
7-paikkaiset Dacia Lodgy  
& Lodgy Stepway

sisältää 24h tiepalvelun

Takuu
vuotta

tai



Tilava, mukautuva  
ja monipuolinen

Muunneltava Lodgy on todellinen monikäyttöauto: 
seitsemän henkeä matkustaa siinä mukavasti tai 
kaksi henkilöä voi kuljettaa vaikka kokonaisen 
muuttokuorman mukanaan. Myös kolmannen 
penkkirivin matkustajilla on reilu pääntila sekä 
polvitilat, ja säilytystilat on sijoitettu ergonomisesti. 
Dacia Lodgyllä koko perhe matkustaa tyylikkäästi ja 
väljästi pidemmätkin matkat.



Dacia Lodgy

Värit 

GLACIER VALKOINEN (369)
(PERUSVÄRI)

IRON SININEN (RQH)
(METALLIVÄRI)

HIGHLAND HARMAA (KQA)
(METALLIVÄRI)

NACRE MUSTA (676)
(METALLIVÄRI)

COMÈTE HARMAA (KNA)
(METALLIVÄRI)

AZURITE SININEN (RPL)*
(METALLIVÄRI)

FUSION PUNAINEN (NPI)*
(METALLIVÄRI)

Access-varustetasolla saatavissa vain perusväri. * Saatavissa vain Stepway-malliin. 

Essential

 - 7 istuinpaikkaa
 - 1/3 - 2/3 osissa taitettava 2. istuinrivi 
(selkänoja+pystyyn taitto) ja 3. rivillä 2 
erillistä istuinta

 - 12V-virtapistoke
 - 15” teräsvanteet koristekapseleilla 
“Groomy”  

 - ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella
 - Ajotietokone
 - ECO-ajotila
 - ESC-ajonvakautusjärjestelmä
 - Etumatkustajan turvatyyny 
(poiskytkettävissä)

 - Ilmastointi
 - Kannellinen hansikaslokero
 - Kauko-ohjattava keskuslukitus
 - Kiinteät 3. rivin sivuikkunat
 - Käsisäätöiset mustat ulkopeilit
 - Korinväriset puskurit ja ovien ulkokahvat

 - Kuljettajan turvatyyny
 - Lukittava polttoaineen täyttökorkki
 - Lämmitettävä takalasi
 - Lämmitettävät etuistuimet
 - Mustat kattokaiteet
 - Mäkilähtöavustin (aktiivinen järjestelmä)
 - Ohjaustehostin
 - Päiväajovalot
 - Päätä ja rintakehää suojaavat 
sivuturvatyynyt edessä

 - Renkaanpaikkaussarja
 - Sivusuojalistat
 - Stop & Start -järjestelmä
 - Sähkötoimiset etulasinnostimet
 - Sävylasit
 - Turvaistuimen ISOFIX-kiinnikkeet 
kolmella istuimella (2. penkkirivillä)

 - Ulkolämpötilanmittari

VAKIOVARUSTEITA

Comfort

ESSENTIAL-VAKIOVARUSTEIDEN LISÄKSI/ASEMASTA
 - 15“ teräsvanteet koristekapseleilla 
“Popster”

 - Dacia Plug & Radio 2DIN (radio, CD, 
MP3, Bluetooth musiikin suoratoistolla, 
AUX- ja USB-liitännät) kaukosäätö 
ohjauspyörässä

 - Etuturvavöiden korkeudensäätö
 - Keskikyynärnoja kuljettajan istuimessa
 - Kojelaudan keskiosa kiiltävän musta 
kromisella kehyksellä

 - Hopeanharmaat kattokaiteet
 - Kojelaudan päällä kannellinen 
säilytyslokero

 - Korinväriset ulkopeilien kuoret ja ovien 
ulkokahvat

 - Korkeussäädettävä ohjauspyörä
 - Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
 - Lentokonetyyppiset taittopöydät toisella 
istuinrivillä

 - Sisustan kromikoristeita 
(ilmasuulakkeiden kehykset, sisäovien 
kahvat, vaihdekepin vaihdekaavio)

 - Sumuvalot
 - Sähkösäätöiset ja lämmitetyt ulkopeilit
 - Sähkötoimiset etusivulasinnostimet, 
kuljettajan ikkunassa kertapainallus-
toiminto

