
Dacia Lodgy



De monovolume Dacia Lodgy beantwoordt aan de behoeften van hedendaagse 

gezinnen. Hij is leverbaar met 5 of 7 gemakkelijk toegankelijke plaatsen en toont zich 

erg ruim. Voor uw comfort beschikt hij over een grote ruimte tot aan de derde zetelrij, 

een verzorgd interieurdesign, een even moderne als praktische uitrusting en een 

van de grootste bagageruimtes in deze klasse. Lodgy, die trouw blijft aan de genen 

van het merk Dacia, heeft alle vereiste kwaliteiten in termen van betrouwbaarheid 

en robuustheid. En dankzij zijn Dacia dieselmotoren en zijn rechtstreeks ingespoten 

turbobenzinemotor (TCe 115) blijkt hij ook erg zuinig. Het verbruik en de CO2-uitstoot 

blijven zo binnen de perken. Comfort, ruimte voor iedereen, een nuttige uitrusting, 

zuinige motoren, drie jaar of 100 000 km* garantie, Lodgy ziet het groots...  

voor een kleine prijs!

* Bij de eerst behaalde termijn.

U houdt van  
uw gezin. Hij ook.





Voor gezinnen doet de monovolume Dacia Lodgy altijd meer, ook op het gebied van uitrusting. 

Laat u leiden! Lodgy beschikt over het multimediasysteem MEDIA NAV*, dat in de middenconsole 

werd geïntegreerd en over een 7" (18 cm) groot touchscreen beschikt. Het erg gebruiksvriendelijke 

systeem omvat de radio en Bluetooth®-technologie om via streaming te luisteren naar de muziek op 

MP3-spelers en om handenvrij te bellen. 

Voor de navigatiefunctie is er keuze tussen een 2D- of 3D- weergave (Birdview). De USB- en 

Jack-aansluiting op het dashboard en de bediening aan het stuur maken het systeem compleet.

Dacia Lodgy biedt ook nog een tweede multimedia-oplossing, Dacia Plug&Radio*, bestaande uit 

een nieuwe radio met groot scherm en bediening aan het stuur, een MP3-compatibele, USB- en  

Jack-aansluitingen op het dashboard en Bluetooth®-technologie. 

Voor korte ritten of uitstapjes met het hele gezin geniet u van een geoptimaliseerde klankweergave. 

Andere nieuwigheden: de parkeerhulpsysteem achteraan* en de snelheidsbegrenzer*.  

De parkeerhulpsysteem achteraan vereenvoudigen uw manoeuvres voor nog meer comfort en 

eenvoud. De snelheidsbegrenzer verhoogt uw veiligheid en gemoedsrust tijdens het rijden.

* Optie of naargelang de versies.

MEDIA-NAV met 7"- touchscreen.

Dacia Plug&Radio.

USB-aansluiting.

100% nuttige  
technologie.





Lodgy ontvangt  
u als een koning.
Zodra u de deur opent, ontdekt u wat een praktische monovolume Dacia Lodgy is. Een royale ruimte, ontworpen  

om heel uw gezin te ontvangen, goed uitgekiende opbergvakken om het leven in het interieur te vereenvoudigen...  

Hij denkt echt aan alles. Zijn zeven volwaardige plaatsen* en zijn onovertroffen ruimte op de derde zetelrij in termen 

van knieruimte en hoogte onder het dak maken hem tot een van koplopers in zijn klasse. 

Qua welzijn in het interieur onderscheidt Lodgy zich ook door zijn doeltreffende verwarming en airconditioning*, 

die een homogeen klimaat verzekeren in het hele interieur. De bestuurder en zijn passagiers zitten goed in de 

monovolume Lodgy. Iedereen voelt zich er thuis…

* Optie of naargelang de versie.







Reken op zijn 
moduleerbaarheid.
Als monovolume past Dacia Lodgy zich aan al uw behoeften aan. U wilt meer laadruimte? Vraag het hem 

en hij plooit zich naar al uw wensen. 

