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Kényelem
egyterűre szabva

Dacia Lodgy

Az életet

megkönnyítő technológiák
A világ változik, és vele együtt változnak az Ön igényei is. A Dacia
Lodgy még több hasznos technológiát kínál, mint eddig: MEDIA
NAV Evolution multimédia és navigációs rendszer, beépített
tolatókamera, emelkedőn elindulást segítő rendszer, manuális
klímaberendezés, tempomat sebességszabályozó és -korlátozó…*
A Dacia Lodgy teljesíti az elvárásait és megkönnyíti az életét.
* felszereltségi szinttől ill. választott opcióktól függően

Dacia Lodgy

KIVÉTELESEN TÁGAS
2-TŐL 7 ÜLÉSIG

Rendkívül tágas
és kényelmes belső tér
Hétköznap, hétvégén vagy nyaraláskor is mindig nyugodtnak érezheti magát

Az új, matt króm keretes középkonzol remekül mutat, ugyanakkor

a tágas, kényelmes és praktikus Dacia Lodgy belsejében, amelyben 7 teljes

egyszerűséget sugároz. A Dacia Lodgy természetesen gondoskodik az Ön

értékű ülés*, valamint számos gondosan megtervezett tárolóhely van. Még a

biztonságáról is: rendelkezik blokkolásgátlóval (ABS), vészfékrásegítővel,

harmadik üléssorban helyet foglaló utasok is jól érzik magukat a tágas térnek

négy légzsákkal, ESC menetstabilizátorral, valamint Isofix gyerekülést

és a méretes térdhelynek köszönhetően. A két lehajtható asztalka a második

rögzítő rendszerrel. Mindezek az örömteli és biztonságos utazást teszik

üléssorban, a könyöktámasz a sofőr oldalán, valamint a plusz hálós zseb az első

lehetővé Önnek és a családjának.

utas oldalán még kényelmesebbé teszik a belső teret.
* felszereltségi szinttől ill. választott
opcióktól függően

Dacia Lodgy

A legnagyobb ütőkártyája:

képes igazodni az Ön
igényeihez
Nem csak a tér fontos, hanem az is, hogy hogyan lehet azt kihasználni.

A csomagok bepakolásánál biztosan értékeli majd az alacsony

A Dacia Lodgy számos lehetőséget biztosít a beltér elrendezésének

küszöbmagasságot. Ezen felül a Dacia Lodgy jól szervezett utastere

megváltoztatására: akár heten is beférnek a nyaralásra, vagy csak ketten,

akár további 30 l tárolóhelyet* is biztosít Önnek, beleértve egy tágas és

miközben akár az „egész házat” is magukkal viszik... Ennek érdekében

könnyen elérhető rekeszt a műszerfal felső részén. A második üléssorban

elég lehajtani az 1/3-2/3 arányban osztott, dönthető második üléssort

elhelyezett 12 V-os csatlakozónak köszönhetően pedig könnyen

és összecsukni vagy kivenni a harmadik üléssor üléseit. A csomagtartó

feltöltheti az összes elektromos eszközét.

űrtartalma 207 l-ről (7 ülés használatakor) akár a maximális 2617 l-re is
növelhető (kétszemélyes kialakítással).

* felszereltségi szinttől ill. választott opcióktól függően
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Access

Ambiance

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK

––Első és hátsó lökhárítók a karosszéria színében
––Fekete színű külső ajtókilincsek
––Fekete színű külső visszapillantó burkolatok
––Hosszanti tetőrudak fekete színben
––15” acél keréktárcsák
––Középkonzol fekete színben
––Szellőzőnyílás keretek fekete színben
––Fekete színű belső ajtókilincsek
––Egyben lehajtható üléstámla a második
üléssorban
––ABS vészfékrásegítővel + ESC
menetstabilizátor + ASR kipörgésgátló
––Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
––Front- és oldallégzsákok az első üléseknél
––Hárompontos biztonsági övek a második és
harmadik üléssorban
––Állítható magasságú első fejtámlák
––Állítható magasságú fejtámlák a második
üléssorban
––Isofix gyerekülés rögzítő rendszer a második
üléssorban (3 db)
––Keréknyomás ellenőrző rendszer
––Gumiabroncs javítókészlet*
––Szervokormány

