
Dacia Lodgy



Dacia Lodgy vastab igati tänapäeva perede ootustele. Selle mahtuniversaali 5- ja 

7-istmelistel versioonidel on mitmeid tuntavaid eeliseid. Mugavama sõiduelamuse 

nimel on selles ruumi isegi kolmandas reas* ning seejuures ei anta järgi elegantse 

salongidisani, moodsa ent praktilise varustuse ning pagasimahtu arvelt – kõik see 

koos on antud kategoorias haruldlane.

Jäädes truuks Dacia brändi traditsioonidele, vastab Lodgy mahtuniversaal kõikidele 

usaldusväärsuse ja töökindluse tingimustele.

Tänu Dacia Eco2 diiselmootorile ja otsesissepritsega turbo bensiinimootorile TCe 

115*, on sõiduk erakordselt ökonoomne. Kütusekulu ja CO2 väljalase hoitakse väga 

madalal tasemel.

Lodgy on kõiges kõrgtasemel - välja arvatud hinnas!

*Olenevalt versioonist
**Saadaval hiljem

Sa hoolid oma perest. 
Nii ka Dacia Lodgy





Dacia Lodgy mahtuniversaal pakub peredele alati rohkem – ka lisavarustusest 

rääkides. Dacia Lodgy on varustatud uusima integreeritud meediasüsteemiga - MEDIA 

NAV-i* suure, 7-tollise (18 cm) puutetundliku ekraaniga. See hõlpsasti kasutatav 

süsteem sisaldab 2D- ja linnulennul-vaate funktsiooniga navigatsioonisüsteemi, 

raadiosüsteemi** ja Bluetooth ® tehnoloogiat, mis on mõeldud mobiiltelefonist 

muusika kuulamiseks või telefonikõnedele vastamiseks handsfree funktsiooniga. 

Lisaks täiustavad seadet sõiduki esiosasse paigaldatud USB-ühenduspesa ja juhtnupud 

roolisambal**. See väga praktiline süsteem koondab endas mitmeid erinevaid 

elemente, olles samal ajal lihtne ja kasutajasõbralik.

Dacia Lodgy pakub ka alternatiivset multimeediasüsteemi Dacia Plug & Radio*, mille 

hulka kuulub suur ekraan, CD- ja MP3-mängija ja Bluetooth ®. Raadiopaneelil on lisaks 

USB-ühenduspesa, audio-sisendpesa ja juhtimisnupud roolisambal. See võimaldabki 

nautida head helikvaliteeti nii lühireisidel kui perepuhkustel. Teiste uuenduste seas 

tasub ära märkida ka  tagumise parkimisabi süsteemi ja kiirusepiirajat. Tagumise 

parkimisabi süsteem hõlbustab manööverdamist ka selliste suurte sõidukitega 

nagu Dacia Lodgy, muutes selle mugavamaks ja lihtsamaks. Seevastu kiirusepiiraja 

võimaldab sõita täielisti turvaliselt ja rahulikult.

* Olenevalt versioonist
** Ilma CD-mängijata

Tagumise parkimisabi süsteem

MEDIA NAV puutetundliku ekraaniga 7’’ (18 cm)

Dacia Plug&Radio (raadiosüsteem CD- ja 
MP3-mängijaga, Bluetooth®, USB-/audio-
ühenduspesa, juhtimisnupud roolisambal)

MEDIA NAV 2D- ja linnulennul-vaate 
funktsiooniga navigatsioonisüsteem

USB-ühenduspesa

100%
kasulikud tehnoloogiad





Ruumikas  
ja praktiline salong
Lihtsalt ava uks ning avasta praktilise Dacia Lodgy ainulaadne tunnetus. Dacia Lodgy on tõeline pereauto 
– see on ruumikas, moodsa varustusega, arvukate hästi läbimõeldud panipaikadega…
Lodgy väliste mõõtmete optimaalne kasutus on võimaldanud luua ruumika salongi, mille igal seitsmel istmel* 
tunnetab reisija täielikku mugavust. Sõiduk on oma klassis üks mugavamaid – istumisruumi nii põlve- kui 
peakõrguselt on kolmandas istmereas piisavalt, et mahutada vabalt istuma kaks täiskasvanut.
Nii juht kui kõrvalistuja tunnevad end Lodgy’s hästi ja mugavalt – just nagu kodus…

