
Dacia Lodgy



Automobiliai DACIA LODGY atitinka šių dienų šeimų lūkesčius. Šie 5 ir 7 vietų vienatūriai 

turi daugybę privalumų. Jie labai erdvūs, kad Jums būtų patogu netgi sėdint trečioje 

eilėje*, salonas atrodo itin elegantiškai, gausu šiuolaikiškos ir praktiškos įrangos, o tokių 

talpių bagažinių šios klasės automobiliuose retai pasitaiko.

Vienatūriai LODGY, kaip ir visi kompanijos DACIA gaminami automobiliai, labai patikimi ir 

patvarūs, be to, dėl ženklu DACIA ECO2 pažymėtų dyzelinių variklių ir tiesioginio degalų 

įpurškimo sistemą turinčių benzininių 115 AG variklių TCe**, ypač ekonomiški, naudoja 

mažai degalų ir išskiria į aplinką nedaug anglies dvideginio. 

Automobiliams LODGY būdingi dideli užmojai... išskyrus kainą!

*Priklauso nuo varianto  
**Bus tiekiama vėliau

Jūs rūpinatės šeima. 
DACIA LODGY – taip pat.





Vienatūriai DACIA LODGY šeimoms visada gali pasiūlyti šį tą daugiau, įskaitant ir 

įrangą. Pasikliaukite jais! Jie turi naujausią multimedijos įrangą MEDIA NAV* su dideliu 

7 colių (18 cm) įstrižainės jutikliniu ekranu. Šią įrangą sudaro dvimačio ir trimačio 

(Birdview) vaizdo funkcijas turintis navigacijos prietaisas, radijas**, jungtis Bluetooth®, 

kuria naudojantis galima nuotoliniu būdu klausytis muzikos arba atsiliepti į telefono 

skambučius, priekyje įtaisyta USB jungtis, garso įrangos jungtis ir prie vairaračio 

esantis nuotolinis valdymo pultelis. Šia įranga, kurią sudaro daug įvairių prietaisų, labai 

patogu ir paprasta naudotis. 

Kitą automobilių DACIA LODGY multimedijos įrangą DACIA PLUG & RADIO* sudaro 

didelis ekranas, CD ir MP3 grotuvai ir jungtis Bluetooth®. Radijas turi USB ir garso 

įrangos jungtis, o valdymo pultelis taip pat įtaisytas prie vairaračio. Naudodamiesi šia 

įranga galėsite mėgautis optimalia garso kokybe tiek trumpų kelionių metu, tiek išvykę 

atostogauti su šeima.

Taip pat verta paminėti dar dvi naujoves – užpakalinius atstumo jutiklius* ir greičio 

ribotuvą*. Užpakaliniai atstumo jutikliai palengvina manevravimą statant tokį didelį 

automobilį į vietą – jais naudojantis tai daryti patogiau ir paprasčiau. Dėl greičio 

ribotuvo vairuotojas gali jaustis saugus ir būti visiškai ramus, nes niekada neviršys 

leistino greičio. 

*Priklauso nuo varianto
**Be CD grotuvo

Užpakaliniai atstumo jutikliai

Multimedijos įranga MEDIA NAV su 7 colių (18 cm) 
įstrižainės jutikliniu ekranu

Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio (radijas, CD 
ir MP3 grotuvai, jungtis Bluetooth®, USB ir garso 
įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas nuotolinis 
valdymo pultelis)

Multimedijos įranga MEDIA NAV – navigacijos 
prietaisas su dvimačio ir trimačio (Birdview) vaizdo 
funkcijas turinčiu ekranu

Jungtis USB 

100 proc. 
naudingos technologijos





Erdvus  
ir patogus salonas
Vos atvėrę automobilio DACIA LODGY duris pajusite, koks jis patogus. Tai ypač erdvus šeimai skirtas automobilis, 

pasižymintis šiuolaikiška įranga ir turintis daugybę gerai apgalvotų kelionę palengvinančių dėtuvių.

