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Dacia Lodgy

Nyd livet 
med stil
Dacia Lodgy Stepway – en MPV-favorit til Dacia-pris! Nye frontgitre, 
forkromede bagagerumslister og nye Flexwheel-hjul... er blevet tilføjet 
til Dacia Lodgys standardudstyr, der inkluderer beskyttelsesskærme, 
hjulkapsler, tågelygter, skærmforøgere og tagrælinger… Den ser hårdfør 
ud. Interiøret har lige så meget karakter. Det mørke instrumentbord med 
knapper med et satinblankt kromlook får det særlige stofindtræk, der er 
specifikt for Stepway, til at træde frem, og det nye Soft Feel-rat giver et 
moderne touch, som får dig til at falde for den. Hvis din familie elsker at 
skille sig ud, så tag afsted med Dacia Lodgy Stepway.







Dacia Lodgy

Teknologi  
der forenkler livet

Verden ændrer sig, og dine behov ændrer sig. 
Dacia Lodgy Stepway tilbyder dig altid innovative 
teknologier* (også til Dacia Lodgy); Media Nav Evolution 
multimediesystem, indbygget bakkamera, Hill start 
assistant, servostyring, cruise control.* Ved at forbinde 
din smartphone til USB, få adgang til dine applikationer 
med lethed, læs eller dikter Dine meddelelser på 

touchscreenet på din Dacia med Android Auto ™ og 
Apple CarPlay ™. Dacia Lodgy Stepway forenkler dit liv 
ved at reagere nøjagtigt på dine ønsker.
*Afhængigt af version 
Android Auto™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple Car-
Play™ er et varemærke tilhørende Apple Inc.



TO RUMMELIG
7 GENERØSE PLADSER TIL 7 VOKSNE

Dacia Lodgy

En stor mængde 
fornøjelse
På hverdage, i weekenden eller i ferien – du føler dig altid hjemme i 
den rummelige og komfortable Dacia Lodgy. Den er praktisk og har 
7 komfortable siddepladser og veludnyttede opbevaringsmuligheder. 
Selv passagerer på 3. række sidder behageligt, takket være den fine højde 
til taget og exceptionelt meget plads til knæene. Perfekt, hvis din ældste 
søn på 1,80 m foretrækker at skubbe sædet tilbage! To flyborde bagerst, 
et armlæn til føreren og et ekstra opbevaringsnet til forsædepassageren 

giver endnu mere komfort. Det nye centrale instrumentbord med 
satinblanke kromafslutninger og det nye stofindtræk står skarpt, 
men beholder sin enkelthed. Og naturligvis sørger Dacia Lodgy for din 
sikkerhed: ABS med nødbremseassistent, 4 airbags, ESC (elektronisk 
stabilitetskontrol) og Isofix-beslag, så du let kan fastgøre dine børns 
barnestole – så du kan transportere dine kære med glæde og godt humør.







Dens store talent,  
er at tilpasse sig dine behov
Det vigtigste er ikke kun pladsen, men det, du kan gøre med den. Dacia 
Lodgys modulopbygning giver dig mange muligheder: Du kan fylde bilen 
op med 7 personer eller tage afsted 2 personer og medbringe hele huset… 
Du skal bare slå bagsæderækken* fra 2. række og 3. række helt ned. 
Denne sæderække kan endda tages ud af bilen. Lastkapaciteten går fra 
207 liter i konfigurationen med 7 sæder til 2.617 liter, når alle bagsæder 
er lagt ned. Du vil sætte pris på det lave bagagerum , når du fylder det! 
Derudover er Dacia Lodgy godt organiseret med  

30 liter opbevaringsplads* med stor og tilgængelig opbevaringsplads 
oven over instrumentbordet. Og takket være 12 V-stikkene ved 2. række 
kan du oplade elektroniske apparater, så du sjældent kommer til at høre 
dine børn spørge om: « Hvornår er vi der? »

*Alt efter version
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Streetway
Vigtigste udstur