* Sõltuvalt versioonist





Teise rea iste on 1/3-2/3* kokkuklapitav

Lukustatav kindalaegas 
armatuurlaua ülemises osas*

Pagasiruumi kate*

Usaldusväärne  
mitmekülgsus

Dacia Lodgy mahtuniversaal täidab kõik Teie soovid. Tahate mahutada rohkem pagasit? Küsige vaid…ja kõik on 

võimalik. Teise rea istet saab 1/3-2/3* kokku klappida ning vertikaalselt kokku paigutada.  Sõidukit saab kohandada 

seitsmeistmelisest kaheistmeliseks, säilitada kolmanda rea või eemaldades selle sõidukist. Dacia Lodgy mahutavus on suisa 

ületamatu. 7-istmelise konfiguratsiooni juures on mahutavus 207 liitrit ja seda on võimalik suurendada kuni 2617 liitrini. 

Kõigele lisaks on pagasi lävekõrgus madalam ning see muudab suuremate asjade pealelaadimise lihtsamaks. Enam ei pea Te 

valima salongi ruumikuse ja pagasiruumi mahutavuse vahel – siin on kõik olemas. Dacia Lodgy praktiliste omaduste piir pole 

veel kaugeltki käes - see pakub ka kuni 30 liitrit maitsekalt kujundatud hoiupinda salongis, hõlmates sealhulgas ka suure ja 

kergesti ligipääsetava hoiupaiga armatuurlaua ülemises osas.

*Olenevalt versioonist



Mõõtmed
5-istmeline 7-istmeline 

MAHUTAVUS (dm3) (norm ISO 3832)
5-istmeline konfiguratsioon (seljatoe ülemise ääreni) 827 -
7-istmeline konfiguratsioon (seljatoe ülemise ääreni) - 207
2-istmeline konfiguratsioon, kolmas rida salongis kokku klapitud (katuseni) - 1861
2-istmeline konfiguratsioon, kolmas rida eemaldatud (katuseni) 2617

Mõõtmed (mm)
A teljevahe 2810
B kogupikkus 4498
C eesmine ülend 822
D tagumine ülend 866
E rööbe ees 1492
F rööbe taga 1478
G kogulaius/koos küljepeeglitega 1751 / 2004
H koormata kõrgus/koos katuseraamiga 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 koormata kõrgus/lahtise luugiga 2015 2010
J pagasiruumi alumise serva kõrgus 610 605
K koormamata sõiduki kliirens 120
L eesmise istmerea kaugus tagumisest istmest põlvede kõrgusel (teises reas) 177

L1 eesmise istmerea kaugus tagumisest istmest põlvede kõrgusel (kolmandas reas) - 144
M salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1408

M1 salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel (teises reas) 1466
M2 salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel (kolmandas reas) - 1357
N salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel 1401

N1 salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel (teises reas) 1424
N2 salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel (kolmandas reas) - 1300
P salongi kõrgus esiistmel 14° nurga all 1003

P1 salongi kõrgus tagaistmel 14° nurga all (teises reas) 952
P2 salongi kõrgus tagaistmel 14° nurga all (kolmandas reas) - 867
Y pagasiruumi kõrgema osa laius min/max 859/1067

Y1 pagasiruumi madalama osa laius 1035
Y2 pagasiruumi laius rattakoobaste vahel 1174 1130
Z laadimiskõrgus 894

Z1 koorma pikkus kuni teise rea istmeni 1180
Z2 koorma pikkus kuni kolmanda rea istmeni - 378
Z3 kõrgus kuni pagasikatteni 583