Optimaliai išnaudojus didelius automobilio LODGY gabaritus pavyko sukurti erdvų saloną, todėl sėdint bet kurioje iš 7 

jo sėdynių* galima keliauti itin patogiai. Trečios eilės sėdynėje gali patogiai įsitaisyti du suaugusieji, nes čia ganėtinai 

daug vietos tiek kelių, tiek galvos aukštyje.

Ir vairuotojas, ir priekyje sėdintis keleivis automobilyje LODGY jaučiasi taip pat gerai ir patogiai kaip namie.

*Priklauso nuo varianto





Antros eilės sėdynės atlošą galima lankstyti – 
nulenkti ⅓ arba ⅔*

Virš centrinio valdymo pulto įtaisyta uždara 
dėtuvė*

Bagažo uždangalas*

Pasitikėjimą  
įkvepiantis universalumas

Vienatūriai DACIA LODGY patenkins visus Jūsų poreikius. Norite daugiau vietos bagažui? Prašom! Antros eilės sėdynės 

atlošą galima lankstyti – nulenkti ⅓ arba ⅔*. Nulenkus visą atlošą ją taip pat galima pastatyti vertikaliai, kaip ir trečios eilės 

sėdynę. Tokiu būdu galite sumažinti sėdynių skaičių iki 2 – trečios eilės sėdynę galite palikti arba išimti. Automobiliuose 

DACIA LODGY vietos bagažui stulbinančiai daug – esant 7 sėdynėms kraunamosios dalies tūris sudaro 207 litrus, sumažinus 

sėdynių skaičių jį galima padidinti net iki 2617 litrų. Dėl žemo bagažinės slenksčio į ją lengviau krauti didelius daiktus. Jums 

nebereikės rinktis vieno iš dviejų – erdvaus salono arba talpios bagažinės, įsigiję vienatūrį LODGY turėsite abu. Ir tai dar ne 

viskas! Šiame praktiškame automobilyje sumaniai įtaisyta daugybė dėtuvių, kurių bendras tūris sudaro net 30 litrų*. Itin 

patogi – viršutinėje prietaisų skydo dalyje įtaisyta didelė ir lengvai pasiekiama dėtuvė.

* Priklauso nuo varianto



Matmenys
5 vietų 7 vietų 

TALPA (dm3) (Atitinka standartą ISO 3832)
5 vietų varianto (iki pat atlošo viršaus) 827 -
7 vietų varianto (iki pat atlošo viršaus) - 207
2 vietų varianto, kai trečios eilės sėdynė sulankstyta (iki stogo) - 1861
2 vietų varianto, kai trečios eilės sėdynė išimta (iki stogo) 2617

Matmenys (mm)
A Atstumas tarp ašių 2810
B Bendras ilgis 4498
C Priekinė iškyša 822
D Užpakalinė iškyša 866
E Atstumas tarp priekinių ratų 1492
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1478
G Bendras plotis / su šoniniais veidrodėliais 1751 / 2004
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Nepakrauto automobilio aukštis atidarius bagažinės duris 2015 2010
J Pakrauto automobilio slenksčio aukštis 610 605
K Pakrauto automobilio prošvaisa 120
L Atstumas nuo antros eilės sėdynių krašto iki pirmos eilės sėdynių atlošų kelių aukštyje 177

L1 Atstumas nuo trečios eilės sėdynių krašto iki antros eilės sėdynių atlošų kelių aukštyje - 144
M Plotis priekinių porankių aukštyje 1408

M1 Plotis užpakalinių porankių aukštyje (2-os eilės sėdynių) 1466
M2 Plotis užpakalinių porankių aukštyje (3-ios eilės sėdynių) - 1357
N Plotis virš priekinių porankių 1401

N1 Plotis virš užpakalinių porankių (2-os eilės sėdynių) 1424
N2 Plotis virš užpakalinių porankių (3-ios eilės sėdynių) - 1300
P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo matuojant 14º kampu 1003

P1 Atstumas nuo 2-os eilės sėdynių iki stogo matuojant 14º kampu  952
P2 Atstumas nuo 3-ios eilės sėdynių iki stogo matuojant 14º kampu - 867
Y Bagažinės angos plotis viršuje: mažiausias / didžiausias 859 / 1067

Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1035
Y2 Salono plotis tarp ratų arkų 1174 1130
Z Bagažinės angos aukštis 894

Z1 Kraunamosios dalies ilgis iki 2-os eilės sėdynių 1180
Z2 Kraunamosios dalies ilgis iki 3-ios eilės sėdynių - 378
Z3 Bagažinės aukštis iki bagažo uždangalo 583

ALPIŲ BALTA (OV 369) TAMSIAI MĖLYNA (OV D42) GELSVAI PILKA (HNK)PILKA (KNH) KOMETOS PILKA (KNA) 

Kėbulo spalvos

Nemetalizuojamieji dažai Metalizuojamieji dažai 



*

• Dvispalviai priekinis ir užpakalinis 
buferiai 

• Šonų apsaugos juostos
• 15” plieniniai ratlankiai su gaubtais
• Žvilgi pilka centrinio valdymo pulto ir 

ortakių apdaila
• Uždara prietaisų skydo dėtuvė
• Priekinių ir užpakalinių durų smėlio 

spalvos porankiai
• Kelionės kompiuteris
• Elektra valdomi priekinių durų langai
• Nuotolinis centrinis durų užraktas 
• Antros eilės sėdynė lankstomu atlošu – 

galima nulenkti ⅓ arba ⅔, taip pat 
galima nulenkti visą atlošą ir pastatyti 
sėdynę vertikaliai 

• Trečios eilės sėdynė lankstomu atlošu; 
galima sėdynę pastatyti vertikaliai 
arba visai išimti (7 vietų variante)

• Bagažo uždangalas
• Bagažinės apšvietimas (5 vietų 

variante)

Pasirenkama įranga:
• Rankiniu būdu valdomas 

kondicionierius
• Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio 

(CD ir MP3 grotuvai, jungtis Bluetooth®, 
radijas su dideliu ekranu, USB ir garso 
įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas 
nuotolinis valdymo pultelis)

• Užpakaliniai atstumo jutikliai****
• Rūko žibintai
• Elektroninė stabilumo palaikymo 

sistema (ESC) (ESP®) 
• Įrangos paketas Comfort:

- reguliuojamo aukščio vairas
- reguliuojamo aukščio vairuotojo 

sėdynė
- reguliuojamo aukščio priekiniai 

saugos diržai
• 15” lengvojo lydinio ratlankiai 

Variantas 

Access

Variantas 

Ambiance

• Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis 
buferiai

• Radiatoriaus grotelių kėbulo spalvos 
apdailos juosta

• 14” plieniniai ratlankiai su centrinės 
dalies gaubtais (BOL)

• Vairo stiprintuvas
• ABS ir staigaus stabdymo pagalbos 

sistema
• Vairuotojo oro pagalvė
• Išjungiama priekinė keleivio oro 

pagalvė 

VARIKLIS – 1,6, 84 AG

STANDARTINė VARIANTO ACCESS įRANGA

• Priekinės šoninės oro pagalvės 
• Stogo laikikliai
• Juodos išorinės durų rankenos  
• Rankiniu būdu reguliuojami juodi 

šoniniai veidrodėliai 
• Rankiniu būdu valdomi priekinių ir 

užpakalinių durų langai
• Šildomas užpakalinio lango stiklas / 

užpakalinio lango valytuvas
• Atvira dėtuvė, įtaisyta virš centrinio 

valdymo pulto
• Atvira prietaisų skydo dėtuvė

VARIKLIAI: 1,6, 84 AG; 1,5, DCI, 90 AG

STANDARTINė VARIANTO AMBIANCE įRANGA = ACCESS +

• 3 antros eilės sėdynės su sistema 
Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti

• Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu 
(2-os eilės)

• Cigarečių degtuvas ir kilnojama 
peleninė

• Reikmenų pradurtai padangai pataisyti 
rinkinys

Pasirenkama įranga:
• 15” plieniniai ratlankiai su gaubtais
• Elektroninė stabilumo palaikymo 

sistema (ESC) (ESP®) (būtina pasirinkti 
15” plieninius ratlankius)