 - 7 Sæder
 - Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, AUX+USB-
stik, Bluetooth® og ratbetjening)
 - Dyseindfatning i « alu-finish »
 - El-betjente ruderforan
 - Fjernbetjent centrallås
 - Kørecomputer
 - Lukket handskerum
 - Midterkonsol i « mat sort »
 - Nedflældeligt splitbagsæde, 2. række, (1/3-2/3)
 - Sidebeskyttelseslister, sorte
 - Stofindtræk « Lando »
 - To-farvede kofangere
 - Varme iforsæder
 - 15“ stålfælge med hjulkapsler
 - ABS + bremsekraftforstærker
 - Airbag iførersiden
 - Airbag i passagersiden med mulighed for 
deaktivering
 - Dækreparationssæt
 - DæktryksmålerEl-opvarmet bagrude og 
bagrudevisker
 - ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR 
(antispin)
 - Gearskiftindikator
 - Hill start assistent
 - ISOFIX-beslag på alle tre sæder, 2. sæderække
 - Kopholdere (2 centrale foran)
 - Langsgående tagrails, sorte
 - Loftlys foran
 - Lommer ifordøre
 - Manueltrudeoptræk for og bag
 - Opbevaringsplads øverst på 
instrumentbordet(åben)
 - Selealarm på førersæde og passagersæde foran
 - Servostyring
 - Sideairbags iforsæderne, der beskytter hoved 
og ryg
 - Trepunktsseler på alle sæder
 - Manual aircondition
 - Streetway emblem på siderne

ekstraudstyr
 - Parkeringssensorer bag City Pack 
(Multimediasystem MEDIA NAV EVOLUTION: 
7” touchscreen, navigation, radio (DAB+) 
og håndfri Bluetooth® telefoni, USB, jack 
stik, Apple CarPlay™* / android Auto™* + 
Parkeringssensorer bag og bakkamera ) 
 - Reservehjul 
 - Metallak 

* Android Auto™ er et registreret varemærke 
tilhørende Google Inc. 
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke 
tilhørende Apple Inc. 
Android Auto™ vil blive tilgængelig senere, afhængig 
af om Google tilbyder det i dit land.
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Stepway
Vigtigste udstyr
STEPWAY = STREETWAY+

 - 16” Flex stålfælge (205/55 R16) i mørkegrå 
metallak med hjulkapsler ‘Bayadere’
 - Beskyttelsesliste i mat krom finish
 - Cruise control og hastighedsbegrænser
 - El-sidespejle i mørkegrå metallak
 - Komfortpakke: Højdejusterbare 
sikkerhedsselerfor, højdejusterbartrat og 
højdejusterbart førersæde, og armlæn
 - Langsgående tagrælinger i mørkegrå metallak
 - Låg til opbevaringsrum på toppen 
afinstrumentbord
 - Multimediasystem MEDIA NAV EVOLUTION:  
7” touchscreen, navigation, radio (DAB+)  
og håndfri Bluetooth® telefoni, USB og  
Apple CarPlay™* / Android Auto™*
 - Overvågningsspejltil bagsæde
 - Rati ‘Soft-feel’ kunstlæder og lædergearknop
 - Stepway-emblem på siderne
 - Stofindtræk « Stepway »
 - Tågeforlyger i mat krom finish

ekstraudstyr
 - City Pack (Parkeringssensorer bag og 
bakkamera )
 - 16” aluminiumsfælge
 - Reservehjul
 - Metallak
 - El-betjente ruder bag

Dacia Lodgy

* Android Auto™ er et registreret varemærke 
tilhørende Google Inc.
Apple CarPlay™ er et registreret varemærke 
tilhørende Apple Inc.
Android Auto™ vil blive tilgængelig senere, afhængig 
af om Google tilbyder det i dit land.



Tilbehør
1. BAGAGERUMSBAKKE :  
Den stabile og resistente bagagerumsbeklædning 
gør det muligt at transportere al slags gods og især 
snavsede genstande. Tæt, nemt at løfte ud, så det 
kan afvaskes under rindende vand. Den passer 
perfekt til bagagerummets størrelse i din Dacia 
Lodgy (5 sæder).

2. BAGAGERUMSOPDELER : Opdel bagagerummet 
i din bil for at for lettere at holde orden og holde 
genstande på plads under din kørsel. Aftagelig og 
let at installere, den tilpasser sig til genstande i 
forskellig størrelse.