VALGE 
WHITE GLACIER (OV 369)

SININE 
BLUE NAVY (OV D42)

BEEŽ 
BEIGE GREY (HNK)

HALL 
GREY (KNH) 

HALL 
GREY COMETE (KNA) 

Värvid

Mittemetallik värv Metallikvärv



• Kahetooniline esi- ja tagastange
• Küljeliistud
• Täieliku kattega 15-tollised veljed
• Keskkonsool ja ventilaatorite korpused 

läikivas metalses hallis värvitoonis
• Lukustatav kindalaegas keskkonsoolis
• Beež käetugi esimeste ja tagumiste 

istmete juures
• Pardakompuuter
• Elektriliselt reguleeritavad esiaknad
• Kesklukustus
• Teise rea ise: 1/3 – 2/3 kokkuklapitava 

seljatoe ja vertikaalsesse asendisse 
paigutamise võimalusega

• Kolmanda rea iste kokkuklapitava 
seljatoe ja vertikaalse asendisse 
paigutamise või eemaldamise 
võimalusega (7-istmeline versioon)

• Pagasiruumi kate
• Põrandavalgustus (5-istmelisel 

versioonil)

Lisavarustus:
• Manuaalne konditsioneer
• Dacia Plug&Radio (CD- ja MP3-

mängija, Bluetooth®, suure 
ekraaniga raadiosüsteem, USB-/
audio-sisendpesa raadiopaneelis ja 
juhtimisnupud roolisambal)

• Tagumine parkimisabi****
• Udutuled
• Elektrooniline stabiilsusprogramm 

(ESC) (ESP ®)
• Mugavuspakett:

- kõrgusesse kohandatav rool
- kõrgusesse kohandatav juhiiste
- kõrgusesse kohandatavad 

esiistmete turvavööd
• 15-tollised valuveljed
• Pakiruumi turvavõrk (5-istmelisel 

versioonil)
• Varuratas
• Metallikvärv

Access
versioon*

Ambiance
versioon 

• Kerevärvi esi- ja tagastange
• Kerevärvi dekoratiivne eesmine iluvõre
• Täieliku kattega 14-tollised veljed 

(BOL)
• Roolivõimendi
• ABS koos pidurdusabiga
• Juhipoolne turvapadi
• Väljalülitamisvõimalusega kaassõitja 

turvapadi
• Külgmised eesmised turvapadjad
• Katusereelingud
• Välised ukselingid mustas värvitoonis

MOOTORID: 1,8 84

STANDARDVARUSTUS ACCESS VERSIOONIL

• Käsitsi reguleeritavad mustas toonis 
küljepeeglid

• Käsitsi reguleeritavad esi- ja 
tagaaknad

• Tagaakna soojendus ja klaasipuhasti
• Avatud kindalaegas keskkonsooli 

ülemises osas 
• Avatud ruum keskkonsoolis
• 3 istet (teises reas) Isofix 

kinnituspunktidega
• Kokkuklapitav tagumine iste 

1/1-süsteemis (teine rida)

MOOTORID: 1,6 84 ja 1,5 dCi 90

STANDARDVARUSTUS AMBIANCE versioon = ACCESS +

• Sigaretisüütaja ja eemaldatav 
tuhatoos

• Rehvivahetuskomplekt

Lisavarustus:
• Täieliku kattega 15-tollised veljed
• Elektrooniline stabiilsusprogramm 

(ESC) (ESP ®) 
(nõuab 15-tolliseid velgi)

• Varuratas

*Saadaval 5-istmelise versiooni jaoks



• MEDIA NAV (7-tollise (18 cm) 
ekraaniga multimeediasüsteem, 
juurdelisatud navigatisoonisüsteem, 
raadiosüsteem (ilma CD-mängijata), 
Bluetooth®, USB-/audio-sisendpesa, 
juhtnupud roolisambal)

• Elektrooniline stabiilsusprogramm 
(ESC) (ESP ®)

• Elektriliselt reguleeritavad esiaknad
• Tagumine parkimisabi
• Nahaga kaetud rooliratas ja käigukangi 

nupp. Läikivmust dekoratiivelement 
roolirattal.