De tweede zetelrij is in twee delen neerklapbaar (1/3-2/3)*. Ze kan ook worden weggeklapt, net als de 

derde zetelrij trouwens. Zo kunt u overgaan van 7 naar 2 plaatsen terwijl u de derde zetelrij al dan niet 

verwijdert uit de auto. Het bagagevolume van Dacia Lodgy is simpelweg onklopbaar. Hij beschikt al over 

207 liter in de configuratie met 7 plaatsen en dat kan oplopen tot 2 617 liter in de configuratie met  

2 plaatsen. Bovendien maakt de lage kofferdrempel het gemakkelijk om grote voorwerpen in te laden.  

Zo hoeft u nooit meer te kiezen tussen interieur- en bagageruimte. 

Met Lodgy hebt u beide! 

En de functionaliteit van Dacia Lodgy gaat nog veel verder. Hij biedt ook nog eens 30 liter aan 

opbergruimte* die perfect werd verdeeld over het interieur en een royaal en gemakkelijk toegankelijk 

opbergvak bovenaan op het dashboard. 

* Naargelang de versies.

Neerklapbare en opklapbare 
achterbank 1/3 - 2/3.*

Opbergvak bovenaan het dashboard 
(gesloten op Lauréate).

Bagagescherm (optie op versie 7 plaatsen).





Voor gezinnen is veiligheid een prioriteit. Voor Lodgy ook. 

4 airbags, waaronder 2 zijdelingse airbags vooraan, een ABS met noodremhulp, een ESP  

(dynamische stabiliteitsregeling) en zelfs een snelheidsbegrenzer*, parkeerhulpsysteem achteraan*, 

3 plaatsen met ISOFIX-bevestigingen op de tweede zetelrij. Wat de bescherming van uw geliefden 

betreft, werd niets aan het toeval overgelaten. En om uw gezin nog gemakkelijker te vervoeren 

heeft de monovolume Dacia Lodgy een sterke zin voor besparingen ontwikkeld. Uiterst zuinige 

dieselmotoren, een zuinige en performante benzinemotor, een beperkte CO2-uitstoot...  

Alle knowhow van Dacia is verenigd in Lodgy.

* Optie of naargelang de versie.

Veiligheid en echte besparingen  
die het hele gezin ten  
goede komen.





Rij van het ene avontuur 
in het andere.

Ontdek de Lodgy in Stepway-versie 

De Lodgy Stepway trekt meteen alle aandacht. 

Beschermplaten en sierranden rond de mistlampen in gesatineerdchroom, 

verbrede wielkasten, dakstangen, flexwheel velgen en buitenspiegelkappen in 

dark metal zorgen voor een gespierde look.

Binnenin bevestigen de nieuwe zetelbekleding met Stepway-logo, een soft 

feel stuurwiel  en een instrumentenbord afgewerkt met blauwe toetsen zijn 

uitgesproken persoonlijkheid. Deze tint contrasteert perfect met de rest van 

het donker carbonkleurige interieur en benadrukt zijn dynamisme. 
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TRANSPORT
1. ZWANENHALSTREKHAAK

 De hoge mechanische weerstand en betrouwbaarheid 
worden verzekerd door de naleving van normen die 

strenger zijn dan de strengste Europese veiligheidsnormen.

2. DWARSSTAVEN OP LENGTESTAVEN 
De stalen dakstaven zijn perfect aangepast aan het design 

van uw wagen en gemakkelijk te installeren. Ze kunnen 
ook worden uitgerust met diverse transportaccessoires: 

skidragers, fietsdragers, dakkoffer, enz. 

3. DAKKOFFER OP DWARSSTAVEN 
Maakt het mogelijk om het laadvermogen van Dacia Lodgy 

in alle veiligheid en op elegante wijze uit te breiden. 

4. FIETSDRAGER OP TREKHAAK
Om uw vrije tijd in te vullen kunt u opteren voor de 

fietsdrager op trekhaak. Dankzij zijn kantelfunctie  
blijft de koffer toegankelijk. 

KOETSWERKELEMENTEN
5. SPATLAPPEN VOOR-EN ACHTERAAN

De spatlappen zijn perfect geïntegreerd om de lijn niet 
te verstoren en beschermen het koetswerk tegen 

opspattende modder en steenslag.

6. WINDDEFLECTOREN
De winddeflectoren verversen de lucht wanneer  
er tijdens een regenbui wordt gerookt in de auto.

VEILIGHEIDSUITRUSTING
7. SNEEUWKETTINGEN *

De schakels op de buitensluiting garanderen een  
optimale grip op alle banden. Zo kunt u de  

sneeuwkettingen opleggen en er veilig mee  
rijden op een besneeuwde ondergrond.

* Niet compatibel met 16"-velgen.

Accessoires
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INTERIEUR
8. KOFFERBAK
Hij is stevig en resistent, beschermt de koffer en maakt het 
mogelijk om de meest uiteenlopende producten en vuile 
voorwerpen te vervoeren. Hij is waterdicht en is eenvoudig 
uit te nemen om af te spuiten met water en past perfect in 
de koffer van uw Dacia Lodgy.

9. KOFFER BODEMNET 
Houdt voorwerpen stevig op hun plaats in de koffer  
en voorkomt dat ze tijdens de rit gaan rondslingeren.  
Te bevestigen op de oorspronkelijke bevestigingspunten.

10. BAGAGENET 
Biedt een extra opbergvak in de koffer en houdt kleine 
voorwerpen op hun plaats dankzij de drie compartimenten.

11. VLOERTAPIJTEN IN STOF / RUBBER
De vloertapijten zijn op maat gemaakt en zijn in perfecte 
harmonie met het interieur. Ze zijn van uitstekende kwaliteit 
en bieden extra veiligheid. Met zijn verhoogde randen biedt 
het rubberen tapijt een nog betere bescherming tegen 
sneeuw, modder en ander vuil.

12. CENTRALE ARMSTEUN VOORAAN (1)

De centrale armsteun vooraan verzekert het comfort van de 
bestuurder tijdens de rit.

13. KOELMODULE
Helpt voeding en dranken fris te houden tijdens lange ritten.

14. SCHEIDINGSREK 
Dit rooster in roestvrij staal vormt een doeltreffende 
scheiding tussen het interieur en de bagageruimte.

MULTIMEDIA
15. NEXT BASE (2) 

Hoogwaardig, semigeïntegreerd videosysteem bestaande 
uit twee extra grote schermen van 9" en twee dvd-spelers. 
Zo kunnen passagiers elk hun eigen film bekijken of 
dezelfde film op de twee schermen afspelen.

(1) Afbeeldingen niet contractueel.
(2) Montagevoorbeeld op een model uit het Renault-gamma.

Om het volledige accessoiregamma te ontdekken, verwijzen we u 
graag naar uw concessiehouder.



 12V-aansluiting
 2 plaatsen op de 3de zetelrij op  
versie 7 plaatsen (neerklapbaar  
en opklapbaar 1/2-2/2)

 3 in de hoogte regelbare hoofdsteunen 
‘Komma’ achteraan

 Boordcomputer
 Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

 Elektrische ruiten vooraan
 Kofferverlichting (op versie 5 plaatsen)
 Middenconsole metaalgrijs 
 Neerklapbare en opklapbare achterbank 
1/3 - 2/3

 Plug & Radio: radio - MP3 Bluetooth® 
met jack-aansluiting en bediening aan 
het stuur 

 Stalen velgen 15’’ Lyric
 Stoffen zetelbekleding Elfa
 Tweekleurige bumpers 
(koetswerkkleur / zwart)

 Tweekleurige deurpanelen voor-  
en achteraan

 Verwijderbaar bagagescherm 
(optie op versie 7 plaatsen)

 Zijdelingse beschermingsstrips

OPTIES : 
 Bagagescherm (op versie 7 plaatsen)
 Comfortpack: in de hoogte regelbare 
bestuurderszetel, stuurwiel, en 
veiligheidsgordels vooraan

 Metaalkleur
 Mistkoplampen
 Parkeerhulpsysteem achteraan
 Reservewiel

Versie

Lodgy

Versie

Ambiance

 1/1 neerklapbare achterbank
 3 in de hoogte regelbare hoofdsteunen 
achteraan

 ABS + Remhulpsysteem
 Bandendrukcontrolesysteem
 Bandenopblaaskit
 Bestuurdersairbag en ontkoppelbare 
passagiersairbag

 Bumpers in koetswerkkleur
 Driepuntsveiligheidsgordels met 
geïntegreerde krachtbegrenzer

 Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) 
met antislipsysteem (ASR)

 Ecomodus
 Geluidsalarm bij niet vastgemaakte 
veiligheidsgordels

 Getinte ruiten
 Isofix bevestigingssysteem voor 
kinderstoel op de 3 plaatsen achteraan 
(2de zetelrij)

 Open handschoenkastje
 Open opber gvak op het dashboard
 Radiovooruitrusting in dashboard
 Schakelindicator
 Sierstrip in koetswerkkleur bovenaan de 
radiatorrooster

 Stalen velgen 15’’ Tisa
 Stoffen zetelbekleding Rollando Unit 
zwart

 Stop & Start
 Stuurbekrachtiging
 Van binnenuit, handmatig regelbare, 
zwarte buitenspiegels

 Verwarmde achterruit met ruitenwisser
 Zijdelingse airbags vooraan
 Zwarte dakstaven
 Zwarte binnen en buitenste deugrepen

OPTIES :
 Reservewiel

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING 
LODGY

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING 
AMBIANCE = LODGY +



Versie

Anniversary 2
BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING  
ANNIVERSARY 2 = AMBIANCE +

 16” alu-velgen Panache 
 Binnenafwerking in chroom (omranding van de verluchtingsmonden en 
wijzerplaat, deurgrepen en versnellingspookknop)

 Buitenste deurgrepen in koetswerkkleur
 Centrale Armsteun
 Elektrische buitenspiegel in koetswerkkleur
 Gesloten handschoenkastje
 Gesloten opbergvak op het dashboard
 In de hoogte regelbare bestuurderszetel,  
stuurwiel en veiligheidsgordels vooraan

 Soft Feel stuurwiel en versnellingspook 
 Manuele airconditioning
 Middenconsole shiny zwart met chroom omranding
 Mistkoplampen
 Snelheidsregelaar en -begrenzer
 Sierstrip in chroom bovenaan de radiatorrooster
 Stoffen zetelbekleding Favely

OPTIES :
 Bagagescherm (op versie 7 plaatsen)
 Elektrische ruiten achteraan
 Kaart van West-Europa voor het navigatiesysteem Media-Nav
 Media-Nav Evolution: geïntegreerd navigatiesysteem met touchscreen,  
radio, jack-aansluiting, USB en Bluetooth®

 Metaalkleur
 Parkeerhulpsysteem achteraan
 Reservewiel



Versie
Stepway
BELANGKRIJKSTE BASISUITRUSTING 
STEPWAY = ANNIVERSARY 2+ 

 Bagagescherm
 Media-Nav: geïntegreerd navigatiesysteem met touchscreen,  
radio, jack- en USB-aansluiting, audiostreaming en Bluetooth®

 Parkeerhulpsysteem achteraan

Design: 
 16" flexwheel velgen
 Blauwe rand rond ventilatieroosters, de tellers van het 
instrumentenbord en op het stuurwiel

 Dakstangen en buitenspiegels in dark metal
 Interieursfeer in donker carbon
 Radiatorrooster met zwarte bovenrand
 'Stepway'-striping op de deuren vooraan
 Stepway-zetelbekleding met stiksels en borduursels
 Voor- en achterbumpers in koetswerkkleur met beschermplaten  
voor/achter en sierranden rond de mistlampen 

 Wielkastbeschermers

Opties: 
 Elektrische ruiten achteraan
 Kaart van West-Europa voor het navigatiesysteem
 Metaalkleur
 Reservewiel 





Afmetingen

5 plaatsen 7 plaatsen
KOFFERINHOUD (dm3 ISO-norm)

5 plaatsen met zetels 2de rij 827 -
7 plaatsen met zetels 3de rij - 207
Met opgeklapte 2de en 3de zetelrij - 1861
Zonder 3de zetelrij en met opgeklpate 2de zetelrij 2617 2617

