
Dacia 
Lodgy & Lodgy Stepway





Dacia Lodgy  
Tila-auton mitalla mukavuutta.





Nauti elämästä 
tyylillä
Dacia Lodgy Stepway on Lodgy tila-automalliston uusin versio. Tuulettimen 

säleikön ja tavaratilan kromilistojen muotoilua on uudistettu, varustevalikoimaan 

on otettu Flexwheel-muotovanteet…  

Dacia Lodgyn uudet varusteet – pohjan suojukset, sumuvalojen koristelistat, 

levennetyt pyöräkotelot ja kattokaiteet – korostavat uutta seikkailullista ulkonäköä.

Matkustamoa on uudistettu samaan henkeen. Tummanharmaa kojelauta ja 

painikkeiden mattakromiset yksityiskohdat korostavat Stepwayn verhoilun 

uutta ilmettä, jonka tyyliä ohjauspyörän Soft Feel -viimeistely korostaa. 

Dacia Lodgy Stepwayllä koko perhe matkustaa tyylikkäästi kohti uusia seikkailuja.





Teknologiaa   
palveluksessasi
Maailma muuttuu, samoin elämäntilanteesi. Uudet olosuhteet luovat elämään 

uusia tarpeita. Dacia Lodgyyn ja Dacia Lodgy Stepwayhin on saatavana 

hyödyllistä teknologiaa*: Media Nav Evolution -multimediajärjestelmä, 

integroitu peruutuskamera, mäkilähtöavustin, lasinnostimen impulssikytkin 

kuljettajan ovessa, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin.

Dacia Lodgy Stepwayn monipuolinen varustus sisältää kaiken tarpeellisen. 

* Version mukaan.





Reilut tilat 
- hyvä mieli
Dacia Lodgyn tilavissa sisätiloissa matkustat mukavasti niin lyhyillä 

ajomatkoilla, kuin pitkillä lomamatkoillakin. Käytännöllisessä matkustamossa 

on seitsemän täysimittaista istuinpaikkaa ja ergonomisesti sijoitetut 

säilytystilat. Myös kolmannen penkkirivin matkustajilla on reilu pääntila ja 

polvitilat. Pitkiä matkustajia ei ole unohdettu: istuimia voi liu’uttaa siten, että 

matkustamon takaosassa mahtuu istumaan mukavasti. Matkustusmukavuutta 

lisäävät lentokonetyyppiset taittopöydät toisella istuinrivillä, kuljettajan 

kyynärnoja ja ylimääräinen matkatavaraverkko edessä. 

Keskikonsolin mattakromiviimeistellyt yksityiskohdat ja uusi verhoilu antavat 

matkustamolle selkeän tyylikkään ilmeen. Dacia Lodgyssa on luonnollisesti 

myös kaikki tarvittavat turvavarusteet: ABS-jarrut ja hätäjarrutustehostin, 

4 turvatyynyä, ESC-ajonvakautusjärjestelmä ja Isofix-kiinnitysjärjestelmä 

turvaistuimille. Lodgyssa on kaikki, mitä hyvään matkaan tarvitaan.





Mukavuutta 
ja mukautuvuutta
Ei riitä, että autossa on tilaa – tilan pitää myös olla hyödynnettävissä. Dacia Lodgyn 

muunneltavuus tekee siitä monikäyttöauton: seitsemän henkeä pystyy matkustamaan 

mukavasti tai kaksi henkilöä voi kuljettaa kokonaisen muuttokuorman mukanaan. Toisen 

istuinrivin selkänoja kääntyy 1/3–2/3-suhteessa, ja toisen ja kolmannen istuinrivin istuimet 

voidaan taittaa täysin kokoon. Istuimet voidaan myös ottaa pois autosta. Tavaratilan kokoa 

voidaan kasvattaa 207 litrasta (7 matkustajan kokoonpano) 2 617 litraan (kaksi matkustajaa). 

Matala tavaratilan lastauskynnys helpottaa matkatavaroiden käsittelyä.

Tavaratilan lisäksi Dacia Lodgyssa on tilavuudeltaan yhteensä 30 litraa käytännöllisiä 

säilytystiloja, kuten isokokoinen ja ergonomisesti sijoitettu säilytyslokero kojelaudan yläosassa. 

Toisen ja kolmannen istuinrivin paikkoja varten on 12 V:n latauspistokkeet puhelimille ja muulle 

viihde-elektroniikalle. Niinpä klassinen kysymys ”Koska me ollaan perillä?” kuuluu takapenkiltä 

entistä harvemmin .



• 7 istuinpaikkaa
• ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella
• Ajotietokone
• Dacia Plug & Radio 2DIN (radio CD MP3, 

Bluetooth-musiikin suoratoistolla ja 
puhelintoiminnoilla, AUX- ja USB-liitin) +
kaukosäädin

• ECO-ajotila
• ESC-ajonvakautusjärjestelmä
• Etumatkustajan turvatyyny

(poiskytkettävissä)
• Etuturvavöiden korkeudensäätö
• Ilmastointi
• Kannellinen hansikaslokero
• Kattokaiteet
• Kauko-ohjattava keskuslukitus
• Keskikyynärnoja kuljettajan istuimessa
• Kojelaudan keskiosa kiiltävän musta

kromisella kehyksellä
• Kojelaudan päällä kannellinen

säilytyslokero

• Korinväriset ulkopeilien kuoret
• Korkeussäädettävä ohjauspyörä
• Krominen etusäleikön ylälista
• Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
• Kuljettajan turvatyyny
• Lukittava polttoaineen täyttökorkki
• Lämmitettävä takalasi
• Lämmitettävät etuistuimet
• Mäkilähtöavustin (aktiivinen järjestelmä)
• Ohjaustehostin
• Ovien ulkokahvat korinväriset
• Päiväajovalot
• Päätä ja rintakehää suojaavat 

sivuturvatyynyt edessä
• Renkaan paikkaussarja
• Sisustan kromikoristeita 

(ilmasuulakkeiden kehykset, sisäovien
kahvat, vaihdekepin vaihdekaavio)