Laureate
versioon 

Prestige
versioon 

MOOTORID: 1,6 84 ja TCe 115 ** ja 1,5 dCi 90 ja 1,5 dCi 110

LAUREATE standardvarustus = AMBIANCE +

MOOTORID: TCe 115** ja 1,5 dCi 110

PRESTIGE versioon standardvarustus = LAUREATE +

• Kroomitud dekoratiivne iluvõre
• Kerevärvi välimised ukselingid
• Kerevärvi vooderdatud küljepeeglid
• Kroomitud dekoratiivsed elemendid 

(ventilaatorite korpused, näidikute 
korpused, sisemised ukselingid, 
käigukangi nupp)

• Läikivmust keskkonsool, kroomtoonis 
dekoratiivsete ümbristega 

• Elektriliselt reguleeritavad, 
soojendusega küljepeeglid 

• Manuaalne konditsioneer
• Kiirusepiiraja
• Mugavuspakett:

- kõrgusesse kohandatav rool
- kõrgusesse kohandatav juhiiste
- kõrgusesse kohandatavad 

esiistmete turvavööd

• Tagumine parkimisabi
• Elektriliselt reguleeritavad esiaknad
• Nahaga kaetud rooliratas ja käigukangi 

nupp. Läikivmust dekoratiivelement 
roolirattal.

• 16-tollised valuveljed
• Pakiruumi turvavõrk (5-istmelisel 

versioonil)
• Varuratas
• Metallikvärv

• Lukustatav kindalaegas armatuurlaua 
ülemises osas

Lisavarustus:
• MEDIA NAV (navigatisoonisüsteemiga 

ühendatud 7-tollise (18 cm) 
puutetundliku ekraaniga 
multimeediasüsteem, raadiosüsteem 
(ilma CD-mängijata), Bluetooth®, USB-/
audio-sisendpesa, juhtimisnupud 
roolisambal)

• Dacia Plug&Radio (CD- ja MP3-
mängija, Bluetooth®, suure 
ekraaniga raadiosüsteem, USB-/
audio-sisendpesa raadiopaneelil ja 
juhtimisnupud roolisambal)

• Elektrooniline stabiilsusprogramm 
(ESC) (ESP ®)

• 16-tollised valuveljed
• Pakiruumi turvavõrk (5-istmelisel 

versioonil)

Lisavarustus:
• Varuratas
• Metallikvärv

**Saadaval hiljem
***Välja arvatud lumekettide sobivus
****Välja arvatud veokonksu fikseerimine
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TRANSPORT

1. PROFILEERITUD KONKS*
Konksu mehaaniline vastupidavus ja töökindlus 
tagavad selle vastavuse kõrgeimatele nõuetele.

2. RÖÖPSED KATUSEREELINGUD
Ideaalselt sobivaid terasest põiktalasid on 

lihtne paigaldada ja neid saab varustada 
erinevate tarvikutega nagu suusaraam, 

rattahoidja, katuseboks jne.

3. PÕIKTALADEL KATUSEBOKS
See võimaldab targalt ja mugavalt 

suurendada Dacia Lodgy pagasimahtu.

4. RATTAHOIDJA RATTARAAMIL
Matkama minnes ära unusta kasutada 

rattaraami, mille kaldenurk tagab 
lihtsa juurdepääsu tagaluugile. 

VÄLISED LISAVARUSTUSE ELEMENDID

5. EESMISED JA TAGUMISED PORISIRMID
Sõiduki kerejoonte järg kujundatud sirmid aitavad 
kaitsta eesmisi ja tagumisi rattakoopaid väikeste 

kivide tekitatavate täkete ja kriimustuste eest.

