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Солиден и енергичен стил. Силует в крак с времето. С Dacia Logan се придвижвате с елегантен и 
съвременен седан, който приветства вашето семейство и същевременно остава на достъпна цена. 
Това е духът на Dacia! Решителният характер на новата радиаторна решетка вдъхва увереност. 
Мотивът на пчелна пита ѝ придава характер. Новият Y-образен светлинен подпис отпред и отзад 
придава уникално и забележително присъствие.  

Насладете се на максимална видимост благодарение на широкия лъч на фаровете и техните 
LED светлини. Линиите на профила ѝ също са обновени: по-елегантен профил, нова форма на 
вратите, повдигнати колони на стъклата и осъвременени дръжки . Актуален динамизъм. Новите, 
по-отличителни джанти завършват облика, придавайки на Dacia Logan усещане за модерно и 
съвременно оборудване.

ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ И СТИЛ 

НОВ СВЕТЛИНЕН ПОДПИС



Преоткрит комфорт, технологии, които улесняват живота. При влизане автоматичното отваряне на 
вратите с картата „Свободни ръце“ прави всичко различно. Вътре откривате една съвременна среда, 
в която присъстват възхитителни покрития, материи и текстил. Всичко е внимателно проектирано, за 
да улесни шофирането: панорамно, ориентирано към водача табло, нов 8-инчов екран на нивото на 
очите, мултимедийна система, свързана с приложение за смартфон, автоматични светлини и чистачки 

на предното стъкло. Погледът остава фокусиран върху пътя благодарение на леснодостъпните 
контролни бутони. И накрая - технологиите ви помагат да шофирате спокойно във всяка ситуация: 
сензори за паркиране на преден и заден ход, камера за заден ход, електрическа ръчна спирачка, 
активен спирачен асистент, система за предупреждение за наличие на обект в “сляпата“ точка. 
Всичко необходимо за кратки и дълги пътувания.

ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА

КАРТА «DACIA» СВОБОДНИ РЪЦЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЪЧНА СПИРАЧКА9-ИНЧОВ СЕНЗОРЕН ЕКРАН







ИЗКУСТВОТО НА 
ГОСТОПРИЕМСТВОТО

ТРИ ПЪЛНОРАЗМЕРНИ СЕДАЛКИ НА ЗАДЕН РЕД ПОДЛАКЪТНИК С 1,2 Л МЯСТО  
ЗА СЪХРАНЕНИЕ

ОБНОВЕНА ТАПИЦЕРИЯ

С Dacia Logan интериорното пространство прави още една крачка напред. Ще добиете впечатление-
то, че мястото на водача е създадено специално за вас: комфортна седалка, регулируеми подглавни-
ци, позиция за шофиране, регулируема по височина, и регулируем по височина и дълбочина волан. 
Високата конзола разполага с подлакътник, оборудван с вътрешно пространство за съхранение на 
вещи с цел спокойно шофиране. С късия скоростен лост и електрическото сервоусилване на волана, 

управлението и маневрите за паркиране стават лесни. А в задната част разполагате с три пълноцен-
ни седалки. Пространството за краката - подобно на присъщото за по-високите категории, е сред 
най-добрите. И със сгъваемата задна седалка, делима в съотношение 1/3-2/3, вие променяте прос-
транството, за да изпълните всичките си проекти. Тук сте в стихията си.



Как ще поберете всичко, което искате да вземете? Изборът е разточителен между решенията за 
съхранение на борда и големия багажник, който улеснява живота ви със снижения праг на товарене 
и дистанционното отваряне. За да оптимизирате допълнително пространството, използвайте 
органайзера за багажника и винаги ще спечелите още място.  

Вътре всички прибрани вещи са леснодостъпни: жабка, централен подлакътник, джобове в 
предните и задните врати, място за съхранение на гърба на предните седалки. Във вашия седан 
всичко е проектирано така, че всеки милиметър да се използва и всеки пътник да се наслаждава на 
пространството. Dacia Logan е тук за семействата.

