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Dacia Logan Van
& Logan Pick-up

think big, pay little

Standaarduitrusting, versie- en
optieprijzen

Logan Van / Logan Pick-up
• 825 kg laadvermogen
• Waarschuwingssignaal bij niet
• ABS remsysteem met elektronische uitschakelen van de verlichting
remkrachtverdeling
• Hydraulische stuurbekrachtiging
• Frontairbag bestuurder
• Van binnenuit verstelbare
• Veiligheidsgordels vóór in hoogte
buitenspiegels
verstelbaar
• Toerenteller
• Hoofdsteunen vóór (in hoogte
• Radio voorbereiding
verstelbaar)
• Centrale deurvergrendeling
• Elektronische startblokkering met • Bekleding ‘Oska’
transponder
• Binnenverlichting vóór

• Zonneklep met make-up spiegel
passagier
• Opbergvakken in voorportieren
• Rokersset
• Brede beschermstrips op de
portieren
• Zonwerend glas
• Verwarming en ventilatie met
4 snelheden, met recirculatiestand
• Stalen wielen 15’’ met gedeeltelijke
wieldop ‘Arges’

Dacia Logan Van
Motor

Uitvoering

Catalogusprijs Netto €

BtW €

BPM €

1.6 MPI 85 Euro 5

Logan Van

7.890,00

1.499,10

1.666,65

11.055,75

1.5 dCi 75 FAP Euro 5 *

Logan Van

9.290,00

1.765,10

3.750,45

14.805,55

SPECIFIEk LogAN PICk-UP
• 300 liter bagageruimte achter
voorstoelen
• Laadklep (max. 300 kg belasting)
• 14 sjorogen in en rond de laadbak

SPECIFIEk LogAN VAN
• 2,5 m3 laadvolume
• Binnenverlichting in laadruimte
• 6 sjorogen in laadruimte
• 4 toegangsdeuren tot laadruimte
• Volledig tussenschot zonder raam
• Asymmetrische achterdeuren zonder
ramen

Consumentenprijs €
incl. BtW en BPM

* Voor niet BPM-plichtigen geldt dat de € 300,- overheidssubsidie achteraf door de overheid zal worden uitgekeerd en niet is meegenomen in de berekening
van de BPM.

Dacia Logan Pick-up
Motor

Uitvoering

Catalogusprijs Netto €

BtW €

BPM €

Consumentenprijs €
incl. BtW en BPM

1.6 MPI 85 Euro 5

Logan Pick-up

7.890,00

1.499,10

1.666,65

11.055,75

1.5 dCi 75 FAP Euro 5 *

Logan Pick-up

9.290,00

1.765,10

3.750,45

14.805,55

* Voor niet BPM-plichtigen geldt dat de € 300,- overheidssubsidie achteraf door de overheid zal worden uitgekeerd en niet is meegenomen in de berekening
van de BPM.

LogAN VAN EN LogAN PICk-UP
opties

Catalogusprijs
Netto €

BtW €

o
o

295,00
145,00

56,05
27,55

111,22
54,67

462,27
227,22

o
o/–
o/–
o/–

295,00
295,00
50,00
50,00

56,05
56,05
9,50
9,50

111,22
111,22
18,85
18,85

462,27
462,27
78,35
78,35

o/–
o

100,00
95,00

19,00
18,05

37,70
35,82

156,70
148,87

Van / Pick-up

€
BPM € Consumentenprijs
incl. BtW en BPM

VEILIgHEID
Airbag passagier
Mistlampen vóór

EXtERIEUR
Metaallak
Asymmetrische achterdeuren met ramen *
Achterruitwisser en -sproeier *
Achterruitverwarming *

LAADRUIMtE
Volledig tussenschot met raam *
Kunststof mat in laadruimte

CoMFoRt
Handbediende airconditioning
Pack Electric: Elektrisch bedienbare zijruiten vóór + afstandsbediening
centrale portiervergrendeling

o

595,00

113,05

224,32

932,37

o

195,00

37,05

73,52

305,57

o

295,00

56,05

111,22

462,27

AUDIo
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór
* Verplichte combinatie van opties
o = optie
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kleurenaanbod

MODEL

BLANC GLACIER

ROuGE PASSION

BLEu NAVy

BLEu MINERAL

GRIS PLATINE

ROuGE DE FEu

BEKLEDING
369 (V)
Blanc Glacier

21D (V)
Rouge Passion

CARROSSERIEKLEuREN
RNF (MV)
D42 (V)
Bleu Mineral
Bleu Navy

B76 (MV)
Rouge De Feu

D69 (MV)
Gris Platine

LOGAN VAN

Stof 'Oska'

l

l

l

o

o

o

LOGAN PICK-UP

Stof 'Oska'

l

l

l

o

o

o

l

= standaard
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o = optie

V = met vernislaag

MV = metallic lak met vernislaag (optie)