 - Takamatkustajien valvontapeili
 - Takimmaiset sivuikkunat aukeavat 
takareunasta

 - Vakionopeudensäädin ja 
nopeudenrajoitin

Stepway

COMFORT-VAKIOVARUSTEIDEN LISÄKSI/ASEMASTA
 -  16” muotovanteet (teräsvanteen 
muotoilu yhtenevä koristekapselin 
kanssa)

 -  Hopeanharmaat etu- ja takapuskurin 
alaosat

 -  Mustat rengaskaaret ja helmalistat
 -  Soft Feel -päällysteinen ohjauspyörä
 -  Stepway-jäähdyttimen säleikkö 
 -  Stepway-tekstit etuovissa
 -  Suomenkielinen Media Nav Evolution  
-multimediajärjestelmä (7” kosketus-

(Kuvassa lisäksi lisävarusteena 
saatava Media Nav -navigointi.)
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Stepway

COMFORT-VAKIOVARUSTEIDEN LISÄKSI/ASEMASTA
näyttö, navigointi, radio, AUX- ja 
USB-liittimet, Bluetooth musiikin 
suoratoistolla ja puhelintoiminnoilla, 
älypuhelinpeilausvalmius (Apple 
CarPlay, Android Auto), kaukosäätö 
ohjauspyörässä

 -  Takapysäköintitutka
 -  Tummanharmaat ulkopeilien kuoret
 -  Verhoilu “Stepway”

Vanteet

Mitat
VERSIO 7 paikkaa 
Tavaratilan tilavuus (l, VDA ISO 3832)
5 istuinpaikkaa (selkänojien ylätasoon asti) 827
7 istuinpaikkaa (selkänojien ylätasoon asti) 207
2 istuinpaikkaa, 2. ja 3. istuinrivi taitettuina (kattoon asti) 1 861
2. istuinpaikkaa, 3. istuinrivi poistettuna (kattoon asti) 2 617

Mitat (mm)
A Akseliväli 2 810
B Kokonaispituus 4 498 / 4 521*
C Etuylitys 822 / 834 *
D Takaylitys 866 / 877 *
E Raideväli edessä 1 492
F Raideväli takana 1 478

G Kokonaisleveys ilman peilejä / peilien kanssa 1 751 / 1 767 *  
2 004

H Kokonaiskorkeus ilman kattokaiteita / kattokaiteiden kanssa 1 679 / 1 680
H1 Kokonaiskorkeus takaluukku auki 2 010
J Tavaratilan kuormauskorkeus 605
K Maavara 130
L 2. istuinrivin polvitila 177
L1 3. istuinrivin polvitila 144
M Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella 1 408
M1 Matkustamon leveys kyynärpäiden korkeudella 2. istuinrivillä 1 466
M2 Matkustamon leveys kyynärpäiden korkeudella 3. istuinrivillä 1 357
N Matkustamon leveys edessä hartioiden korkeudella 1 401
N1 Matkustamon leveys hartioiden korkeudella 2. istuinrivillä 1 424
N2 Matkustamon leveys hartioiden korkeudella 3. istuinrivillä 1 300
P Sisäkorkeus edessä 14°:n kulmalla 1 003
P1 Sisäkorkeus 2. istuinrivillä 14°:n kulmalla 952
P2 Sisäkorkeus 3. istuinrivillä 14°:n kulmalla 867
Y Tavaratilan aukon yläosan minimileveys / maksimileveys 859  / 1 067
Y1 Tavaratilan aukon leveys alaosasta 1 035
Y2 Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalta 1 130
Z Tavaratilan aukon korkeus 894
Z1 Tavaratilan pituus (2. istuinriviin) 1 180
Z2 Tavaratilan pituus (3. istuinriviin) 378
Z3 Korkeus näkösuojaverhoon (lisävaruste) 583
* Stepway-versio.

15” GROOMY
KORISTEKAPSELIT,
ESSENTIAL-
VARUSTETASOSSA 

15” POPSTER
KORISTEKAPSELIT,
COMFORT-
VARUSTETASOSSA 

16” ALTICA DIAMANTÉ
KEVYTMETALLIVANTEET,
LISÄVARUSTE STEPWAY-
VARUSTETASOSSA 

16” DARK METAL
MUOTOVANTEET,
STEPWAY-
VARUSTETASOSSA 

16” ALTICA
KEVYTMETALLIVANTEET,
LISÄVARUSTE COMFORT-
VARUSTETASOSSA 
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Lisävarusteet

2.