––Kétszínű lökhárítók
––Oldalsó védőcsíkok
––Szellőzőnyílás keretek króm színben
––1/3-2/3 arányban osztott, dönthető üléstámla
a második üléssorban, az ülések függőlegesbe
állítási lehetőségével
––Fedélzeti számítógép (külső hőmérséklet
információval)
––Ködfényszórók elöl
––Távirányítós központi zár
––Elektromos ablakemelők elöl
––12 V-os csatlakozó a második üléssorban
––Csomagtér világítás (csak az 5 üléses
verzióban)
––Tárolózsebek a hátsó ajtókban
––Pohártartó a középső konzolon elöl/ hátul
––Levehető kalaptartó (csak az 5 üléses
verzióban)
––Dacia Plug & Radio: MP3 Bluetooth® rádió,
USB- és Jack csatlakozó, kormány alól
vezérelhető

––Az első biztonsági övek bekapcsolására
figyelmeztető rendszer
––12 V-os csatlakozó elöl
––Nyitott tároló a műszerfal felső részén
––Tárolózsebek az első ajtókban
––Pohártartó elöl, a középső konzolon
––Műszerfali tárolóhely a vezető oldalán
Választható opciós felszereltségek:
– Pótkerék*

AMBIANCE = ACCESS +

Választható opciós felszereltségek:
––7 üléses kivitel
––Metál színek
––Pótkerék*
––Hátsó parkolóradar
––Manuális klímaberendezés
––MODULARITÁS csomag (könyöktámasz elöl
a vezető oldalán, magasságban állítható első
biztonsági övek, kormányoszlop és vezetőülés)

* Pótkerék opció rendelése esetén nincs
Gumiabroncs javítókészlet.
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Arctic

Stepway

A képen az Arctic kivitel látható opciós MEDIA NAV Evolution rendszerrel

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK

––Külső ajtókilincsek fekete színben
––Külső visszapillantó burkolatok sötétszürke
színben
––Középkonzol fényes fekete színben, króm
kerettel
––Króm keretes műszeregység
––Króm színű belső ajtókilincsek
––Manuális klímaberendezés
––Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó
––Elektromosan állítható és fűthető külső
visszapillantó tükrök
––Gyermekfigyelő tükör
––Elektromos ablakemelők elöl, impulzív a vezető
oldalán
––Magasságban állítható első biztonsági övek
––Magasságban állítható vezetőülés
––Magasságban állítható kormányoszlop
––Dönthető ablakok a harmadik üléssorban (a 7
üléses verziókon)
––Könyöktámasz a vezetőülésen
––Lehajtható asztalkák a második üléssorban
––Zárt kesztyűtartó a műszerfal felső részében
––Térképzsebek az első ülések háttámláján

––7 személyes kivitel
––Kétszínű hosszanti tetőrudak
––16” acél keréktárcsák
––Fekete küszöbvédő elemek és kerékjárati
védőívek
––Matt króm színű első és hátsó lökhárító elemek
––Ködlámpa kerete sötétszürke színben
––Szürke-fekete kárpitozás Stepway hímzéssel
––Bőrkormány
––Hátsó parkolóradar
––Levehető kalaptartó

ARCTIC = AMBIANCE +

Választható opciós felszereltségek:
––7 személyes kivitel
––16” könnyűfém felnik
––Metál színek
––Bőrkormány
––Pótkerék*
––Hátsó parkolóradar
––Hátsó elektromos ablakemelők
––Ülésfűtés az első üléseken
––Levehető kalaptartó (a 7 üléses verziókon)
––MEDIA NAV Evolution: 7” színes,
érintőképernyős multimédia
rendszer: navigáció, rádió, Bluetooth®
telefonkihangosító, USB- és Jack csatlakozó,
kormány alól vezérelhető
––Bővített Kelet-Európa térkép**

STEPWAY = ARCTIC +

Választható opciós felszereltségek
––16” könnyűfém felnik
––Metál színek
––Pótkerék*
––Tolatókamera
––Hátsó elektromos ablakemelők
––Ülésfűtés az első üléseken
––MEDIA NAV Evolution: 7” színes,
érintőképernyős multimédia
rendszer: navigáció, rádió, Bluetooth®
telefonkihangosító, USB- és Jack csatlakozó,
kormány alól vezérelhető
––Bővített Kelet-Európa térkép**

* Pótkerék opció rendelése esetén nincs
Gumiabroncs javítókészlet.
** MEDIA NAV Evolution rendszerhez elérhető.
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Techroad

FONTOSABB SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK
TECHROAD = STEPWAY +

––Techroad belső díszítő elemek
––Techroad kárpitozás
––Techroad külső elemek
––Techroad embléma
––16” acél kerekek TECHROAD dísztárcsával
––MEDIA NAV Evolution: 7” színes,
érintőképernyős multimédia rendszer:
navigáció, rádió, Bluetooth®
telefonkihangosító, USB- és Jack
csatlakozó, kormány alól vezérelhető