Interieur / laadruimte
Interieur

NEERKLAPBARE RuGLEuNING IN DE
LOGAN PICK-uP

Laadruimte

Logan Van

Laadruimte

Logan Pick-up

STANDAARD PALENjuK IN DE LAADBAK
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Afmetingen

Logan Van
I
A
B
C
D
E
F
g
H
I
J
k
L

4450
2905
776
768
1993
1740
1640
582
940
1986
1420
1024

g

H

C

B

D

A

Eenheden in mm.

k

L
J

F
E

Logan Pick-up
A
B
C
D
E
F

4496
1735
1554
1807
1374 / 1024
1200

Eenheden in mm.
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technische specificaties
tECHNISCHE gEgEVENS DACIA LogAN VAN EN LogAN PICk-UP
1.6 MPI 85
Aantal zitplaatsen

1.5 dCi 75 FAP
2

MotoR
Cilinderinhoud (cm3)
Brandstof
Aantal cilinders/kleppen
Max. vermogen Kw (pk)
bij toerental (t/min)
Max. koppel (bij t/min)

1598
Benzine
4/8
62 (85)
5250
135 (3000)

Inspuitsysteem

1461
Diesel
4/8
55 (75)
4000
180 (1750)
Direct ingespoten Common Rail +
turbo
Euro 5
ja

Multipoint

Emissienorm
Roetfilter

Euro 5
n.v.t.

VERSNELLINgSBAk
Aantal versnellingen
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REMSYStEEM
ABS met noodstopbekrachtiging
Vóór: schijven - (mm)
Achter: trommels - (inches)

Standaard
259
9"

WIELoPHANgINg
Voortrein

Pseudo McPherson met driehoekige draagarm
H-vormig met vervormbaar profiel en
voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren

Achtertrein

BANDEN
Bandenmaat

185/65 R15

SPECIFIEkE gEgEVENS DACIA LogAN VAN
1.6 MPI 85

1.5 dCi 75 FAP

StUURINRICHtINg
Draaicirkel tussen stoepranden (m)

11,25

INHoUD
Volume laadruimte minimaal/maximaal (m3)
Brandstoftank (l)

2,5
50

PREStAtIES
Topsnelheid (km/h)
0-100 km/h (s)

163
14,1

157
15,2

10,5
6,3
7,7
179

6,1
4,6
5,1
133

1119
825
1944
2600
656
605

1181
825
2006
2600
594
594

BRANDStoFVERBRUIk (L/100 kM)
Verbruik binnen de stad
Verbruik buiten de stad
Gecombineerd verbruik
CO2 (g/km)

gEWICHt (kg)
Leeg rijklaargewicht
Max. laadvermogen
Max. toelaatbaar gewicht
Max. toelaatbaar treingewicht
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd)

SPECIFIEkE gEgEVENS DACIA LogAN PICk-UP
1.6 MPI 85

1.5 dCi 75 FAP

StUURINRICHtINg
Draaicirkel tussen stoepranden (m)

11,25

INHoUD
Brandstoftank (l)

50

PREStAtIES
Topsnelheid
0-100 km/h (s)

161
13,8

153
15,0

10,5
6,3
7,7
179

5,9 (6,1*)
4,6
5,0 (5,1*)
130 (133*)

1065
825
1890
2540
650
580

1115 (1181*)
825
1940 (2006*)
2590 (2656*)
650
605 (640*)

BRANDStoFVERBRUIk (L/100 kM)
Verbruik binnen de stad
Verbruik buiten de stad
Gecombineerd verbruik
CO2 (g/km)

gEWICHt (kg)
Leeg rijklaargewicht
Max. laadvermogen
Max. toelaatbaar gewicht
Max. toelaatbaar treingewicht
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd)
* Indien uitgerust met airconditioning
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Uitrusting en opties
LogAN VAN EN LogAN PICk-UP
Logan Van

Logan Pick-up

l

l

VEILIgHEID
ABS met elektronische remkrachtverdeling
Frontairbag bestuurder
Frontairbag passagier (uitschakelbaar)
3-punts veiligheidsgordels vóór (in hoogte verstelbaar)
Elektronische startblokkering met transponder

l

l

o

o

l

l

l

l

ZICHt
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
Mistlampen vóór

l

l

o

o

l

l

l

l

l

l

BEStURINg EN CoNtRoLE INStRUMENtEN
Hydraulische stuurbekrachtiging
Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen van de verlichting

