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Робустен стил кој дури и во движење го задржува својот изглед. Силуета која 
го прати духот на времето. Со новиот модел на Logan, возете се во елегантна и 
модерна лимузина која е соодветна за вашето семејство, а сепак цената останува 
прифатлива. Сето ова во духот и брендот на Dacia!  Неговата нова решетка му дава 
самодоверба и софистициран изглед. Маска во облик на саќе која му придава 
посебен карактер. Нов светлосен потпис во Y - облик сместен на предниот и 
задниот дел од возилото кој го прави уште поуникатен и извонреден. Уживајте 
во максималната видливост, благодарение на широкиот зрак LED светла. Линии 
на возило кои исто така се дел од футуристичкото размислување: остри форми, 
редизајнирани врати, подигнати рамки на прозорците и подобрени рачки на 
вратите. Mодерна динамика. Нови, препознатливи фелни, посветено е внимание на 
сите детали, новиот Logan поседува сè за да ги задоволи вашите потреби.

СТИЛ 
И НЕОДОЛИВ ШАРМ



НАД 
ВАШИТЕ ОЧЕКУВАЊА
Подобрена удобност, технологии кои го олеснуваат животот. За да влезете во 
возилото вратата автоматски ќе се отвори со помош на "Hands Free" картичка која 
менува сè! Mодерен амбиент, изворендна навлака, ткаенина со софистицирана 
завршница. Сè е внимателно дизајнирано со цел да Ви го олесни возењето: 
панорамски дел наспроти возачот, нов 8-инчен екран, мултимедијален систем 
поврзан со апликации за паметни телефони, автоматски светла и бришачи. 

Останeте фокусирани на патот благодарение на командите кои Ви се на дофат 
на рака. Технологијата е тука за да Ви помогне да возите безгрижно и тоа во 
секоја ситуација: предни и задни сензори за паркирање, задна камера за возење, 
електрична сопирачка за паркирање, систем за активно сопирање во итни случаи, 
систем за предупредување за "мртов агол". Има сè што Ви е потребно за кратки и 
долги патувања.
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Со новиот Logan, пространоста оди чекор подалеку. Имате впечаток дека пилотската 
кабина е направена по мерка за вас: удобни седишта, прилагодливи потпирачи за глава, 
возачко седиште со опција за прилагодување на висината, како и управувач кој може да 
се прилагоди по висина и длабочина. Висока конзола со потпирач за раце опремен со 
внатрешен простор за складирање, за да имате опуштено возење. Со помош на кратката 
рачка на менувачот и електричниот управувач, управувањето и маневрирањето за време 

на паркирањето стануваат лесна постапка. Во задниот дел на возилото има место за 
тројца патници. Полиците кои се прикачени на потпирачите за грб на предните седишта 
ќе Ви овозможат на нив да поставите мултимедијален уред, да поставите пијалок 
или слично, исто како во авион. Просторот за нозе, како оној во горната класа, е меѓу 
најдобрите. 1/3 -2/3 клупа за преклопување, прилагодете го вашиот простор така што ќе 
можете да ги реализирате сите ваши идеи.

УМЕТНОСТА НА 
ОПУШТЕНОТО ВОЗЕЊЕ
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ПРОСТОР КОЈ МОЖЕТЕ 
ДА ГО КОРИСТИТЕ
Како можете да го поставите сѐ она што сакате да го транспортирате во автомобилот? 
За ова имате избор на решенија за складирање кои се наоѓаат во возилото и големиот 
багажник кој со помош со спуштениот праг и далечинското отворање дефинитивно 
Ви го олеснува секојдневието. За максимално искористување на просторот, користете 
го организаторот за подигнување и заштедете повеќе простор.

Сè Ви е на дофат на рака: оддел за ракавици, централен потпирач за раце, вклучен 
оддел на предни и задни врати, простор за складирање зад предните седишта. 
Во ова возило се размислувало како секој милиметар да биде практичен и како секој 
патник да ужива во просторот. Можете да заклучите дека новиот Logan е посебно 
наменет да биде семејно возило.
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БЕЗБЕДНОСТА 
Е НА СЕКОЈ ЧЕКОР
Благодарение на системите за помош на пат, преминете на целосно ажуриран систем за безбедност и едноставност во возењето. Патување, возење, престигнување на возила, 
сопирање, паркирање ... Во секоја ситуација, возилото има безбедносни системи како и воздушни перничиња кои имаат функција да Ве заштитат.

Активен систем за сопирање во итни случаи. Со помош на радар поставен на предниот дел, 
системот го следи безбедносното растојание со возилото пред вас. Ако забави или запре, 
ве известува со двојно предупредување, звучно и визуелно. Ако реагирате доцна или не 
реагирате правилно, сопирањето ќе се активира автоматски.