Választható opciós felszereltségek:
––16” könnyűfém felnik
––Metál színek
––Pótkerék*
––Tolatókamera
––Hátsó elektromos ablakemelők
––Ülésfűtés az első üléseken
––Bővített Kelet-Európa térkép**

* Pótkerék opció rendelése esetén nincs
		 Gumiabroncs javítókészlet.
** MEDIA NAV Evolution rendszerhez elérhető.
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Fényezés

Kerék- és dísztárcsák

JÉGFEHÉR (369)

TENGERÉSZKÉK (D42)*

IZZÓ VÖRÖS (NPI)* *

15” ACÉL KERÉKTÁRCSA
TISA DÍSZ TÁRCSA
(ACCESS)

15” ACÉL KERÉKTÁRCSA
GROOMY DÍSZ TÁRCSA
(AMBIANCE)

15” ACÉL KERÉKTÁRCSA
POPSTER DÍSZ TÁRCSA
(ARCTIC)

HIGHLAND SZÜRKE (KQA)

METEOR SZÜRKE (KNA)

FEKETE GYÉMÁNT (676)

16” ACÉL KERÉKTÁRCSA
BAYADERE DÍSZ TÁRCSA
(STEPWAY)

16” ALTICA ALUFELNI* * *
(STEPWAY,
TECHROAD OPCIÓ)

16” ALTICA ALUFELNI* * * *
GYÉMÁNT MINTÁVAL
(ARCTIC OPCIÓ)

SZ AHARA BÉZ S (HNP)

AZÚR KÉK (RPL)* * *

KOZMOSZ KÉK (RPR)

16” ACÉL KERÉKTÁRCSA
TECHROAD DÍSZ TÁRCSA
(TECHROAD)

*
**
***
****

Stepway, Techroad felszereltségen nem elérhető.
Kizárólag Techroad felszereltségen elérhető.
Kizárólag Stepway és Techroad felszereltségen elérhető.
Kizárólag Arctic felszereltségen elérhető.

Dacia Lodgy

Tartozékok

1. CSOMAGTÉR TÁLCA
Hatékonyan védi a csomagteret, még piszkos
tárgyak szállítása esetén is. Pontosan illeszkedik a
csomagtartó formájához és könnyedén tisztítható.
2. HORDOZHATÓ CSOMAGTÉR RENDEZŐ
Használja ki autója csomagtartóját a
legoptimálisabb módon ezzel a csomagtér
rendezővel! Könnyedén rögzíthető és a különböző
méretű tárgyakhoz igazítható.
3. COMFORT TEXTIL SZŐNYEGEK
Tökéletesen igazodnak a Dacia Lodgy belsejéhez,
miközben megvédik a gyári padlószőnyeget.
A patentoknak köszönhetően könnyen rögzíthetőek,
nem akadályozzák a pedálok használatát.
4. KÖNYÖKTÁMASZ
Az első könyöktámasz tovább növeli az komfortérzetet vezetés közben és 0,8 liternyi kiegészítő
tárolóhelyet biztosít.
5. VILÁGÍTÓ ELSŐ KÜSZÖBVÉDŐK
Az első ajtók alsó részének stílusos védelme.

1.

3.

2.

4.

5.
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6. VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ
Elengedhetetlen a kirándulásokon a család
kerékpárjainak biztonságos szállításához.
7. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG
Rendkívül strapabíró, kifejezetten gyakori használatra tervezett vonóhorog. Lehetővé teszi utánfutó, hajó,
lakókocsi, kerékpártartó, stb. szállítását.

7.

8. ACÉL TETŐRUDAK
A legszigorúbb teszteknek alávetett, két acélsínből
álló készlet lehetővé teszi a csomagok tetőn való
szállítását.
9. TETŐBOX
A merev műanyagból készült tetőbox néhány perc
alatt felszerelhető a tetőrudakra, ezzel plusz csomagteret biztosít.
10. ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAROK
A rendszer észleli az autó útjába kerülő akadályokat és
figyelmeztet azokra, ezzel megkönnyítve a manőverezést.

8.

6.

9.

10.

11.

11. ELVÁLASZTÓ RÁCS
Elengedhetetlen kiegészítő a kisállatok biztonságos
szállításához, lehetővé teszi a csomagtartó elválasztását az utastértől.