6. TUULESUUNAJAD
Esiakna tuulesuunajad tagavad 
salongis turvalise ventilatsiooni

TURVASÜSTEEMID

7. TAGUMINE PARKIMISABI
Neli täpsusandurit hoiatavad signaalidega 

kõigi takistuste eest, muutes seeläbi 
parkimismanöövrite tegemise lihtsamaks.

8. ALARM
Lodgy elektroonikaga täielikult ühilduv 

signalisatsioon kaitsb kõikide sissetungimiskatsete 
eest ja tuvastab salongis igasuguse liikumise.

9. LUMEKETID**
Rehvidele paigaldatavad ketilülid tagavad 

parema haarde. Lumeketid muudavad lumisel 
teekattel sõidu muretumaks ja turvalisemaks.

Lisavarustus

8

7
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SISEMUS

10. PÖÖRATAV PÕRANDAKATE
Pooljäigast plastikust põrandakate kaitseb 
mustuse ja võimalike lekete eest. Lisaks on 
see lihtsasti eemaldatav ja puhastatav.

EEMALDATAV PAGASIRUUMI PÕRANDAKATE
See veekindel ja kergesti sobitatav matt on 
usaldusväärne ja vastupidav ning võimaldab 
transportida ka määrdunud esemeid. See 
on kergesti eemaldatav ja pestav.

11. VÕRK PAGASI FIKSEERIMISEKS
See muudab pagasiruumis asjade paigutamise 
paindlikuks ning aitab ka väiksemaid esemeid püsti 
hoida. Kinnitatakse originaalkonksude külge.

12. VÕRKÜMBRIK
Pakub pagasiruumis lisaruumi ja aitab tänu oma 
kolmele lahtrile väiksemaid esemeid püsti hoida.

13. TEKSTIIL-/KUMMIMATID
Ideaalselt salongi mõõtudele kohandatud ja 100% 
tehases paigaldatud kinnituskohtadega sobituvad. 
Kvaliteetsed ja turvalisust tõstvad originaalmatid 
sulanduvad sujuvalt salongi sisemusega.

14. PÖÖRATAV PAGASIVAIP
Pööratav tekstiil-kummikate pakub 
mitmeid kasutusvõimalusi.

15. JAHUTUSKAST
Võimaldab hoida söögid värskena 
ja joogid külmana.

16.ERALDUSVÕRE
Valmistatud roostevabast terasest, 
eraldab salongi pagasiruumist.

MULTIMEEDIA

17. NEXT BASE ***
Osaliselt integeeritud võimas videosüsteem kahe 
suure 9-tollise ekraani ja kahe DVD-mängijaga. See 
võimaldab kahe erineva filmi eraldi vaatamist või 
üheaegselt sama filmi vaatamist kahelt ekraanilt.

*Ei ole saadaval tagumise parkimisabi süsteemiga, 
saadaval standard- või valikvarustusena
**Ei ole saadaval 16-tolliste valuvelgedega
*** Paigaldamise näidis ühele Renault’ mudelile

Kogu Lodgy lisavarustusega tutvumiseks pöörduge 
palun lähimasse ametlikku Dacia salongi.

1615 17
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Uus, arendustega bensiinimootor: TCe 115*

Lodgy on Dacia mudelivalikust esimene, mis 
on varustatud uusima TCe 115* mootoriga 
(turbo+otsesissepritse) – see on Renault’ grupi 
kogenud inseneride kätetöö. Tegemist on 
uuendusliku, säästliku, paindliku elemendiga, 
mille sooritus on tõeliselt silmapaistev.