• Atsarginis ratas

*Galimas tik 5 vietų variante

• Tinklelis bagažui pritvirtinti (5 vietų 
variante)

• Atsarginis ratas
• Metalizuojamieji dažai



• Multimedijos įranga MEDIA NAV (7 
colių (18 cm) įstrižainės ekranas, 
navigacijos prietaisas, radijas (su CD 
grotuvu), jungtis Bluetooth®, USB ir 
garso įrangos jungtis, prie vairaračio 
įtaisytas nuotolinis valdymo pultelis)

• Elektroninė stabilumo palaikymo 
sistema (ESC) (ESP®) 

• Elektra valdomi užpakalinių durų langai
• Užpakaliniai atstumo jutikliai****
• Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties 

rankena; papildomas juodas žvilgus 
vairaračio apdailos elementas

Variantas 

Laureate

Variantas 

Prestige

VARIKLIAI: 1,6, 84 AG; TCE, 115 AG**; 1,5, DCI, 90 AG; 1,5, DCI, 110 AG

STANDARTINė VARIANTO LAUREATE įRANGA = AMBIANCE +

VARIKLIAI: TCE, 115 AG**; 1,5, DCI, 110 AG

STANDARTINė VARIANTO PRESTIGE įRANGA = LAUREATE +

• Chromuota radiatoriaus apdailos 
juosta

• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos  
• Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių 

korpusas
• Chromuoti apdailos elementai (ortakių 

ir skaitiklių apvadai, vidinės durų 
rankenos, pavarų svirties rankenos 
intarpas)

• Žvilgus juodas centrinis valdymo 
pultas su chromuotu apvadu 

• Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai 
veidrodėliai

• Rankiniu būdu valdomas 
kondicionierius

• Greičio ribotuvas

• Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio 
(CD ir MP3 grotuvai, jungtis Bluetooth®, 
radijas su dideliu ekranu, USB ir garso 
įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas 
nuotolinis valdymo pultelis)

• Elektroninė stabilumo palaikymo 
sistema (ESC) (ESP®) 

• Užpakaliniai atstumo jutikliai****
• Elektra valdomi užpakalinių durų langai
• Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties 

rankena; papildomas juodas žvilgus 
vairaračio apdailos elementas

• 16” lengvojo lydinio ratlankiai*** 
• Tinklelis bagažui pritvirtinti (5 vietų 

variante)
• Atsarginis ratas
• Metalizuojamieji dažai

• Įrangos paketas Comfort:
- reguliuojamo aukščio vairas
- reguliuojamo aukščio vairuotojo 

sėdynė
- reguliuojamo aukščio priekiniai 

saugos diržai
• Virš centrinio valdymo pulto įtaisyta 

uždara dėtuvė

Pasirenkama įranga:
• Multimedijos įranga MEDIA NAV (7 

colių (18 cm) įstrižainės jutiklinis 
ekranas, sujungtas su navigacijos 
prietaisu, radijas (be CD grotuvo), 
jungtis Bluetooth®, USB ir garso 
įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas 
nuotolinis valdymo pultelis)

• 16” lengvojo lydinio ratlankiai*** 
• Tinklelis bagažui pritvirtinti (5 vietų 

variante)

Pasirenkama įranga
• Atsarginis ratas
• Metalizuojamieji dažai

**Bus tiekiama vėliau
***Negalima naudoti sniego grandinių 
****Negalima pritvirtinti velkamojo kablio 
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GABENIMAS

1. PROFILIUOTAS VELKAMASIS KABLYS*
Ypač patvarus ir patikimas velkamasis kablys 

atitinka griežtus standartų reikalavimus. 

2. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI 
Plieniniai skersiniai stogo laikikliai idealiai dera 

prie automobilio kėbulo dizaino. Lengva įtaisyti, 
galima tvirtinti įvairius priedus, pvz.: slidžių 
arba dviračių laikiklius, stogo bagažinę ir kt.

3. PRIE SKERSINIŲ LAIKIKLIŲ 
TVIRTINAMA STOGO BAGAŽINė
Leidžia patogiai ir saugiai gabenti 

automobiliu Dacia Lodgy daugiau bagažo.