Dacia Lodgy

Méretek

CSOMAGTÉR TÉRFOGATA (dm3)

(ISO 3 832 SZ ABVÁNY)
5 személyes kivitel (a háttámla magasságáig)
7 személyes kivitel (a háttámla magasságáig)
2 személyes konfiguráció, lehajtott ülések a 3. sorban
(tetőig)
2 személyes konfiguráció, ülések nélkül a 3. sorban
(tetőig)

MÉRETEK (mm)

A
B
C
D
E

Tengelytáv
Teljes hossz
Első túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Első nyomtáv

5 személyes 7 személyes

827
-

207

-

1 861
2 617

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834 *
866 / 877 *
1 492

MÉRETEK (mm)

5 személyes 7 személyes

Teljes szélesség tükrök nélkül
1 751 / 1 767 *
Teljes szélesség tükrökkel
2 004
H
Magasság
1 682 / 1 683 1 679 / 1 680
H1 Hátsó ajtó nyitott magassága terheletlen járműnél
2 015
2 010
J
Rakodóküszöb magassága terheletlen járműnél
610
605
K
Hasmagasság
130
L
Lábtér a 2. üléssorban
177
L1 Lábtér a 3. üléssorban
144
M
Könyökszélesség elöl
1 408
M1 Szélesség könyökmagasságban a 2. üléssorban
1 466
M2 Szélesség könyökmagasságban a 3. üléssorban
1 357
N
Vállszélesség elöl
1 401
N1 Szélesség vállmagasságban a 2. üléssorban
1 424
N2 Szélesség vállmagasságban a 3. üléssorban
1 300
G

MÉRETEK (mm)
P
P1
P2
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Magasság a tetőig az első ülésnél, 14°-os dőlésszög
mellett
Magasság a tetőig a 2. üléssorban, 14°-os
dőlésszög mellett
Magasság a tetőig a 3. üléssorban, 14°-os
dőlésszög mellett
Csomagtér nyílás szélessége felül/Csomagtér
nyílás maximális szélessége
Csomagtér nyílás szélessége alul
Kerékdobok közötti belső szélesség
Csomagtér nyílás magassága
Hasznos padlóhossz a 2. üléssorig
Hasznos padlóhossz a 3. üléssorig
Csomagtér fedél alatti magasság

*Stepway, Techroad verzió.

5 személyes 7 személyes
1 003
952
-

867
859 / 1 067

1 174
-

1 035
894
1 180
583

1 130
378

Dacia Lodgy

Menj, utazz, élvezd az
autózást – erről szól a
Dacia!
A Dacianál mindig ugyanazon alapelvekkel összhangban tervezzük

támogatásban részesül: magas minőség, megbízhatóság és eredeti

autóinkat: határozott stílusú, de nem hivalkodó modelleket, a

dizájn, valamint kiemelkedő komfort és – ami különösen fontos –

legmegbízhatóbb technológiákkal felszerelve, és mindezt elérhető

tisztességes ár választását jelenti. A Dacia márka választásával olyan új

áron. Alig tíz év alatt megváltoztattuk az erőviszonyokat és fordulatot

autónk lehet, amely teljesen megfelel az igényeinknek és vágyainknak.

hoztunk az autópiacon. Hihetetlen? Szerintünk nem. Miben rejlik a

Egy Dacia tulajdonosának lenni azt jelenti, hogy nem kellett minden

titkunk? Az egyszerűség, az ötletes megoldások és az elérhető ár

megtakarításunkat az új autóra költeni. Az autóvásárlás mellett marad

ideális kombinációja. A modell kiválasztásától, az áron át egészen a

lehetősége nyaralni menni, meglepni gyermekét álmai hangszerével,

szervizelésig – a Dacianál mindez egyértelmű és áttekinthető. Egy

vagy egyszerűen csak félretenni a megspórolt pénzt.

Dacia tulajdonosaként biztos lehet benne, hogy mindig megfelelő

Egy Dacia tulajdonosaként gondtalanul útnak indulhat!

Dacia Lodgy

Utazz úgy, ahogy
csak szeretnél!

www.dacia.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus Dacia
előszériák és prototípusok alapján készült. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől
vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A
gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok
pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A jelen kiadványban található képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének
– bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához és közzétételéhez a Renault Hungária Kft. előzetes, írásos engedélye szükséges. A garancia 3 év
azonban legfeljebb 100 000 km elérésig érvényes. A garancia pontos feltételeit a Dacia Általános Szerződési Feltételek között található Dacia Jótállási Feltételek tartalmazzák.
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