(*) Saadaval hiljem

Lodgy tehnilised näitajad
1,6 MPI 84 dCi 90 dCi 110

Mootor
Kütus bensiin diisel diisel 
Käigukast 5-k man. 5-k man. 6-k man.
Emissiooni norm Euro5 Euro5 Euro5
Kubatuur (cm3) 1598 1461 1461
Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 79,5 × 80,5 76 × 80,5 76 × 80,5
Silindrite/klappide arv 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Surveaste 9,5 15,5 15,5

Maksimumvõimsus KW (hj) pööretel (p/min)   60,5 (82) 
pööretel 5 000

66 (90) 
pööretel 3 750

79 (107) 
pööretel 4 000

Maksimaalne pöördemoment Nm pööretel (p/min) 134 
pööretel 2 800

200 
pööretel 1 750

240 
pööretel 1 750

Sissepritse tüüp Mitmepunkti Otsesissepritse

Õhu sissevool Hingav Turbo Turbo
(muutuva mahuga kompressor)

Katalüsaator/kübemefilter S / - S / S S / S

Käigukast
Käigukasti tüüp JH5 JR5 TL4
Edaspidiste käikude arv 5 5 6
Kiirus 1000 p/min – 1. käiguga / 2. käiguga / 3. käiguga 7,00 / 12,74 / 19,74 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 15,63 / 24,83
4. käiguga / 5. käiguga / 6. käiguga 26,98 / 32,81 / - 35,32 / 48,36 / - 36,33 / 46,67 / 54,36

Juhtimine
Roolivõimendi hüdrauliline
Pöörderaadius äärekivide/seinte vahel (m) 11,1 / 11,6
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise 3,3

Vedrustus
Ees/taga MacPherson-tüüpi vedrustus alumise kolmnurgaga ja stabilisaatorvarb

Veljed ja rehvid
Standardveljed 5,5J14 / 5-6J15 / 6J16
Standardrehvid 185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

Pidurisüsteem
Pidurisüsteem X-tüüpi
ABS/pidurdusassistent standard/standard
Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem standard

Ees: ventileeritud ketaspidurid (TW) ∅ (mm)/laius (mm) TW 258/22 
TW 280/24 ja ESP®

TW 258/22 
TW 280/24 ja ESP® TW 280/24

Taga: trummelpidurid (B)/O (“) B/9

Sooritus
Aerodünaamika SC x 0,864 0,864
Tippkiirus (km/h) 160 169 175
Kiirendus 0-100 km/h (s) 14,5 12,4 11,6
400 m kiirendus (s) 19,3 18,7 18,0
1000 m kiirendus (s) 36,1 34,6 33,4

Kütusekulu ja CO2 emissioon on arvutatud European directive 93/116 alusel (l/100 km ja g/km kohta)
CO2 emissioon (l/100 km ja g/km)* 165 109 116
Maanteel (l/100 km) 9,4 4,9 5,3
Linnas, startides külma mootoriga (l/100 km) 5,7 3,8 4,0
Kombineeritud (l/100 km) 7,1 4,2 4,4
Kütusepaagi maht (l) 50

Mass (kg) 5- / 7-istmeline
Tühimass (kg) 1090 / 1191 1205 / 1238 1205 / 1262
Tühimassiga sõiduki esitelje koormus (kg) 651 / 687 727 / 728 736 / 752
Tühimassiga sõiduki tagatelje koormus (kg) 439 / 504 478 / 510 469 / 510
Täismass (kg) 1800 / 1857 1870 / 1903 1870 / 1926
Registrimass (kg) 3000 / 3057 3070 / 3103 3070 / 3126
Kandevõime (kg) 710 / 666 665 / 665 665 / 664
Piduritega haagise maksimaalne mass (täismassist) (kg) 1400 1400 1400
Piduriteta haaigse maksimaalne mass (täismassist) (kg) 580 / 630 640 / 655 640 / 665

*Kütusekulu ja CO2 emissiooni näitajad vastavalt sõidujuhistele.

PöördemomentVõimsus

 logo vastab kolmele kriteeriumile:
 sõiduki CO2 tase on alla 120 g/km,

  ümbritsevale keskkonnale mõju vähendamiseks on sõiduk 
toodetud ISO 14001 sertifitseeritud tehases,
 iga sõiduk sisaldab vähemalt 7% ümbertöödeldud plastikut.

Dacia  logo väljendab keskkonnaga arvestamist igal sõiduki 
eluetapil.

Eelpoolmainitud väärtused võivad tulenevalt sõiduki varustustasemest muutuda. 
Kütusekulu ja CO2 emissiooni mõjutavad sõiduharjumus ning teised mittetehnilist 
laadi näitajad. CO2 on peamine globaalset soojenemist mõjutav kasvuhoonegaas.

Dacia sõidukite utiliseerimine, taaskasutamine toimub kooskõlas keskkonnakait-
sealaste nõuete ja taaskasutust reguleerivate seadustega. Sõidukite ja nende 
kasutatud osade lammutamine viiakse läbi vastavalt jäätmekäitlust puudutavatele 
nõuetele.

Määratud kandevõime vastab lisavarustuseta standardversioonile ja võib varieeru-
da vastavalt auto täpsemale kirjeldusele.



Standardvarustus ja lisavarustus 
Access Ambiance Laureate Prestige

Välisilme
Stange kerevärvi kahes toonis kahes toonis kahes toonis
Dekoratiivne eesmine iluvõre kerevärvi kerevärvi kroomdetailidega kroomdetailidega
Küljeliistud - l l l

Välimised ukselingid mustad mustad kerevärvi kerevärvi
Küljepeeglite korpused mustad mustad kerevärvi kerevärvi
Katuseraam l l l l

14-tollised veljed l - - -
15- tollised veljed täiskattega  l l -
15-tollised valuveljed -  - -
16-tollised valuveljed *** - -  l

Metallikvärv -   

Istmed ja sisustus
Keskkonsool (värvid) must läikiv metallikhall läikivmust, kroomitud 

raamidega
läikivmust, kroomitud 

raamidega
Ventilaatorite korpused (värv) mustad läikiv metallik kroomitud kroomitud
Näidikute korpused armatuurlaual mustad mustad kroomitud kroomitud 
Rooliratas ja käigukangi nupp nahaga kaetud - -  l

Sisemised uksekäepidemed mustad   mustad   kroomitud kroomitud
Uksed (värv) mustad kahes toonis kahes toonis kahes toonis
Teine istmerida kokkuklapiava seljatoega 1/1 l - - -
Teine istmerida kokkuklapitava seljatoega 1/3 – 2/3, võimalusega 
paigutada vertikaalselt - l l l

Kolmas istmerida kokkuklapitava seljatoega, võimalusega paigutada 
vertikaalselt või eemaldada* - l l l

Aktiivne ja passiivne turvalisus
ABS + pidurdusassistent l l l l

ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll) (ESP ®) **   l

Juhi ja kõrvalistuja eesmine turvapadi l l l l

Esiistmetel külgmised turvapadjad l l l l

Juhiistmel eelpingutiga turvavöö l l l l

Reguleeritava kõrgusega eesmised turvavööd - P1 l l

3-punkti turvavööd teises ja kolmandas istmereas l l l l

Reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel l l l l

Reguleeritava kõrgusega peatoed teisel istmereal l - - -
Seljatoe sisse peidetavad, reguleeritava kõrgusega peatoed teises ja 
kolmandas istmereas - l l l