VERWARMINg EN VENtILAtIE
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden
Recirculatiestand
Handbediende airconditioning

l

l

o

o

CoMFoRt
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch bedienbare ruiten vóór
Zonwerend glas rondom
Binnenverlichting vóór
Zonneklep met make-up spiegel passagier
Rokersset

l

l

o1
o1

o1
o1

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

EXtERIEUR
Versterkte bumper vóór en bumper achter zwart
Brede beschermstrips op portieren zwart
Sierstrip bovenkant grille zwart
Portierhandgrepen zwart
Buitenspiegelbehuizing zwart
Metaallak en contremarque
Stalen wielen 15" met gedeeltelijke wieldop 'Arges'
Volwaardig reservewiel

l

l

o

o

l

l

l

l

INtERIEUR
Bestuurders- en passagiersstoel in lengte richting verstelbaar met verstelbare rugleuning
Bestuurders- en passagiersstoel in lengte richting verstelbaar met verstelbare en neerklapbare rugleuning
Bekleding 'Oska'
Opbergvakken in voorportieren
Opbergruimte achter voorstoelen

l

–

–

l

l

l

l

l

–

l

l

–
–
–
o
–

LAADRUIMtE
Volledig tussenschot zonder raam
Volledig tussenschot met raam 2
Kunststof vloerbedekking in laadruimte
Kunststof vloer- en zijwandbedekking in laadbak
Binnenverlichting laadruimte
6 sjorogen in laadvloer
6 sjorogen in zijwand laadruimte
8 sjorogen op zijwand laadbak
Achterklep (max. belasting 300kg)
Achterdeuren 180° draaibaar zonder ramen
Asymmetrische achterdeuren met ramen 2
Achterruitwisser en -sproeier 2
Achterruitverwarming 2

o
o
–
l
l

l

l

–

–
–

l

l

–
–
–
–

o
o
o

l

AUDIo
Radio voorbereiding
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór
= standaard
o = optie
Onderdeel van Pack Electric
2
Verplichte combinatie van opties
l
1

8

– = niet leverbaar

l

l

o

o

Accessoires
Er zijn veel verschillende accessoires
voor uw Dacia Logan Van en Logan
Pick-up.
tenzij anders aangegeven zijn de hier
getoonde accessoires voor beide modellen beschikbaar. Vraag uw Dacia dealer
naar meer informatie.
1/2. trekhaken
Voor de Dacia Logan Van is er een vaste
trekhaak leverbaar en voor de Logan Pickup een afneembare trekhaak. De afneembare kogel heeft als voordeel dat wanneer
u geen gebruik maakt van de trekhaak de
kogel eenvoudig te demonteren is. u kunt
deze trekhaak kogel in enkele seconden en
zonder gereedschap plaatsen of demonteren. De afneembare kogel is beveiligd tegen
diefstal met een slot.
Beide trekhaken zijn verkrijgbaar met 7- of
13- polige kabelset.
1. Imperiaal
Een stalen imperiaal speciaal voor de Dacia
Logan Van welke met speciale steunen
wordt geplaatst op de vaste bevestigingspunten op het dak van de auto. Max. 100 kg
draagvermogen.
3. toMtoM navigatiesysteem
Dit navigatiesysteem is eenvoudig in
gebruik en biedt een hoog kwaliteitsniveau,
ongekend prestaties en geavanceerd functies. Voor meer informatie vraag uw dealer.

1

4. Houten vloer
Deze houten laadvloer beschermt de
laadruimte van uw Dacia Logan Van. Ook
verkrijgbaar in combinatie met houten
zijwand betimmering.

2

3

4
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5. Parkeersensoren achter
Parkeren wordt een stuk eenvoudiger met
de parkeersensoren op uw auto. Met behulp
van piepjes wordt de nabijheid van obstakels aangegeven.

5

6. Afdekzeil voor laadbak
Dit zeil beschermt de laadbak van uw Dacia
Logan Pick-up tegen regen en onttrekt de
bagage aan het zicht.
7. Bagage-indeling voor laadbak
Dit metalen rooster maakt het mogelijk om
de laadbak in vakken op te delen zodat
voorwerpen niet gaan rondslingeren tijdens
het rijden.
8. Zijwandbescherming laadbak
De glasvezel coating beschermt de vier
wanden van de laadbak tegen beschadigingen, hierdoor blijft uw restwaarde hoog.
9. Verstralers
Deze verstralers verbeteren het zicht tijdens het rijden en geven een sportieve look
aan uw Dacia Logan Pick-up.