• Sivusuojalistat
• Sumuvalot
• Sähkösäätöiset ja lämmitetyt ulkopeilit

• Sähkötoimiset etulasinnostimet
• Sävylasit
• Takamatkustajien valvontapeili
• Takimmaiset sivuikkunat aukeavat

takareunasta
• Turvaistuimen ISOFIX-kiinnikkeet 

kolmella istuimella (toisella istuinrivillä)
• Ulkolämpötilamittari
• Vakionopeudensäädin ja

nopeudenrajoitin
• 1/3 - 2/3 osissa taittuva toinen istuinrivi

(selkänoja+pystyyn taitto)
• 12V virtapistoke keskiriville
• 15” teräsvanteet koristekapseleilla

"Popster"

Varustetaso

Stepway
LAURÉATE VARUSTETASON 
LISÄKSI / ASEMASTA

• 16” muotovanteet (teräsvanteen 
muotoilu yhtenevä koristekapselin 
kanssa)

• Mattakromiset etu- ja takapuskurin 
alaosat, mustat ovikahvat

• Mustat rengaskaaret ja helmalistat

• Media Nav Evolution 
-multimediajärjestelmä (7” 
kosketusnäyttö, navigointi, radio, AUX- 
ja USB-liittimet, Bluetooth musiikin 
suora-toistolla ja puhelintoiminnoilla, 
kaukosäädin)

• Soft Feel -päällysteinen ohjauspyörä
• Stepway-jäähdyttimen säleikkö
• Stepway-tekstit etuovissa
• Takapysäköintitutka
• Tumman harmaat ulkopeilien kuoret
• Verhoilu “Stepway”

Varustetaso

Comfort 

Lisävarusteet
• Täysikokoinen vararengas
• 16" kevytmetallivanteet
• Tavaratilan näkösuojaverho
• Sähkötoimiset takalasinnostimet
• Media Nav Evolution -multimedia-

järjestelmä (7” kosketusnäyttö, 
navigointi, radio, AUX- ja USB-liittimet, 
Bluetooth musiikin suoratoistolla ja 
puhelintoiminnoilla, kaukosäädin) *)

• Metalliväri

• Takapysäköintitutka *)

• Peruutuskamera ja peruutustutka (vain
Media Navin yhteyteen)

• Soft Feel -ohjauspyörä *)

*) Vakiona Stepway-varustetasossa



16“ DARK METAL 
BAYADÈRE 
-MUOTOVANTEET • •

* Ei saatavissa Stepway-malliin.
** Saatavissa vain Stepway-malliin.

GLACIER VALKOINEN (369) NAVY SININEN (D42)*

Perusvärit

Metallivärit

COMÈTE HARMAA (KNA) AZURITE SININEN (RPL)** COSMOS SININEN (RPR)NACRÉ MUSTA (676)

15“ POPSTER
KORISTEKAPSELIT •

16“ ALTICA
KEVYTMETALLIVANTEET •

16“ ALTICA DIAMANTÉE
KEVYTMETALLIVANTEET

Koristekapselit ja vanteet

• Saatavissa vain Comfort-malliin.
• Saatavissa vain Stepway-malliin.



Mitat

VERSIOT 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

VERSIOT 7 paikkaa 
L 2. istuinrivin polvitila
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.



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 helppoa kiinnittää kahdella 
kiinnittimellä, minkä ansiosta ne eivät liu’u 
polkimien alle. Matot ovat helppohoitoiset.

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.

1 2

3 4 5

Lisävarusteet
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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, 
kattokuljetuslaatikon tai polkupyörä-
telineiden kuljettamiseen. 

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 ja isoja 
tavaroita kuljetettaessa varmistaa niiden 
paikoillaan pysymisen erottaessaan auton 
tavaratilan matkustamosta.

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

6

7

9 1110 Kuva on viitteellinen.



Dacia Lodgy 
Tee matkasta mieleisesi! 





www.dacia.fi
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*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja Dacia jälleenmyyjältäsi).

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 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..

Dacia
Kunnon auto tällä hinnalla.
Eihän tämä ole jotain pilaa?
EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että 

edullinen auto voi olla myös tyylikäs, turvallinen 

ja laadukas. Ja olemme olleet oikeassa, sillä 

malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin 

hyväksi koettu ja tunnustettu. Dacia-malliston 

uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota 

tyylikkäällä ja persoonallisella muotoilullaan. 

Lisäksi ne ovat aina tilavia, ja niihin mahtuvat  

helposti sekä matkustajat että matkatavarat.  

Dacian suosio perustuu yksinkertaiseen peri- 

aatteeseen, että autoon voi ihastua ja se voi  

täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse  

kuitenkaan upottaa kaikkia käytettävissä  

olevia varoja. 

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ 

Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja luotet-

taviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Dacian 

bensiini- ja dieselmoottorit ovat nykyaikaisia, 

suorituskykyisiä ja polttoainetaloudellisia. 

Autot valmistetaan sertifioiduissa tehtaissa 

ja ne ovat 85 % kierrätettävissä. 

Dacialla on 3 vuoden / 100 000 km:n takuu* 

ja sen käyttökustannukset ovat alhaiset. 

Tee järkivalinta,  valitse Dacia!

VUODEN
TAKUU3TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN