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2810 2810
B Totale lengte 4498/4521*
C Overbouw vooraan 822/834*
D Overbouw achteraan 866/877*
E Spoorbreedte vooraan 1492 1492
F Spoorbreedte achteraan 1478 1478
G Totale breedte zonder buitenspeigels 1751 / 1767*

Totale breedte met buitenspiegels 2004
H Totale hoogte leeg / met dakstaven 1682 / 1683 1679 / 1680
H1 Totale hoogte met open achterklep 2015 2010
J Hoogte laaddrempel leeg 610 605
K Vrije hoogte geladen 120 120
L Vrije knieruimte zetels tweede rij 177 177

5 plaatsen 7 plaatsen
L1 Vrije knieruimte zetels derde rij - 144
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1408 1408
M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan (2de zetelrij) 1466 1466
M2 Breedte op ellebooghoogte achteraan (3de zetelrij) - 1357
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1401 1401
N1 Breedte op schouderhoogte achteraan (2de zetelrij) 1424 1424
N2 Breedte op schouderhoogte achteraan (3de zetelrij) - 1300
P Hoogte zitting vooraan onder het dak bij helling 14° 1003 1003
P1 Hoogte zitting achteraan onder het dak bij helling 14° (2de zetelrij) 952 952
P2 Hoogte zitting achteraan onder het dak bij helling 14° (3de zetelrij) - 867
Y Breedte laadopening bovenaan 859 859

Maximum laadopening bovenaan 1067 1067
Y1 Laadopening onderaan 1035 1035
Y2 Binnenbreedte tussen wielkasten 1174 1130
Z Hoogte laadopening achteraan 894 894
Z1 Laadlengte achter 2de zetelrij 1180 1180
Z2 Laadlengte achter 3de zetelrij - 378
Z3 Hoogte onder het bagagescherm 583 583
* Stepway versie



* Niet beschikbaar op Stepway.
** Alleen beschikbaar op Stepway.

IJSWIT

TISA 15’’ ALTICA 16"

NAVYBLAUW * PLATINIUM GRIJSKOMEETGRIJSCOSMOSBLAUW * AZUURBLAUW **

Kleuren

Niet - metaalkleuren Metaalkleuren

ZWART NACRE

Stalen Velgen 15’’ Flexwheel 16" Alu velgen 16"
LODGY Tisa - -
AMBIANCE Groomy - -
ANNIVERSARY 2 - - Altica 
STEPWAY - Bayadere Altica (optie)

GROOMY 15" BAYADERE 16" 

Velgen 



Motoren

1.6 TCe 115 dCi 90 dCi 110 
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Aantal plaatsen 5 / 7
Fiscale PK 9 7 8 8

Motor
Brandstof Benzine Benzine Diesel Diesel
Cilinderinhoud (cm3) 1 598 1 198 1 461 1 461
Boring x Slag (mm) 79,5 x 80,5 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Aantal cilinders 4 4 4 4
Volumetrische verhouding 9,5 - 15,5 15,5
Aantal kleppen 8 16 8 8
Vermogen KW (pk) 75 (102) 85 (115) 66 (89) 79 (107)
Bij tr/min 5 500 4 500 4 000 4 000
Max. koppel Nm 156 190 220 260
Bij tr/min 4 000 1 750 1 750 1 750
Type inspuitsysteem Multipoint Direct Direct met Common Rail + multi-injectie Direct met Common Rail + multi-injectie
Luchttoevoer Lucht Turbocompressor Turbocompressor met variabele geométrie
Katalysator Serie Serie Serie Serie
Roetfilter (FAP) - - Serie Serie

Versnellingsbak
Type versnellingsbak Manueel
Aantal versnellingen 5 5 5 6

Stuurinrichting
Stuurinrichting type Hydraulisch
Draaicirkel tussen voetpaden (m) 11,1 / 11,6
Aantal stuuromwentelingen 3,3

Ophanging
Voortrein Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm
Achtertrein Achteras in H-vorm met vervormbaar profiel en met geprogrammeerde zuivering / Schroefveren

Banden
Standaardvelgen 6J15 / 6J16

Standaardbanden vooraan / achteraan 185/65 R15 88T (15”)  
195/55 R16 91H (16”)

Remmen
ABS Bosch 8.0 Serie
AFU Serie
ESP Serie

Vooraan : schijven diam. (mm) 258  
280 met ESP 280 258  

280 met ESP 280

Achteraan : trommels diam. (mm) 9‘’

Prestaties
Topsnelheid (km/u) 172 179 169 177
0 tot 100 km/u (s) 11"6 10"6 12"3 11"2
400 m vanuit stilstand (s) 18" 17"5 18"3 17"7
1000 m vanuit stilstand (s) 33"5 31"9 34"1 33"

Vebruik en uitstoot 5 / 7 pl. (volgens europese norm van toepassing)
CO2-uitstoot (g/km) 139 124 / 128 103 105
Categorie CO2 / Verbruik C B B C
Stadscyclus (l/100 km) 7,8 6,6 / 6,8 4,3 4,4
Wegcyclus (l/100 km) 5,2 4,8 / 5,0 3,8 3,8
Volledige cyclus (l/100 km) 6,1 5,5 / 5,6 4,0 4,0

Inhoud
Brandstoftank (l) 50

Gewichten (kg) 5 / 7 pl.
Rijklaar rijgewicht 1 090 / 1 191 1 192 / 1 205 1 205 / 1 238 1 205 / 1 262
Hoogst toegelaten gewicht 1 800 / 1 857 1 818 / 1 885 1 870 / 1 903 1 870 / 1 926
Hoogst toegelaten gewicht met de sleep 3 000 / 3 057 3 018 / 3 085 3 070 / 3 103 3 070 / 3 126
Nuttig laadvermogen 710 / 666 626 / 680 665 / 665 665 / 664
Aanhanger met remmen 1 400 1 400 1 400 1 400
Aanhanger zonder remmen 580 / 630 630 / 640 640 / 655 640 / 665



Uitrusting en opties

Lodgy Ambiance Anniversary 2 Stepway

Design buitenkant
Bumpers Koetswerkkleur Tweekleurig Tweekleurig Tweekleurig
Sierstrip bovenaan het radiatorrooster Koetswerkkleur Koetswerkkleur Chroome Zwart
Zijdelingse beschermingsstrips -
Buitenste deurgrepen Zwart Zwart Koetswerkkleur Zwart
Buitenspiegels Zwart Zwart Koetswerkkleur Dark Metal
Daktstaven Zwart Zwart Zwart Dark Metal
Stalen velgen 15" - -
Flexwheel velgen 16" - - -
Alu velgen 16" - - ¤
Metaalkleur - ¤ ¤ ¤

Zetels en interieur

Middenconsole Donker Carbon Donker Carbon Donker Carbon Glazend Zwart 
en blauwe ring

Omranding van de verluchtingsmonden Donker Carbon Metaalgrijs Chroom Blauw
Omranding van de wijzerplaat Donker Carbon Donker Carbon Chroom Blauw
Soft feel stuurwiel en versnellingspook - -
Binnenste deurgrepen Zwart Zwart Chroom Zwart
Deurpanelen Eenkleurig Tweekleurig Tweekleurig Donker carbon
1/1 neerklapbare achterbank 2de zetelrij - - -
Neerklapbare en opklapbare achterbank 1/3 - 2/3 op 2de zetelrij -
Achterbank 2 plaatsen op de 3de zetelrij  
(neerklapbaar en opklapbaar 1/2-1/2) uitneembaar

- ¤ ¤ ¤

Stoffen zetelbekleding -
Stepway zetelbekleding met stiksels en borduursels - - -
Lederen zetelbekleding - - - -

Actieve en passieve veilligheid
ABS + AFU (remhulpsysteem)
Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipsysteem (ASR)
Bestuurdersairbag en desactiveerbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan
Driepuntsveiligheidsgordels met geïntegreerde krachtbegrenzer
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan - Comfortpack
Driepuntsveiligheidsgordels achteraan 2de en 3de zetelrij  
(naargelang de versie)
In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan
In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan (2de zetelrij) - - -
In de hoogte regelbare hoofdsteunen “komma” achteraan  
op 2de en 3de zetelrij (naargelang de versie)