Isofix kinnitussüsteem teise istmerea 3 istmel l l l l

Rehviparanduskomplekt l l l l

Tagavararatas    

Turvalisus
Immobilaiser l l l l

Accesss Ambiance Laureate Prestige

Juhtimine
Roolivõimendi l l l l

Pardakompuuter - l l l

Esiistmete kinnitamata turvavööde heli- ja valgusmärguanne l l l l

Kiirusepiiraja - - l l

Tagumine parkimisabi -   l

Nähtavus
Udutuled -  l l

Soojendusega tagaaken / tagumine klaasipuhasti l l l l

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid - - l l

Mugavus
Kesklukustus - l l l

Elektriliselt reguleeritavad esiaknad - l l l

Elektriliselt reguleeritavad tagaaknad - -  l

Salongivalgustus esiosas, kõrvalistuja kaardilamp - - l l

12 V pistikupesa teises istmereas l l l

Eemaldatav sigaretisüütaja/tuhatoos l l l l

Reguleeritava kõrgusega roolisammas - P1 l l

Reguleeritava kõrgusega juhiiste - P1 l l

Manuaalne konditsioneer -  l l

Põrandavalgustus (5-istmelisel versioonil) - l l l

Panipaigad
Kindalaegas armatuurlaua ülaosas avatud avatud suletav suletav
Taskud esiustes l l l l

Taskud tagaustes - l l l

Avatud/suletav kindalaegas armatuurlaual l / - - / l - / l - / l

Taskud esiistmete seljatugedes - - l l

Päikseprillihoidja - - l l

Pagasiruumi kate - l l l 
Pagasiruumi võrk (5-/7-istmelisel versioonil) -  / -  / - l / - 

Kommunikatsioon
Dacia Plug & Radio (raadiosüsteem CD- ja MP3-mängijaga, 
Bluetooth®, USB-/audio-ühenduspesa, juhtimisnupud roolisambal) -   -

MEDIA NAV (multimeedia süsteem: navigatsioonisüsteem 
+ raadiosüsteem + Bluetooth®, USB-/audio-ühenduspesa, 
kaugjuhtimisnupud roolisambal)

- -  l

Paketid
Comfort Pack mugavuspakett -  l l

l Standard     Lisavarustus    P1 Comfort Pack mugavuspakett 
* 7-istmelised versioonid   ** Nõutavad on 15” veljed   ***Välja arvatud lumekettide sobivus   ****Välja arvatud veokonksu fikseerimine

Tisa 15’’Bol 14’’ Lyric 15’’ Groomy 15’’ Empreinte 15’’ Panache 16’’*

VELJED

ACCESS AMBIANCE LAUREATE PRESTIGE
14-tollised veljed keskosaga Bol - - -
15-tollised veljed Tisa (valikuline) Lyric (standard) Groomy (standard) -
Valuveljed - 15-tollised Empreinte (valikuline) 16-tollised Panache (valikuline) 16-tollised Panache  (standard) *Lumeketid ei sobi



www.dacia.ee

Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest 
esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadaolevaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA 
ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

 Dacia
Auto sellise hinnaga?
Dacias olime esimesed, kes tulid mõttele, et soodsa hinnaga auto saab olla pilkupüüdev, 

turvaline ja väga kvaliteetne. Dacia uuemad mudelid tõmbavad tähelepanu just oma 

uudse ja edumeelse disainiga. Meie mudelites on alati piisavalt ruumi nii reisijatele 

kui pagasile. See on saavutus, mis tuleneb põhimõttest, et võime armastada autot 

ja olla selle õnnelikud omanikud, kulutamata sellele kogu oma eelarvet.

Kuuludes Renault Grupi brändide hulka, kasutame oma sõidukite loomisel edumeelseid tehnilisi 

lahendusi, mis on oma efektiivsust ja töökindlust juba praktikas tõestanud. Just see lubab meil 

pakkuda 3-aastast garantiid (või 100 000 km) ja erakordselt madalaid ekspluateerimiskulusid.

Et juhtida tähelepanu meie keskkonnakaitsepoliitikale, lõime Dacia Eco2 

märgistuse. Dacia mudeleid valmistatakse ISO 14001 sertifikaadiga tehastes 

ning neil sõidukitel on dCi diiselmootorid, mis emiteerivad vähem kui 

130 g CO2/km (ja vähem kui 140 g CO2/km 4x4 versioonil). See on märk meie 

kindlast veendumusest, et keskkonnakaitse ei pea olema kulukas lõbu.