Предупредување за „мртов агол“. Дали сакате да ја промените сообраќајната лента? Патот ќе биде 
ваш, ќе можете прецизно да ги забележите возила кои доаѓаат или оние кои ве престигнуваат, а кои 
можеби и не се видливи на ретровизорите. Новиот Logan ве известува за какво било присуство од 
задниот или од страничниот дел, присуство на автомобил, камион, мотор ... или нешто друго.



Систем за помош при паркирање напред, назад и камера за возење назад. Новиот 
Logan обожава да биде вашиот градски придружник. Доказ за ова е сензорскиот систем кој 
предупредува за пречки кои се лоцирани надвор од вашето видно поле. Ќе го присвоите ова 
возило и тоа веднаш после пробното возење.

Помош при движење по нагорнини. Нема повеќе страв при движење по нагорнина. Оваа 
функција веднаш спречува возилото да се повлече назад во моментот кога ќе го ослободите 
педалот на сопирачката. Не ви е потребна сопирачка за паркирање, возилото се движи 
едноставно.
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БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Систем против блокирање на тркалата (ABS)
• Автоматски систем за итно сопирање (AEBS)
• Контрола на стабилност на возилото (ESP)
• Помош за тргнување по нагорнина (HSA)
• Рачни прилагодливи надворешни ретровизори
• Безбедносен ремен со три точки во  задниот дел на 

средната позиција
• Далечинско централно заклучување
• Предно воздушно перниче помеѓу возач и совозач
• Црно-бел информативен екран 3,5 "(9 см) измеѓу 

мерачите на  TFT екранот
• Фиксни безбедносни ремени поставени напред
• Индикатор за промена на брзината
• Индиректен систем за контрола на притисокот во 

пневматиците
• Можност за исклучување на воздушно перниче кај 

совозачот
• Потпирачи за глава поставени на сите седишта
• Предупредување за откопчани безбедносни ремени
(на сите места)
• Патнички компјутер
• Предни воздушни перничиња за возачот и совозачот
• Странични воздушни перничиња + воздушни завеси
• Регулатор и ограничувач на брзината
• Автоматско вклучување на светлата
• Самостојно заклучување на возилото додека возите
• Седишта со Isofix прицврстување 
• Клуч  со три команди
• Капак на резервоарот со брава
• Режим на возење ECOMODE (не е достапен за 

моторот SCe 65)

УДОБНОСТ
• Систем за греење со функција за филтрирање на 

воздухот
• Заден прозорец со функција за греење
• Предни седишта кои се рачно прилагодливи по 

должина
• Преклопување на задната клупа  во однос 1/3-2/3
• Електрични бришачи на ветробранско стакло - 

импулсен код на возачот
• Управувач со прилагодување на висината

ДИЗАЈН
• Затемнето задно стакло
• Челични фелни 38см (15")
• Декоративни поклопци на тркалата ELMA од 38см 

(15")
• Еssential навлака
• Внатрешност во темно сива боја
• Багажник со тепих
• ECO LED фарови
• Управувач со тврда пена, со црн сјаен централен дел
• Осветлен простор кaj багажникот
• Браници во боја на каросеријата
• Дневни светла во Y-облик

МУЛТИМЕДИЈА
• Radio Media Control со MP3 функција, Bluetooth, AUX, 

USB, DAB функции за поврзување со апликациите 
Android Auto и Apple CarPlay

ДОДАТОЦИ
• Комплет за поправка на пневматици

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Електрично прилагодливи надворешни 

ретровизори со функција за греење
• Светла за магла на предниот дел

УДОБНОСТ
• Рачен клима уред
• Електрични задни стакла

ДИЗАЈН
• Управувач од вештачка кожа
• Надворешни ретровизори во боја на каросеријата
• Декоративни навлаки на тркалата Flexwheel 

SORANE 38см (15")

МУЛТИМЕДИЈА
• Мултимедијален систем со дисплеј 8” со екран 

чувствителен на допир, DAB радио, Bluetooth, 
USB, AUX, функција за поврзување со апликациите 
Android Auto™ и Apple CarPlay

ESSENTIAL COMFORT

СЕРИСКА ОПРЕМА СЕРИСКА ОПРЕМА = ESSENTIAL +



АЛУМИНСКИ ФЕЛНИ
41 CM (16") AMARIS

И ФЕЛНИ

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЦИБОЈА

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЦИ
38 CM (15") ELMA

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЦИ
38 CM (15") FLEXWHEEL SORANE

СИВА COMETE(2)

ЦРВЕНА FUSION(2)

 СИНА IRON(2)

ЛЕДЕНО БЕЛА(1)

БИСЕРНА ЦРНА(2) СИВА MOONSTONE(2)*

СИВА HIGHLAND(2)

MINK КАФЕНА(2)

(1) Обична боја. (2) Металик боја.
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ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
DACIA LOGAN

1. Logan алуминиумски кровни држачи. 
Профилирани, лесни и брзи за инсталирање, 
идеални за транспорт на велосипеди, скии 
или кровни кутии, на овој начин се зголемува 
носивоста на возилото.