-

Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op de plaatsen  
2de zetelrij
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenopblaaskit
Reservewiel (vervangt de bandenopblaaskit) ¤ ¤ ¤ ¤

Bescherming van de wagen
Startblokkeersysteem

Rijgedrag
Ecomodus
Schakelindicator
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer -
Aanduiding bij niet gesloten deuren - -
Geluidsalarm bij niet vastgemaakte veiligheidsgordels vooraan
Snelheidsregelaar en-begrenzen -
Parkeerhulpsysteem achteraan - ¤ ¤

Lodgy Ambiance Anniversary 2 Stepway

Zichtbaarheid
Mistkoplampen - ¤
Verwarmde achteruit met ruitenwissers
Elektrische en verwarmde buitenspiegels - -

Comfort
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening -
Elektrische ruiten vooraan -
Elektrische ruiten achteraan - - ¤ ¤
Binnenverlichting met passagiersleesspot - -
12V-aansluiting
Wegneembare asbak / sigarenaansteker
In de hoogte regelbaar stuurwiel - Comfortpack
In de hoogte regelbare bestuurderszetel - Comfortpack
Manuele airconditioning - ¤ / Pack
Kofferverlichting (op versie 5 plaatsen) -

Opbergvakken
Opbergvak op het dashboard Open Open Gesloten Gesloten
Opbergvakken in de deuren vooraan
Opbergvakken in de deuren achteraan -
Opbergvak op de 3de zetelrij (versie 7 plaatsen) -
Opbergvak in het dashboard bestuuderszijde
Opbergzakjes in de rugleuning van de voorzetels - -
Brillenhouder - -
Bagagescherm (5 / 7 plaatsen) -

Multimedia
Plug & Radio : radio MP3 met jack-aansluiting, USB, Bluetooth® en bediening aan het stuur - -
Media-Nav : geïntegreerd navigatiesysteem met touchscreen, radio,  
jack-aansluiting, USB, Bluetooth® en bediening aan het stuur

- - ¤

Kaart van Europa voor het navigatiesysteem Media-Nav - - ¤ ¤

Packs
Comfortpack : in de hoogte regelbare bestuurderszetel, stuurwiel,  
en veiligheidsgordels vooraan

- ¤

: Serie ; ¤ : Optie ; - : niet beschikbaar
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Een wagen voor die prijs ?
Dat meent u niet ! 
JA, TOCH WEL. Dacia was er als eerste merk van 

overtuigd dat ook goedkopere wagens aantrekkelijk, 

veilig en kwalitatief konden zijn. En iets zegt 

ons dat we gelijk hadden... De betrouwbaarheid 

en robuustheid van onze wagens worden alom 

erkend. De laatste uitgekomen modellen van het 

Dacia-gamma creëerden een verrassingseffect 

door hun uniek en hoogstaand design. Bovendien 

ontbreekt het onze modellen nooit aan ruimte 

en bieden ze comfortabel plaats aan de 

inzittenden en hun bagage. Dat succes steunt op 

een eenvoudige vaststelling: het is niet omdat 

je van je auto houdt en hem ook nodig hebt, 

dat je er heel je budget aan wil besteden. 

ALS MERK VAN DE RENAULT GROEP steunt Dacia 

op technische oplossingen die hun efficiëntie en 

betrouwbaarheid al ruimschoots hebben bewezen. 

Zo kan het merk 3 jaar of 100.000 km garantie en 

erg lage gebruikskosten aanbieden. De wagens van 

het Dacia-gamma worden gebouwd in fabrieken 

met ISO 14001-certificaat en worden aangedreven 

door dieselmotoren (dCi 75 en dCi 90) met een 

CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km. Ook 

daarvan zijn we namelijk overtuigd: respectvoller 

zijn voor het milieu mag geen kwestie van prijs zijn!

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (Maart 2017). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure om een 
gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt DACIA zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen 
worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële DACIA-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke DACIA-verdeler om de meest recente 
informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte 
van deze publicatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. Alle verbruiksgegevens en CO2-waarden die in deze brochure staan, werden gehomologeerd volgens de huidige wetgeving.

* Bij de eerst behaalde termijn.

(www.dacia.be)
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