 dCi 70 к.с.  
 Euro	4 Euro	4 Euro	4 Euro	4
Вид скоростна кутия                                5-степенна механична
Екологична норма Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Брой места 5 7 7 5/7 
ДВИГАТЕЛ
Тип двигател K7J 710 K7M 710 K4M 690 K9K 792
Работен обем (см3) 1390 1598 1598 1461
Диаметър на цилиндъра x ход на буталото (мм) 79,5 x 70 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5      
Брой цилиндри 4 4 4 4
Степен на сгъстяване 9,5 9,5 9,8 17,9
Брой клапани 8 8 16 8
Максимална мощност kW (к.с. по DIN) при обор. в мин. 55 (75) при 5500 64 (90) при 5500  77 (105) при 5750 50 (70) при 4000
Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин. 112 при 3000 128 при 3000 148 при 3750 160 при 1700
 Многоточково Многоточково Многоточково Директно с  
Горивна система впръскване впръскване впръскване  Common Rail +   
    мултиинжекция 
Пълнене Атмосферно Атмосферно Атмосферно Турбокомпресор с   
    междинен охладител
Гориво Бензин Бензин Бензин Дизел
Катализатор Серия Серия Серия Серия
СКОРОСТНА КУТИЯ                                                                               
Вид JH1 JR5 JR5 JR5    
Брой предавки за напред 5 5 5 5
Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка 7,24 6,78 6,78 7,89
На 2-ра предавка 13,18 12,34 12,34 14,36
На 3-та предавка 19,37 19,12 19,12 22,25
На 4-та предавка 26,21 26,01 26,01 30,27
На 5-та предавка 33,94 31,79 31,79 39,16
ОКАЧВАНЕ
Тип на предното окачване                          Pseudo Mc-Pherson с триъгълен носач
Тип на задното окачване                                                    Мост в Н форма с торсионни щанги, винтови пружини и телескопични амортисьори
КОЛЕЛА И ГУМИ
Джанти съгласно оборудване 5,5 J 14;  6,0 J 15 6,0 J 15 6,0 J 15 6,0 J 15
Предни и задни гуми съгласно оборудване 165/80 R 14;  185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15
СПИРАЧКИ
ABS Bosch 8.0 Опция Опция Опция Опция
Предни: дискове (мм) 259 259 259 259
Задни: барабанни в инчове 8’’ 8’’ 8’’ 8’’
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                5	места/7	места	
Максимална скорост (км/ч) 155 167 174 150/150
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.) 15,6 13,7 12,1 17,7/18,0
1000 м от място (сек.) 36,9 35,2 33,8 38,8/39 
РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км) – Стандарт СЕЕ № 99/100                                5	места/7	места
CO2 емисии (гр./км) 179 189 178 140/140
Градски 10,0 10,6 9,8 6,2/6,2
Извънградски 6,2 6,5 6,3 4,8/4,8
Смесен 7,6 8,0 7,5 5,3/5,3
ОБЕМИ
Горивен резервоар (л.)                              50
МАСА (кг)                                5	места/7	места
Маса при празен автомобил 1165 1195 1225 1205/1245
Максимално разрешена маса 1740 1810 1840 1796/1860
Полезен товар 515 555 555 515/555
Максимално допустима маса на ремарке със спирачки 1300 1300 1300 1300/1300
Максимално допустима маса на ремарке без спирачки 620 635 650 640/660
РАЗМЕРИ
Междуосие (мм)                             2905
Дължина (мм)                             4450
Широчина (мм)                             1993
Височина (мм)                          1640 (без релси) / 1674 (с релси)

D69 сребристо сиво* KNA тъмно сиво* GNB бежово* 11A бяло 61G егейско синьо* 21D ярко червено 61H морско синьо 21B огнено червено* RNF светло синьо*

* металик

Легенда:  = не се предлага;   = опция;   = серия;



	

dACiA, марка от групата Renault

Марката DACIA прави автомобила достъпен!

DACIA предлага модерна и надеждна гама, разполагаща с истинско предимство – вместимостта. Благодарение на 

просторното си вътрешно пространство и на изключително щедрите си размери, DACIA предлага една гама от 

приветливи, комфортни и практични модели. 

 Създадена за международния пазар, гамата Логан се характеризира с високо ниво на надеждност и устойчивост, 

и се адаптира към всички климатични условия, както и към всякакъв тип пътища. Конкурентноспособните и 

изпитани двигатели, създадени по технологията на Renault, гарантират истинско удоволствие от шофирането 

при всякакви условия.

 Тъй като е марка от групата Рено, DACIA се ползва със стандартите и процесите на производство на 

групата. Тя печели и от качествените дистрибуторска мрежа и следпродажбено обслужване, избрани от Renault. 

И накрая, сигурна в своите възможности, DACIA предлага на своите клиенти гаранция от 2 години или 100 000 км.
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1. Идеално съобразени с дизайна на 

автомобила, напречните релси за багаж 

са лесни за монтиране върху надлъжните 

релси на покрива и могат да бъдат 

оборудвани с различни аксесоари за пре-

насяне на багаж. Такъв аксесоар например 

e багажника Touring Line с вместимост 380 

литра. Тегличът, с лесно демонтираща се 

главина, позволява тегленето на товар 

до 1100 кг.

2. За да се предпази вътрешността 

на Вашия автомобил, можете да избе-

рете оригинални калъфки за седалки. 

Изключителният им дизайн е идеално 

съобразен с вътрешния интериор на 

Вашия Logan MCV.

3. Текстилните постелки предпазват пода 

от изтъркване и влага. С високите си бор-

дюри, каучуковите постелки осигуряват 

още по-голяма сигурност.

4. Регулируем според Вашето положение 

на шофиране, предният централен под-

лакътник представлява също така и 

практично пространство за подреждане 

на багаж.

5. Радиото Sony CDX-GT 30 RN разполага с 

допълнителен вход, който Ви позволява да  

включите MP3 player.

6. Непромокаемото корито, идеално 

прилягащо на формата на багажника, 

позволява да се пренасят влажни или 

замърсяващи предмети. Бързото му 

поставяне и сваляне позволява да се 

почиства лесно извън автомобила.

  Поставка за малки предмети зад 

задната седалка.
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