6

10. Windscherm
Frisse lucht zonder hinderlijke tocht? Met
deze windschermen kunt u uw raam een
stukje open zetten waarbij de windschermen eventuele tocht aanzienlijk verminderen.
11. Mattenset
Op maat gemaakte mattenset met een
perfecte pasvorm. Beschermt de originele
bekleding tegen vuil en slijstage.
Verkrijgbaar als stoffen en rubber mat.
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Algemene voorwaarden en informatie
Kosten rijklaar maken
Alle consumentenprijzen zijn inclusief BtW en BPM.
Voor kosten rijklaar maken (excl. brandstof en incl.
gevarendriehoek, lifehammer, graveren ruiten, transportkosten, nulbeurt, deconserveren en poetsen,
kentekenplaten, handling- en administratiekosten)
wordt door de dealer onderstaand bedrag in rekening
gebracht (prijzen excl. BtW):
Logan Van
Logan Pick-up

€ 386,55
€ 386,55

Dacia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen, modellen, alsmede de
technische eigenschappen, uitrusting en accessoires
te wijzigen. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende
adviesprijzen “af importeur”.

Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage
en leges
Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbijdrage,
die wettelijk verplicht is op grond van de Wet Milieubeheer, in rekening gebracht. Vanaf 1 juli 2010 bedraagt deze € 45,- incl. BtW.
De verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto
Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BoVAg, FoCWA, StIBA en SVN). Auto
Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld
auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren
voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke
verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert
het project en bepaalt in belangrijke mate het succes
ten bate van een schoner milieu.
Sinds 1 januari 1998 worden van overheidswege leges
kentekenbewijs en afdracht tenaamstelling in rekening
gebracht. Vanaf 1 januari 2010 bedragen deze € 38,voor afgifte deel IA en € 9,25 voor afgifte deel IB. over
de leges wordt geen BtW berekend.

Dacia Reparatie Garantie. De Dacia dealer geeft
12 maanden garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft.
Plaatwerkgarantie. Dacia geeft op haar auto’s 6 jaar
plaatwerkgarantie.
Lakgarantie. op alle afgeleverde auto’s biedt Dacia
2 jaar lakgarantie.
Dacia Route Service. Dacia Route Service is 24/7
vanuit geheel Europa bereikbaar om u te helpen
als uw auto strandt met een onvoorzien mechanisch, elektrisch of elektronisch incident dat onder
de contractuele garantie voor nieuwe auto’s valt.
De hulpverlening wordt uitsluitend uitgevoerd door
Dacia Route Service en deze zorgt er voor dat de
auto zo snel mogelijk en zover mogelijk ter plaatse
gerepareerd wordt. In Nederland belt u het telefoonnummer 0900-9998700.
De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in
het Dacia garantie- en onderhoudsboekje.

Aanvullend garantiecontract
Uiteraard geeft Dacia op haar nieuwe personenauto’s
drie jaar fabrieksgarantie. Daarnaast biedt Dacia u de
gelegenheid deze fabrieksgarantie te combineren met
het Dacia garantiePlus Contract:
Het Dacia GarantiePlus Contract*. Met garantiePlus verlengt u uw fabrieksgarantie van 3 jaar tot een
aanvullende garantie-periode van 2 jaar met een max.
kilometerstand van 100.000 km. U maakt met garantiePlus kosteloos gebruik van Dacia Route Service.
En met de garantiePlus Pas kunt u vrijwel overal in
Europa bij elke Dacia dealer terecht. U kunt garantiePlus tot 12 maanden na de eerste tenaamstelling
afsluiten bij uw Dacia dealer.
Model

Verzekeringskosten

Logan Van

In de netto catalogusprijs is een bedrag van € 66,begrepen ten behoeve van de verzekeringskosten.
over de verzekeringskosten wordt geen BPM
berekend.

Logan Pick-up
Model

4 jaar Dacia Garantieplus 100.000 km
€ 190,00
€ 190,00
5 jaar Dacia Garantieplus 100.000 km

Logan Van

€ 275,00

Logan Pick-up

€ 275,00

De service van Dacia

Prijzen excl. BTW.

Dacia garantie. Dacia geeft op haar nieuwe personenen bedrijfsauto’s standaard 36 maanden fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km.

Leasing en financieringen
Renault Financial Services. Renault Financial Services
is de huisleverancier van Dacia op het gebied van
leasing en financiering. Bij de Dacia dealer kunt u terecht
voor deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel
nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault Financial
Services altijd een passende oplossing voor u.
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BoEINgAVENUE 275-1119 PD SCHIPHoL-RIJk / PoStBUS 75784 – 1118 ZX SCHIPHoL / 0900-9998700 / HANDELSREgIStER AMStERDAM 33102829

Dacia Logan Van
& Logan Pick-up

www.dacia.nl
Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2011) te vermelden. Deze prijslijst werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn
streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen
zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of
als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte
kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze
prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.

JAAR
gARANtIE
op 100.000 km