4. ANT KABLIO įTAISYTAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Susiruošę iškylauti gamtoje nepamirškite 

pasinaudoti velkamuoju kabliu dviračių 
laikikliui pritvirtinti. Pasukus laikiklį į šoną 

galima laisvai prieiti prie bagažinės.

IŠORėS APSAUGOS ELEMENTAI

5. PRIEKINIAI IR UŽPAKALINIAI PURVASAUGIAI
Idealiai dera prie automobilio kėbulo linijų ir 

padeda apsaugoti priekines bei užpakalines 
ratų arkas nuo akmenukų ir įbrėžimų.

6. LANGŲ APTAKAI
Priekinių durų langų aptakai užtikrina 

saugų salono vėdinimą.

SAUGUMAS

7. UŽPAKALINIAI ATSTUMO JUTIKLIAI
4 atstumo jutikliai palengvina manevravimą 

statant automobilį į vietą įspėdami apie bet kokias 
kliūtis pypsėjimu, kuris prie jų artėjant dažnėja.

8. SIGNALIZACIJA
Su elektronine automobilio LODGY įranga 

suderinta signalizacija saugo nuo mėginimų 
įsilaužti ir reaguoja į bet kokį judesį salone.

9. SNIEGO GRANDINėS**
Daro visų padangų sukibimą su kelio 

danga optimalų, todėl galite drąsiai 
važiuoti net ir labai apsnigtu keliu.

PRIEDAI

8

7
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SALONAS

10. IŠIMAMAS BAGAŽINėS įDėKLAS
Šis patvarus ir patikimas vandeniui 
nelaidus įdėklas leidžia vežti bagažinėje 
bet kokius daiktus, taip pat ir purvinus. 
Lengva išimti ir nuplauti vandeniu.

11. TINKLELIS BAGAŽUI PRITVIRTINTI
Skirtas bagažui pritvirtinti prie bagažinės 
grindų, kad nejudėtų. Tvirtinamas 
prie gamykloje įtaisytų kilpų. 

12. BAGAŽO TINKLELIS
Tai papildoma trijų skyrių bagažinės 
dėtuvė, kurioje galima tvarkingai 
susidėti smulkius daiktus. 

13. AUSTINIAI IR GUMINIAI KILIMėLIAI 
Kilimėliai idealiai atitinka salono matmenis 
ir gamyklinius tvirtinimo elementus. Itin 
kokybiški ir saugūs, nepastebimai susilieja 
su salono interjeru. Labai patvarūs guminiai 
kilimėliai aukštais kraštais puikiai saugo 
saloną nuo purvo ir dėvėjimosi.

14. DVIPUSIS BAGAŽINėS įDėKLAS 
Šio įdėklo viena pusė medžiaginė, o kita – 
guminė, todėl jis labai universalus.

15. ŠALDOMA DėTUVė
Leidžia išsaugoti maistą šviežią, 
o gėrimus – vėsius. 

16. PERTVARA
Nerūdijančio plieno grotelės skiria 
saloną nuo kraunamosios dalies.

MULTIMEDIJA

17. NEXT BASE***
Iš dalies integruotą aukštos kokybės 
vaizdo įrangą sudaro du dideli 9” įstrižainės 
ekranai ir du DVD grotuvai. Vienu metu 
galima žiūrėti du skirtingus filmus arba 
tą pati filmą abiejuose ekranuose.

*Negalimas, kai yra užpakaliniai atstumo jutikliai; galimas 
ir kaip standartinė, ir kaip pasirenkama įranga.
**Negalimos, kai yra 16” lengvojo lydinio ratlankiai.
***Iliustracijoje parodyta viename iš RENAULT 
automobilių įtaisyta multimedijos įranga
Jei norite pamatyti visus automobilio LODGY priedus, kviečiame 
atvykti į artimiausią kompanijos DACIA įgaliotojų atstovų saloną.

1615 17
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Naujas patobulintas benzininis variklis – TCe, 115 AG*

LODGY – tai pirmieji kompanijos DACIA 
automobiliai, turintys naujausią 115 AG variklį 
TCe* (su turbininiu kompresoriumi ir tiesioginio 
degalų įpurškimo sistema),  kurį sukūrė didžiulę 
patirtį turintys koncerno RENAULT variklių 
konstruktoriai. Šie naujoviški, ekonomiški ir galingi 
varikliai išsiskiria ypatingu našumu.

*Bus tiekiami vėliau

Techniniai duomenys
1,6, MPI, 84 AG dCi, 90 AG dCi, 110 AG

Variklis
Degalai  benzinas  dyzelinas dyzelinas
Pavarų dėžė  rankinė, 5 pavarų rankinė, 5 pavarų rankinė, 6 pavarų
Teršalų emisijos standartas Euro5 Euro5 Euro5
Darbinis tūris (cm³) 1598 1461 1461
Cilindro skersmuo × stūmoklio eiga (mm) 79,5 × 80,5 76 × 80,5 76 × 80,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Suspaudimo laipsnis 9,5 15,5 15,5

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 60,5 (82) 
esant 5 000

66 (90) 
esant 3 750

79 (107) 
esant 4 000

Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min. 134 
esant 2 800

200 
esant 1 750

240 
esant 1 750

Degalų įpurškimo būdas daugiataškis Common Rail

Oro įpūtimo būdas Įsiurbimas Turbininiu kompresoriumi Turbininiu kompresoriumi
(kintamosios geometrijos kompresoriumi)

Katalizinis keitiklis / kietųjų dalelių filtras   S / - S / S S / S

Pavarų dėžė
Rūšis JH5 JR5 TL4
Pavarų skaičius 5 5 6
Greitis (km/val.) esant 1 000 sūk./min. važiuojant pirma pavara / važiuojant antra 
pavara / važiuojant trečia pavara 7,00 / 12,74 / 19,74 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 15,63 / 24,83

važiuojant ketvirta pavara / važiuojant penkta pavara / važiuojant šešta pavara 26,98 / 32,81 / - 35,32 / 48,36 / - 36,33 / 46,67 / 54,36

Vairo mechanizmas
Vairo stiprintuvas (rūšis)  hidraulinis
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių / sienų (m) 11,1 / 11,6
Kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį, kol užsirakina 3,3

Pakaba
Priekinė / užpakalinė pakaba  nepriklausoma McPherson tipo su trikampiu apatiniu balansyru ir stabilizatoriumi

Ratlankiai ir padangos
Standartiniai ratlankiai 5,5J14 / 5-6J15 / 6J16
Standartinės padangos 185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

Stabdžių sistema
Rūšis X
ABS / Pagalbinė avarinio stabdymo sistema standartinė įranga / standartinė įranga
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas standartinė įranga 

Priekiniai – aušinami diskiniai, skersmuo (mm) / storis (mm) TW 258/22 
TW 280/24 su ESP®

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

Užpakaliniai – būgniniai (“) B/9

Greitis
Aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas (Cx) 0,864
Didžiausias greitis (km/val.) 160 169 175
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 14,5 12,4 11,6
Įveikia 400 m pajudėjęs iš vietos (s) 19,3 18,7 18,0
Įveikia 1000 m pajudėjęs iš vietos (s) 36,1 34,6 33,4

Degalų sąnaudos ir CO2 emisija atitinka direktyvos 93/116/EB reikalavimus (l/100 km ir g/km)*
CO2 emisija (g/km) 165 109 116
Mieste (pradėjus važiuoti esant šaltam varikliui) (l/100 km) 9,4 4,9 5,3
Užmiestyje (l/100 km) 5,7 3,8 4,0
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 7,1 4,2 4,4
Degalų bako talpa (l) 50

Svoris (kg) 5 / 7 vietų
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris 1090 / 1191 1205 / 1238 1205 / 1262
Leistina nepakrauto automobilio priekinės ašies apkrova 651 / 687 727 / 728 736 / 752
Leistina nepakrauto automobilio užpakalinės ašies apkrova 439 / 504 478 / 510 469 / 510
Didžiausias leistinas bendrasis svoris 1800 / 1857 1870 / 1903 1870 / 1926
Didžiausias leistinas svoris su priekaba 3000 / 3057 3070 / 3103 3070 / 3126
Naudingoji apkrova 710 / 666 665 / 665 665 / 664
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris 1400 1400 1400
Didžiausias leistinas priekabos be stabdžių svoris 580 / 630 640 / 655 640 / 665