ПОЛЕЗНО ПРОСТРАНСТВО

БАГАЖНИК С 628 Л СЪВМЕСТИМОСТ ДО 21 Л МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ В АВТОМОБИЛА





Системите в помощ на водача надграждат вашата безопасност и изживяването при шофиране. Дълги пътувания, кратки почивки, изпрепарване, спиране, паркиране... 
Автомобилът се грижи за вас във вяка ситуация и ви защитава с множество въздушни възглавници. 

В БЕЗОПАСНОСТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

АКТИВЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ
Предни сензори следят за разстоянието до автомобилът отпред. Ако той намали скоростта си или 
спре, системата ще сигнализира. При неналичие на реакция от страна на шофьора или при забавена 
такава, системата активира и оптимизира спирането..

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОБЕКТ В «СЛЯПАТА» ТОЧКА
Трудно е да проследявате движението при смяна на пътните ленти. Оборудвана с предни и задни 
сензори, вашата Dacia Logan ви предупреждава за всеки риск от сблъсък с друго превозно средство 
отстрани или отзад.



ПРЕДНИ/ЗАДНИ ПАРКИНГ СЕНЗОРИ И КАМЕРА ЗА ПАРКИРАНЕ 
НА ЗАДЕН ХОД
Dacia Logan е перфектният партньор за пътуване в града. Доказателството: системата от сензори, 
която проследява и сигнализира при наличие на обект на местата, до които нямаш добра видимост. 
Опитай и ти!

ЕЛЕКТРОННА СИТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПОТЕГЛЯНЕТО ПО НАКЛОН
Не е необходимо да се стресираш при потегляне по након. Системата незабавно предотвратява 
движение на автомобила назад след пускането на спирачката. Вече нямаш нужда от помощта на 
ръчната спирачка: потеглянето по наклон вече е лесно като детска игра.



ЦВЕТОВЕ, ГУМИ И ДЖАНТИ
DACIA LOGAN

ЦВЕТОВЕ     

(1) Цвят металик. (2) Цвят неметалик.

БИСЕРНОЧЕРЕН(2)

СИВ ‘‘URBAN’’(2)

ЛЕДНИКОВОБЯЛ(1) ТЪМНОСИВ(2)

СИН ‘‘МЕТАЛ’’(2) СИВ ‘‘ЛУНЕН КАМЪК’(2)*

ГУМИ И ДЖАНТИ    

15’’ СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ 
С ДЕКОРАТИВНИ ТАСОВЕ 

SORANE

15’’ СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ 
С ДЕКОРАТИВНИ ТАСОВЕ 

ELMA

16’’ AЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 
AMARIA



РАЗМЕРИ
DACIA LOGAN
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СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД     ИЗГЛЕД ОТПРЕД     

ИЗГЛЕД ОТЗАД     

БАГАЖНИК (Л)     

Минимален обем на багажника 528

Максимален обем на багажника Max. boot volume 1361 Размерите са в мм. 



Dacia създаваме практични, надеждни автомобили, предлагащи най-добро 
съотношение качество-цена. Модели с изявен стил, без излишно оборудване, с 
най-надеждните изпитани и доказани технологии и на най-достъпни цени. За 15 
години ние променихме правилата на играта и направихме революция на 
автомобилния пазар. Невероятно? Не съвсем.  
 
 
 
 

Нашата тайна? Идеална комбинация от здравина, прозрачност и достъпност. От 
избора на модел, през информираност за цената му и стигайки до 
поддръжката, всичко е видимо и ясно с Dacia. Шофирайки Dacia можете 
да бъдете сигурни, че сте направили правилния избор. 

ШОФИРАЙТЕ, ПЪТУВАЙТЕ, НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ!
ТОВА Е ДУХЪТ НА DACIA!





КОМФОРТ 
ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО



Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии
и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени
спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Dacia се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Dacia развива
търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен търговски
представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в
малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да
е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Dacia.

PUBLICIS - АВТОРИ НА ФОТОГРАФИИТЕ:  – АВГУСТ 2022
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