15.

3.

5.4.
1.



5. SIIRRETTÄVÄ TAVARATILAN JAKAJA  
Jakajan avulla saat tavaratilan järjestykseen ja 
kuljetettavat esineet pysyvät hyvin paikoillaan 
auton liikkuessa. Siirrettävä jakaja on helppo 
asentaa ja soveltuu erikokoisten tavaroiden 
kuljetukseen. 

6. VETOKOUKKUUN ASENNETTAVA 
PYÖRÄTELINE 
Vetokoukkuun asennettava, kallistettava 
pyöräteline mahdollistaa tavaratilan luukun 
avaamisen. Käytännöllinen varuste aktiiviselle 
lomailijalle.

7. METALLINEN KATTOTELINE  
Täydellisesti Lodgyn muotoiluun räätälöidyt 
kattotelineet soveltuvat mm. suksien, katto-
kuljetuslaatikon tai polkupyörätelineiden 
kuljettamiseen.

dacia.fi
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8. KATTOKULJETUSLAATIKKO  
Dacian tukeva kuljetuslaatikko tarjoaa 
lisätilaa tavaroille. Se on helppo asentaa 
kattotelineeseen muutamassa minuutissa. 

9. KIINTEÄ VETOKOUKKU  
Vetokoukku mahdollistaa esimerkiksi 
perävaunun, venetrailerin tai matkailuvaunun 
vetämisen turvallisesti ja polkupyörien 
kuljetuksen pyörätelineessä.

10. TAVARATILAN VÄLISÄLEIKKÖ  
Välisäleikkö on korvaamaton lisävaruste, joka 
varmistaa lemmikkisi turvallisuuden. Etenkin 
isoja tavaroita kuljetettaessa se varmistaa 
myös niiden pysymisen tavaratilan puolella. 

11. PYSÄKÖINTITUTKA ETEEN JA TAAKSE  
Tämä järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa  
turvallista pysäköintiä.

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman 
mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä toimintoja ja varusteita ei välttämättä ole saatavilla 
(valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän 
esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.
 KUVAT: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, Y. BROSSARD, J.B. LEMAL, X. QUEREL - PAINETTU SUOMESSA - LODGY - 2000 - TAMMIKUU 2021 . Nordic Automotive Services OY, Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa, Finland.

1. TAVARATILAN KAUKALOMATTO  
Käytännöllinen kaukalomatto on helppo asentaa 
ja puhdistaa. Se suojaa alkuperäistä tavaratilan 
mattoa ja istuu täydellisesti Lodgyn tavaratilan 
muotoihin.

2. KYNNYSLISTAT JA -VALOT 
Tyylikkäät kynnyslistat suojaavat oven alaosaa 
autoon kuljettaessa ja siitä poistuttaessa. 
Kynnysvalot lisäävät Lodgyn tyylikästä viimeistelyä.

3. KYYNÄRNOJA  
Keskikyynärnoja edessä lisää ajomukavuutta. 
Kyynärnojassa on myös 0,8 litran säilytystila.

4. TEKSTIILIMATOT  
Mittatilaustyönä tehdyt tekstiilimatot suojaavat 
alkuperäistä Dacia Lodgyn lattiamattoa. 
Tekstiilimatot on helppo kiinnittää kahdella 
kiinnittimellä, minkä ansiosta ne eivät liu’u 
polkimien alle. Matot ovat helppohoitoiset.

Aja, nauti  
ja matkusta  
– siinä on
Dacian 
syvin 
olemus!
Kun valitset Dacian se kertoo, että arvostat 
laatua, luotettavuutta, tilaa, tyyliä ja 
mukavuutta – ja ennen kaikkea järkevää hintaa. 
Dacia tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusi 
auto, johon voit ihastua ja joka täyttää kaikki 
tarpeet, mutta siihen ei tarvitse kuitenkaan 
sijoittaa kaikkia käytettävissä olevia varoja. 
Toteuta unelmasi: Dacian kyydissä voit mennä 
minne haluat ja tehdä mitä haluat.

7. 8. 9.

10. 11.Kuva on viitteellinen.