*Degalų sąnaudos ir CO2 emisija atitinka galiojančių direktyvų reikalavimus

Sukimo momentasGalia

Ženklu  pažymėti automobiliai LODGY atitinka 3 
aplinkosaugos kriterijus: 

  į aplinką išskiria mažiau nei 120 g/km anglies dvideginio; 

  gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą 
ISO 14001 turinčioje gamykloje, todėl daromas mažesnis 
poveikis aplinkai; 
  mažiausiai 7 proc. juose esančio plastiko yra perdirbtas. 

Ženklas  rodo kompanijos DACIA pastangas saugoti aplinką 
kiekvienu šių automobilių egzistavimo etapu.  

Nurodyti techniniai duomenys gali kisti priklausomai nuo automobilio įrangos. 
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija gali priklausyti nuo vairavimo manieros ir kitų ne 
techninių veiksnių. CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios ir visuotinį 
atšilimą skatinančios dujos.

DACIA automobilius galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių 
perdirbimo įstatymo ir gamtosaugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių 
išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių. 

Nurodyta standartinio varianto be papildomos įrangos naudingoji apkrova, ji gali 
skirtis priklausomai nuo automobilio įrangos.



Standartinė ir pasirenkama įranga
Access Ambiance Laureate Prestige

Išorės apdaila
Buferiai  kėbulo spalvos dvispalviai dvispalviai dvispalviai 
Radiatoriaus grotelių apdailos juosta kėbulo spalvos kėbulo spalvos chromuota chromuota 
Šonų apsaugos juostos - l l l

Išorinės durų rankenos juodos juodos kėbulo spalvos kėbulo spalvos 
Šoninių veidrodėlių korpusas juodas juodas kėbulo spalvos kėbulo spalvos 
Stogo laikikliai l l l l

14” plieniniai ratlankiai l - - -
15” plieniniai ratlankiai su gaubtais  l l -
15” lengvojo lydinio ratlankiai -  - -
16’’ lengvojo lydinio ratlankiai*** - -  l

Metalizuojamieji dažai -   

Sėdynės ir salono apdaila
Centrinis valdymo pultas  juodas  žvilgus pilkas   žvilgus juodas 

chromuotu apvadu
žvilgus juodas 

chromuotu apvadu
Ortakių apvadai juodi  žvilgūs pilki chromuoti chromuoti 
Prietaisų skydo skaitiklių apvadai juodi juodi chromuoti chromuoti 
Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties rankena - -  l

Vidinės durų rankenos juodos  juodos  chromuotos chromuotos 
Durų apdaila juoda dvispalvė dvispalvė dvispalvė
Antros eilės sėdynė lankstomu atlošu l - - -
Antros eilės sėdynė lankstomu atlošu – galima nulenkti ⅓ arba ⅔, 
taip pat galima nulenkti visą atlošą ir pastatyti sėdynę vertikaliai - l l l

Trečios eilės sėdynė lankstomu atlošu; nulenkus atlošą sėdynę 
galima pastatyti vertikaliai arba išimti* - l l l

Aktyviosios ir pasyviosios saugos priemonės
ABS ir pagalbinė avarinio stabdymo sistema l l l l

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC) (ESP®) **   l

Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės l l l l

Priekinės šoninės oro pagalvės l l l l

Vairuotojo saugos diržas su temptuvu l l l l

Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai - P1 l l

Antros ir trečios eilės sėdynių trijų tvirtinimo taškų saugos diržai* l l l l

Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos l l l l

Reguliuojamo aukščio antros eilės sėdynės galvos atramos l - - -
Į atlošus įstumiamos reguliuojamo aukščio antros ir trečios eilės 
sėdynių galvos atramos* - l l l

