
Dacia Lodgy

www.dacia.cz
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Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoli modifi kovat 
specifi kace i popisované a představované automobily. Tyto modifi kace Dacia svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, 
volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od 
skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její části, 
provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Dacia, je zakázána.

 Dacia
Vaše očekávání nás inspirují 
k hledání inteligentních řešení.
Dacia nabízí jednoduchá a inteligentní řešení. Hledáte důvtip a vynalézavost za rozumnou cenu – tyto hodnoty jsou nám vlastní. Naše rodinné a užitkové vozy se odlišují 

svou velkorysostí. Jsou velkorysé s ohledem na prostor, který nabízí svým cestujícím a všem jejich zavazadlům, i na poměr cena/užitná hodnota, který je stanoven tak, 

aby byly zajištěny všechny potřebné funkce bez zbytečného nadstandardu, ale také bez kompromisů. V oblasti bezpečnosti vám nabízíme know-how značky Renault.

Jako značka skupiny Renault využíváme při vývoji našich vozů osvědčená a prověřená technická řešení, což nám umožňuje  poskytovat na naše vozy záruku 3 roky 

a dosáhnout velmi zajímavých nákladů na údržbu. 

Můžete si dopřát ještě větší komfort a prodloužit si záruku na vůz o další dva nebo tři roky až na celkových 6 let nebo do najetí 100 000 km.

Dacia, to je důvěra a jistota. 
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•  Přední a zadní nárazník ve 
dvoubarevném provedení 

• Boční ochranné lišty 
•  Středový panel v lesklé kovově 

šedé barvě
•  Ocelová kola 15“
•  Centrální zamykání s dálkovým 

ovládáním
•  Elektricky ovládaná přední okna
• Palubní počítač
•  Sklopné zadní sedadlo dělené 

1/3 – 2/3, složené sedadlo lze 
vyklopit do svislé polohy
(ve 2. řadě) 

•  Uzavíratelná odkládací schránka 
spolujezdce

•  Kryt zavazadlového prostoru

Verze

Ambiance

•  Přední a zadní nárazník v barvě 
karoserie 

•  Lišta přední masky v barvě 
karoserie

• Ocelová kola 14“
• Posilovač řízení
• Airbag řidiče a spolujezdce
• Boční airbagy vpředu
•  Manuální ovládání předních 

a zadních oken
•  Otevřená přihrádka na palubní 

desce
•  Otevřená odkládací schránka 

spolujezdce 
•  3 sedadla s úchyty Isofi x

(ve 2. řadě) 
•  Sklopné zadní sedadlo nedělené 

(ve 2. řadě) 

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
VERZE AMBIANCE = ACCESS +

Rozměry

5 míst 7 míst
OBJEM (dm3) (podle normy ISO 3832)

5místná verze (do výšky opěradel) 827 –
7místná verze (do výšky opěradel) – 207
2místná konfi gurace, složená sedadla ve 3. řadě 
(pod střechu) 

– 1861

2místná konfi gurace, bez sedadel ve 3. řadě (pod 
střechu) 

2617

ROZMĚRY (mm)
A Rozvor 2810
B Délka 4498
C Přední převis 822
D Zadní převis 866
E Rozchod vpředu 1492
F Rozchod vzadu 1478
G Šířka bez/s vnějšími zrcátky 1751 / 2004
H Výška nezatíženého vozu bez/se střešními lištami 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Výška nezatíženého vozu s otevřenými zadními 
výklopnými dveřmi

2015 2010

J Výška prahu nezatíženého vozu 610 605
K Světlá výška zatíženého vozu 120
L Prostor pro kolena ve 2. řadě 177

5 míst 7 míst
L1 Prostor pro kolena ve 3. řadě – 144
M Šířka v loktech vpředu 1408

M1 Šířka v loktech ve 2. řadě 1466
M2 Šířka v loktech ve 3. řadě – 1357
N Šířka v ramenech vpředu 1401

N1 Šířka v ramenech ve 2. řadě 1424
N2 Šířka v ramenech ve 3. řadě – 1300
P Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních 

sedadlech 
1003

P1 Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 2. řadě 952
P2 Výška pod střechu pod úhlem 14° ve 3. řadě – 867
Y Minimální šířka vstupu do zavazadlového prostoru 

v horní části 
859

Maximální šířka vstupu do zavazadlového prostoru 
v horní části

1067

Y1 Šířka vstupu do zavazadlového prostoru ve spodní části 1035
Y2 Šířka mezi podběhy kol 1174 1130
Z Výška vstupu do zavazadlového prostoru 894

Z1 Užitečná délka podlahy k sedadlům ve 2. řadě 1180
Z2 Užitečná délka podlahy k sedadlům ve 3. řadě – 378
Z3 Výška pod zavazadlový kryt 583

Verze

Access

BÍLÁ GLACIER (389)

14“ OCELOVÁ KOLA 

ACCESS AMBIANCE ARCTICA EXCEPTION

15“ OCELOVÁ KOLA LYRIC 15“ OCELOVÁ KOLA GROOMY 16“ KOLA Z LEHKÝCH
SLITIN PANACHE*

MODRÁ NAVY D42 ČERNÁ NACRÉ (676)BÉŽOVÁ CENDRÉ (HNK) ŠEDÁ ÉTOILE (KNH)ŠEDÁ COMÈTE (KNA)MODRÁ MINÉRAL (RNF)*

Barvy karoserie

Standardní barvy Metalické barvy

Kola

ACCESS AMBIANCE ARCTICA EXCEPTION
Kryty 15’’ – Lyric (sériově) Groomy (sériově) –
Disky kol z lehké 
slitiny