2. Премиум текстилни подни патосници 
и осветлени предни прагови. Уживајте во 
врвниот квалитет на текстилните подни 
патосници Premium LOGAN кои ќе го заштити 
вашиот ентериер и тоа со стил. Праговите 
на вратите (две парчиња на продажба) ги 
збогатуваат влезовите на возилото.

3. Потпирач за раце сместено до седиштето.  
За подобра удобност на возачот, користете го 
овој потпирач за раце кој е прилагодлив по 
висина, се подесува и расклопува.

4. Shark Антена. Компактна антена, која 
совршено се вклопува со изгледот на вашиот 
модел, истата обезбедува модерен изглед на 
возилото.

5. Комплет кука за влечење, без расклопување 
и без употреба на алати. Естетиката на вашето 
возило е зачувана, благодарение на топчестиот 
спој, кој лесно и без алат се отстранува. Можете 
често да го употребувате.

6. Комплет кука за влечење, Gooseneck. 
Неопходна за  безбедно влечење или транспорт 
на вашата опрема, како што се држачи за 
велосипеди, приколки, чамци или која било 
друга професионална опрема.1.

2.

6.5.4.

3.



1. Корито на дното на багажникот. Брзо се 
инсталира, прилагодувајќи се на обликот на 
багажникот, неговите високи рабови ефикасно 
го штитат оригиналниот тепих. Полу-крут, лесен 
за отстранување и чистење.

2. Мрежа за багаж. Прилагодена е за возилото 
и е многу практична за заштита на мали 
предмети поставени во хоризонтална положба 
во внатрешноста на багажникот.

3. Навлаки за седишта. Направени се по мерка, 
со интуитивен систем за прицврстување, овие 
навлаки се лесни за инсталирање и чистење.

4. Чувари на прагови. Нагласете го робусниот 
стил на вашето возило додека ги заштитувате 
неговите прагови!

5. Гумена подна подлога со висок раб. 
Заштитете го вашиот ентериер со подлоги со 
високи острици, специјално дизајнирани за 
вашето возило. Тие се водоотпорни и лесни за 
одржување, брзо се инсталираат благодарение 
на безбедносните клипови кои се токму за ова 
предвидени.
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ДИМЕНЗИИ
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Димензијата е изразена во mm.

ВОЛУМЕН НА БАГАЖНИКОТ (DM3)
Минимален волумен на багажникот 528
Максимален волумен на багажникот 1,361



Сите Dacia возила се дизајнирани според истиот принцип: правиме атрактивни 
модели, екстериери, без непотребни детали, ги опремуваме со најсигурни 
технологии и нудиме ненадмината прифатлива цена. За само петнаесет години 
ги сменивме основните правила на игра и обебедивме пресврт на пазарот за 
автомобили.
Неверојатно? Или не.

Која е нашата тајна? Совршена комбинација на едноставност, прегледност и 
дарежливост. Соработката со брендот Dacia е прилично јасна и концизна, од 
изборот на модели до цената, како и одржувањето на возилата. Ако возите Dacia, 
можете да бидете сигурни дека сте се одлучиле за вистинското возило. Исто така, 
имате квалитет, сигурност и одличен дизајн, удобност и пред сѐ разумна цена. Dacia 
Ви дава можност да купите ново возило кое одговара на вашите желби.

ВОЗЕТЕ, ПАТУВАЈТЕ, ЗАШТЕДЕТЕ  
ВО ДУХОТ НА БРЕНДОТ DACIA

DACIA LOGAN



УДОБНОСТ 
ЗА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО





www.dacia.mk

Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните модели, Dacia го задржува правото 
на промена во секое време на спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок контактирајте ги Dacia. Во зависност од земјата на продажба некои производи може да се разликуваат и одреденa опрема 
може да биде недостапна (како стандард, опција или опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот импортер. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој документ може да 
се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено 
одобрение од компанијата Аутомотив Груп, ул.Скупи 14, 1000 Скопје | www.dacia.mk | Јули, 2021 година.
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