
 Din exterior, 
un Logan EdițiE 
SpEciaLă 10 ani 

poatE fi dEoSEbit 
De restul gamei 

datorită jantELor 
mai mari.
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Dacia Logan 10 ani 1.5 dCi

Preț (euro)  11.300

Concurenți:   Citroën C-Elysee, Peugeot 301, Škoda Rapid

Putere maximă (CP/rpm) 75/4000

0–100 km/h (s) 14.6

Viteză maximă (km/h) 164

Consum mediu ECE (l/100 km) 3,8

Emisii CO2 (g/km) 99

Propulsie Diesel, L4, 1461 cmc, cuplu maxim 200 Nm/ 
1750 rpm, cutie manuală cu 5 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Sedan cu 5 locuri. L x l x h: 4347 x 1733 x  
1517 mm. Ampatament: 2634 mm. Volum portbagaj: 510 l.  
Masă la gol: 1059 kg

Date tehniCe

Ediția specială Dacia Logan 
10 ani marchează o etapă 
evolutivă importantă în 
viața modelului și a mărcii. 
Cu siguranță, o serie de 
dotări care și-au făcut 
acum debutul se vor regăsi 
în viitorul apropiat pe  
toată gama.

C onCLuzie

special comenzilor pentru geamurile din față am-
plasate pe uși, am remarcat și un compartiment 
de depozitare cu capac plasat deasupra planșei 
de bord. A mai rămas totuși ceva de îmbunătățit –  
comenzile pentru geamurile electrice din spate nu 
sunt tot pe ușa șoferului, așa cum ar fi fost normal, 
ci pe consola centrală.  Climatizarea automată este 
însă vedeta habitaclului – are reglaj pe singură 
zonă, dar comenzile sunt clare și ușor de acționat 
chiar și în mers.  Planșa de bord e schimbată și 
are o nouă culoare, noir brilliant, iar aeratoarele 
centrale sunt dreptunghiulare și au contur crom 
satinat. De asemenea, mânerele ușilor sunt diferi-
te față de restul versiunilor de echipare Logan. Per 
total, ambianța interioară este foarte plăcută, deci 
ne-am dori ca toate aceste modificări să se regă-
sească nu doar pe Logan, ci și pe restul gamei Da-
cia. Mai ales climatizarea automată credem că ar 
fi o dotare, chiar și opțională, foarte bună pentru 
Duster, cel mai scump model al gamei. 

Pentru Logan 10 ani, Dacia mizează pe două 
motorizări, una pe benzină și alta diesel. Pentru 
a menține prețul în limite rezonabile, au fost ale-

se motorizările de bază, respectiv 1.2 16V și 1.5 
dCi cu 75 CP. Noi am avut la test dieselul care, 
chiar dacă are putere redusă, compensează prin 
cuplul motor. Pentru o mașină de familie, diese-
lul oferă exact ceea ce trebuie, mai exact consum 
redus și performanțe decente. În continuare se 
simte lipsa unei cutii cu șase trepte, care ar adu-
ce un plus de rafinament și un minus în ceea ce 
privește consumul de carburant. Chiar și așa, în 
timpul testului, consumul mediu obținut de noi 
a fost de 6,4 l/100 km, în condițiile în care am 
rulat preponderent în oraș. Altfel, ținuta de drum 
pune accentul pe confort, iar denivelările și gro-
pile sunt absorbite fără emoții. Mai mult, suspen-
siile funcționează suficient de silențios încât să 
nu-i deranjeze pe pasageri. 

Cele două versiuni Logan 10 ani au prețuri 
de 9400 de euro pentru benzină și 11.300 de 
euro pentru diesel. Pe lista de opționale se află 
vopseaua metalizată, tempomatul și sistemul de 
navigație. Complet dotată, cea mai scumpă versiu-
ne ajunge la 12.250 de euro.
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Comenzile pentru geamurile din față au fost 
montate în sfârșit pe ușa șoferului.

Climatizarea automată apare în premieră 
pe un model cu sigla Dacia.