– –
Panache 16’’

(na přání)
Panache 16’’ 

(sériově)

* K dispozici později

•  Dotykový multimediální navigační 
systém MEDIA NAV s rádiem, 
Bluetooth a vstupem USB

• Stabilizačný systém ESC
• Disky kol z lehké slitiny 16“
• Zadní parkovací senzor 
•  Omezovač rychlosti
• Elektricky ovládaná zadní okna
•  Volant a hlavice řadicí páky 

potažené kůží*

Verze

Arctica Verze

ExceptionVERZE ARCTICA = AMBIANCE +

EXCEPTION = ARCTICA +• Manuální klimatizace 
• Chromovaná lišta přední masky 
•  Vnější kliky dveří v barvě karoserie
• Přední mlhové světlomety 
• Střešní lišty
•  Paket Komfort: výškově 

nastavitelné sedadlo řidiče + 
výškově nastavitelný volant 
a bezpečnostní pásy 

•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka

•  Černě lakovaný středový panel 
s chromovaným orámováním

•  Chromované dekory (orámování 
ukazatelů a výstupů vzduchu, 
vnitřní kliky dveří, kulisa řadicí 
páky)

•  Uzavřená přihrádka na palubní 
desce * Hovězí kůže

1. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S KOULÍ „LABUTÍ KRK“
Zařízení splňuje ještě přísnější požadavky, než jaké kladou evropské 
bezpečností normy, a zákazníci se tak mohou spolehnout na jeho 
vysokou mechanickou odolnost a spolehlivost.

2. PŘÍČNÉ NOSIČE NA PODÉLNÉ STŘEŠNÍ LIŠTY
Střešní nosiče z oceli dokonale ladí s designem vašeho vozu Dacia 
Lodgy, snadno se instalují a lze na ně upevnit další zařízení z nabídky 
originálního příslušenství: nosič lyží, nosič kol, střešní box…

3. STŘEŠNÍ BOX NA PŘÍČNÉ NOSIČE
Elegantní a bezpečný způsob, jak zvýšit přepravní kapacitu vašeho 
nového vozu Dacia Lodgy.

4. NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Pořiďte si praktický nosič kol, který se upevňuje na kouli tažného 
zařízení. Držák je možné v případě potřeby vyklopit, takže neomezuje 
přístup do zavazadlového prostoru.

5. VANA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Pevná a odolná vana chrání interiér zavazadlového prostoru 
vašeho vozu Dacia Lodgy a umožňuje bez následků přepravovat 
znečištěné předměty nebo nejrůznější materiál. Vana přesně 
kopíruje tvar podlahy, je vodotěsná, snadno ji vyjmete a vymyjete.  

Příslušenství

S kompletní nabídkou originálního příslušenství pro vůz Dacia Lodgy 
se můžete seznámit přímo u vašeho koncesionáře Dacia.

MOTORY
Vůz Dacia Lodgy je poháněn osvědčenými a úspornými motory 

Renault 1,6 60,5 kW/82 k, 1,5 dCi 66 kW/90 k, 1,5 dCi 79 kW/

107 k a novinkou 1,2 TCe 85 kW/115 k.

Nový a vysoce výkonný benzinový motor TCe 115 *

Lodgy je prvním vozem 

v  modelové řadě Dacia, 

který je vybavený úplně 

novým motorem TCe 115* 

(přeplňovaný benzinový motor 

s  přímým vstřikováním). Tento 

moderní motor těží z bohatých 

zkušeností značky Renault 

s  vývojem motorů a vyniká 

hospodárností, pružností, 

dynamikou a výkonností.

* k dispozici později Točivý moment

Výkon

Model Dacia Lodgy je sériově vybaven 
systémem ABS s asistenčním systémem 
brzd AFU, které vozu zajišťují optimální 
stabilitu a zkracují jeho brzdnou dráhu.

Stabilizační systém ESC s protiskluzovým 
systémem ASR a kontrolou 
nedotáčivosti CSV zajišťuje stabilitu 
vozu v podmínkách zhoršené sjízdnosti. 

6. BOHATÝ VNITŘNÍ PROSTOR 

Dacia Lodgy nabízí bohatý a organizovaný vnitřní prostor. V 5 místném 

provedení máte k dispozici až 827 dm3 zavazadlového prostoru, maximálně 

až 2617 dm3 ve 2. místném provedení. Cestování Vám také zpříjemní 

několik prakticky umístěných odkládacích prostorů o objemu až 30 litrů.

Pro vybrané verze splňuje model Lodgy 3 následující 

kritéria: emise CO
2
 jsou nižší než 120 g/km; je vyráběn 

v závodě s certifi kátem ISO 14001, který minimalizuje 

dopad na životní prostředí; obsahuje více než 7 % 

recyklovaných plastů.

    znamená závazek značky po celou dobu

životního cyklu vozu.

* 16” disky kol z lehké slitiny nejsou kompatibilní se sněhovými řetězy