3. TEKSTILMÅTTE : Måtterne, der er lavet efter mål, 
sikrer en optimal beskyttelse af det originale tæppe 
i din Dacia Lodgy. Det fastgøres ganske enkelt med 
to sikkerhedsklips. Let vedligeholdelse.

4. Armlæn : Tænk på det centrale armlæn 
foran for en bedre kørselskomfort og et ekstra 
opbevaringssted med en kapacitet på 1 liter.

5. INDSTIGNINGSLISTER LED : Disse 
indstigningslister beskytter stilfuldt din bil, når du 
stiger ind eller ud af den

Dacia Lodgy
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6. FASTMONTERET ANHÆNGERTRÆK :  
Meget modstandsdygtig og til regelmæssig brug, 
multiplierer denne kobling sikkert dine muligheder 
for transport og slæbning trailer, båd campingvogn, 
cykelstativ, osv.

7. LASTHOLDER TIL RAILS : Tagbøjlerne af stål, 
der er perfekt tilpasset bilens design, er nemme 
at montere og kan anvendes til at bære forskelligt 
udstyr : Skiholdere, cykelstativ, tagbokse.

8. TAGBOKS : Gør det muligt at øge kapaciteten i 
Dacia Lodgy på en helt sikker og elegant måde.

9. PARKERINGSENSOR FOR OG BAG : Dette system 
letter front - såvel som bakmanøvrer og garanterer 
opdagelse af forhindringer, der kan rammes af din 
Dacia Lodgy.

10. LASTGITTER : Gitteret, som er fremstillet 
i rustfrit stål, adskiller effektivt kabinen fra 
bagagerummet (5 sæder)

Dacia Lodgy
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Standard-og ekstraudstyr 

Dacia Lodgy

Streetway Stepway

Ydre
15" stålfælge med hjulkapsler 'Groomy' • -
16" Flex stålfælge med hjulkapsler 'Bayadere' •
Kofangere To-farvet To-farvet
Langsgående tagrails Sorte Mørk grå metallik
Metallak ¤ ¤
Sidebeskyttelseslister, sorte • •
Sidespejle Sorte Mørk grå metallik
Udvendige dørhåndtag, sorte • •

Sæder og indvendig beklædning
Dyseindfatning Krom Krom
Dørfyldninger Mørk grå Mørk grå
Indfatning om instrumenter i instrumentpanelet Mørk grå Krom
Indvendige dørhåndtag Sorte Krom
Midterkonsol Mørk grå Sort skinnende og kromdetalje
Nedfældeligt splitbagsæde, 2. række, (1/3-2/3) • •
Nedfældeligt bagsæde, 3. række (ryglæn 1/2-1/2, sæde 1/1), kan foldes sammen og fastgøres 
til 2. sæderække (5/7 pladser) • •

Rat i 'Soft-feel' kunstlæder og lædergearknop - •
Stofindtræk "Lando" • -
Stofindtræk "Stepway" - •
Varme i forsæder • •

Aktiv og pASSiv Sikkerhed
ABS / nødbremseforstærker (AFU) • •
Airbag i førersiden + airbag i passagersiden med mulighed for deaktivering • •
Dækreparationssæt • •
Elektronisk transponderstyret startspærre • •
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) med ASR (antispin) • •
Hill start assistent • •
ISOFIX-beslag på alle tre sæder, 2. sæderække • •
Nakkestøtter på alle siddepladser • •
Reservehjul (dækreparationssæt udgår) ¤ ¤
Selealarm på førersæde og passagersæde foran • •
Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg • •
Sikkerhedsseler foran med selestrammere på førersæde • •
Trepunktsseler på alle sæder • •



Dacia Lodgy

Streetway Stepway

kørSel
ECO-funktion og gearskifteindikator • •
Hastighedsbegrænser / Cruise Control - •
Kørekomputer • •
Parkeringssensor bag ¤ •
Parkeringssensor bag med kamera ¤ ¤
Servostyring • •
Udendørs temperaturmåler • •

UdSYn
Elektrisk betjente og opvarmede sidespejle - •
El-opvarmet bagrude og bagrudevisker • •
Tågeforlygter - •

komfort
12V-stik, 1. række/ 2. række • / • • / •
12V-stik, 1. række/ 2. række/ 3. række (7 sæder) • •
Armlæn - •
Bagagerumslys (5 sæder) • -
El-betjente ruder bag - ¤
El-betjente ruder foran • •
El-ruder for med anti-klem funktion i førerside - •
Fjernbetjent centrallås • •
Flyborde, 2. række - •
Højdejusterbart rat - •
Højdejusterbart førersæde - •
Manuel aircondition • •

opbevAring
Kopholder i midterkonsol foran/bag • •
Lommer i fordøre • •
Opbevaring 3. række • •
Opbevaring under instrumentbord i førerside • •
Opbevaringslomme i net ved passagersæde - •
Opbevaringsplads i bagdøre • •
Opbevaringsplads øverst på instrumentbordet Åben Lukket
Åben opbevaringsplads oven over handskerummet • •

infotAinment
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening) • -
Multimedia system Media Nav Evolution 7" touchscreen, navigation, radio, audio streaming og håndfri Bluetooth® telefoni, Android Auto™, Apple Carplay™, 
USB og jack stik ¤ •

• : Standard ; ¤ : Ekstraudstyr ;   - : Ikke muligt. 
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Dacia Lodgy

Motorisations
TCe 100 TCe 130 Blue dCi 95

Streetway Stepway Stepway

MOTORER   
Brændstof Benzin Benzin Diesel
Max. ydelse i kW CEE (hk) ved omdrejningstal (o/m) 75 ved 4 500 96 ved 5 000 70 ved 3 750
Max. ydelse i Nm CEE (m.kg) ved omdrejningstal (o/m) 200 ved 1 500 240 ved 1 600 220 ved 1 750 
Indsprøjtningstype GDI GDI Direkte indsprøjtning
Cylindervolumen (cm3) 1 333 1 333 1 461
Antal cylindre/ventiler 4 / 16 4 / 16 4 / 8
Antiforureningsnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6
Partikelfilter Ja Ja Ja
Stop & Start(1)  Ja Ja Ja

YDELSER    
Tophastighed (km/t) / 0-100 km/t (s) 177 / 11,0 193 / 8,9 172 / 13,6

GEARKASSE OG TRANSMISSION
Gearkassetype/Antal gear Manuel / 6 Manuel / 6 Manuel / 6

STYRETØJ    
Styretøj     Servo (hydraulisk) Servo (hydraulisk) Servo (hydraulisk)
Vendediameter mellem kantsten (m) 11,1 11,1 11,1

BREMSNING    
For: ventilerede skivebremser (DV) diameter (mm) (DV) 280 (DV) 280 (DV) 280
Bag: tromlebremser (T)/diameter (tommer) (T) 9 (T) 9 (T) 9

HJUL OG DÆK 
Størrelse på referencedæk (15”/16”) 185 / 65 R15 og 195 / 55 R16 185 / 65 R15 og 195 / 55 R16 185 / 65 R15 og 195 / 55 R16

FORBRUG OG EMISSIONER
Godkendelsesprotokol WLTP WLTP WLTP
Eco-mode Ja Ja Nej
Tankkapacitet (l) 50 50 50
Tankkapacitet AdBlue® (l) - - 17
CO2-emissioner (g/km) 105
Forbrug ved blandet kørsel (l/100 km) 14,3 14,1 18,5
Energimærkning (km/l)

VÆGT OG RUMFANG    
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 1 211 / 1 234 1 219 / 1 243 1 263 / 1 304
Maksimalt vogntogsvægt (MTR) 3 052 / 3 070 3 060 / 3 078 3 101 / 3 158
Totalvægt (MMAC) 1 852 / 1 870 1 860 / 1 878 1 901 / 1 958
Maks lastevne 588 / 581 588 / 581 548 / 581
Maksimalt anhængervægt med bremser 1 400 / 1 400 1 400 / 1 400 1 400 / 1 400
Maksimalt anhængervægt uden bremse 640 / 650 645 / 655 665 / 685



16” ALTICA DIAMANTé 
NOIR* ALUMINIUMSFÆLGE

16” BAyADèRE

LAK Fælge

BLå «IRON» (RQH) GRå «COMèTE» (KNA)(2)

BLå «AzURITE» (RPL)**(2) RØD «FUSION» (NPI)

SORT «NACRé» (676)(2)HVID «GLACIER» (369)(1) 15” GROOMy* STåLFÆLGE

(1) Almindelig lak
(2) Metallak
* Ikke tilgængelig på Stepway.
** Kun tilgængelig på Stepway

Dacia Lodgy

GRå «HIGHLAND» (KQA)(2)

BEIGE «DUNE» (HNP)(2)



7 sæder
VOLUMEN (liter)
 5 sæder (til overkanten af ryglænet)   - 
7 sæder (til overkanten af ryglænet)  207
2 sæder, 3. række sammenklappet i kabinen (op til taget) 1861
2 sæder uden 3. række (op til taget) 2617

7 sæder
MÅLSKITSE (mm)
A Akselafstand 2 810
B Udvendig totallængde 4 498 / 4 521*
C Overhæng for 822 / 834 *
D Overhæng bag 866 / 877 *
E Sporvidde for 1 492
F Sporvidde bag 1 478

G Samlet bredde uden spejle 
Samlet bredde med spejle

1 751 / 1 767 * 
2 004

7 sæder
MÅLSKITSE (mm)
H Højde, ubelastet uden / med tagbøjle 1 679 / 1 680
H1 Højde, ubelastet, med åben bagklap 2 010
J Frihøjde, ubelastet 605
K Frihøjde, belastet 130
L Benplads i 2. række 177
L1 Benplads i 3. række 144
M Albueplads foran 1 408
M1 Albueplads bag i 2 rakke 1 466
M2 Albueplads bag i 3 rakke 1 357
N Bredde til dørfyldninger foran 1 401
N1 Bredde til dørfyldninger bag i 2. række 1 424
N2 Bredde til dørfyldninger bag i 3. række 1 300
P Højde til tag ved 14° i 1. række 1 003
P1 Højde til tag ved 14° i 2. række 952
P2 Højde til tag ved 14° i 3. række 867

7 sæder
MÅLSKITSE (mm)
Y Øverste adgang til minimum lasterum / Maksimal 

adgang til øverste lasterum 859 / 1 067

Y1 Nedre adgang til bagagerum 1 035
Y2 Indvendig bredde mellem hjulkasser 1 130
Z Højde adgang bagage 894
Z1 Lastelængde bag sædebænk i 2. række monteret 1 180

Z2 Lastelængde bag sidste sædebænk med 3. sæderække 
monteret 378

Z3 Højde under bagagerumsbeklædning 583
* Stepway.

Mål
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Kør, rejs, nyd livet, det er,  
Dacia-ånden!

Hos Dacia tilbyder vi attraktive biler af høj kvalitet til den bedste 
pris. Modeller med stil, som uden overflødige gadgets er udstyret med 
de mest driftssikre og gennemprøvede teknologier, alt sammen til en 
pris, der ikke kan matches. På knap 10 år har vi rystet posen og vendt op 
og ned på bilmarkedet. Utroligt? Ikke rigtigt. Vores hemmelighed? En 
perfekt blanding af enkelthed, gennemsigtighed og generøsitet. Fra valg 
af model til pris og vedligeholdelse, alt er klart og tydeligt med Dacia. 
Når man kører Dacia, er man sikker på at have truffet det rigtige valg. 

Det handler ikke blot om kvalitet, driftssikkerhed og design, men 
også om komfort og, ikke mindst, om pris. Det handler om muligheden 
for at anskaffe sig en ny bil, der svarer til ens behov og ønsker. Når man 
vælger Dacia, behøver man ikke bruge hele sit budget på bilen, for man 
får også råd til at rejse på ferie, give sin datter den guitar, hun altid har 
drømt om, eller at spare op. Det er helt enkelt. Med Dacia kan du køre 
hvorhen, du vil, og gøre, hvad du vil!

Dacia Lodgy
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Rejs  
Som du vill ! 





www.dacia.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument 
er udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når 
som helst at ændre specifikationerne for de biler og det tilbehør, der beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive 
kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. Afhængigt af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt 
(som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandler for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige årsager 
kan farver på lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne 
publikation uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA
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