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie trijų antros eilės 
sėdynių

l l l l

Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys l l l l

Atsarginis ratas    

Automobilio saugos įranga
Elektroninis variklio imobilizatorius l l l l

Accesss Ambiance Laureate Prestige

Vairavimo ir valdymo įranga
Vairo stiprintuvas l l l l

Kelionės kompiuteris - l l l

Garso ir šviesos signalizacija, įspėjanti apie neprisegtą priekinį 
keleivio saugos diržą

l l l l

Greičio ribotuvas - - l l

Užpakaliniai atstumo jutikliai -   l

Matomumą gerinanti įranga
Rūko žibintai -  l l

Šildomas užpakalinio lango stiklas / užpakalinio lango valytuvas l l l l

Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai - - l l

Patogumą didinanti įranga
Nuotolinis centrinis užraktas - l l l

Elektra valdomi priekinių durų langai - l l l

Elektra valdomi užpakalinių durų langai - -  l

Priekyje įtaisytas atidarius duris įsijungiantis apšvietimas ir priekyje 
sėdinčio keleivio lemputė žemėlapiams skaityti - - l l

12 V elektros lizdas, pasiekiamas nuo antros eilės sėdynių l l l

Cigarečių degtuvas ir kilnojama peleninė l l l l

Reguliuojamo aukščio vairas - P1 l l

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė - P1 l l

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius -  l l

Bagažinės apšvietimas (5 vietų variante) - l l l

Dėtuvės
Virš centrinio valdymo pulto įtaisyta dėtuvė atvira atvira uždara uždara 
Priekinėse duryse įtaisytos dėtuvės l l l l

Užpakalinėse duryse įtaisytos dėtuvės - l l l

Prietaisų skydo dėtuvė  atvira / uždara l / - - / l - / l - / l

Priekinių sėdynių atlošuose įtaisytos dėtuvės - - l l

Akinių nuo saulės dėtuvė - - l l

Bagažo uždangalas - l l l 
Bagažo tinklelis ( 5 / 7 vietų variantuose) -  / -  / - l / - 

Garso ir ryšio įranga
Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio (CD ir MP3 grotuvai, jungtis 
Bluetooth®, USB ir garso įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas 
nuotolinis valdymo pultelis)

-   -

Multimedijos įranga MEDIA NAV (navigacijos prietaisas, radijas, 
jungtis Bluetooth®, USB ir garso įrangos jungtis, prie vairaračio 
įtaisytas nuotolinis valdymo pultelis)

- -  l

įrangos paketai
Comfort -  l l

l Standartinė     Pasirenkama    P1 Comfort 
*7 vietų variante   **Būtina užsisakyti 15” plieninius ratlankius   ***Negalima naudoti sniego grandinių   ****Negalima įtaisyti velkamojo kablio

15” ratlankiai Tisa 14” ratlankiai Bol 15” ratlankiai Lyric 15” ratlankiai Groomy 15” ratlankiai Empreinte  16” ratlankiai Panache*

Ratlankiai

ACCESS AMBIANCE LAUREATE PRESTIGE
14” plieniniai ratlankiai centrinės dalies gaubtai Bol - - -
15” plieniniai ratlankiai Tisa (pasirenkama įranga) Lyric (standartinė įranga) Groomy (standartinė įranga) -

Lengvojo lydinio ratlankiai - 15”, Empreinte 
(pasirenkama įranga) 

16”, Panache 
(pasirenkama įranga)

16”, Panache 
(standartinė įranga) *Negalima naudoti sniego grandinių



www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA 
atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos 
prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis 
leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu.

 Dacia
Ar gali automobilis kainuoti tik tiek?
Mes esame pirmieji, manantys, kad pigus automobilis turėtų būti patrauklus, saugus ir puikios 

kokybės. Naujausi DACIA modeliai vilioja dėl patrauklaus išsiskiriančio dizaino, be to, juose 

niekada nepristigs vietos keleiviams ir jų bagažui. Jų pasisekimą lemia elementari tiesa: jei 

automobilis mums patinka ir jo norime, nebūtinai trokštame skirti visą savo biudžetą jam įsigyti.

Prekių ženklas DACIA priklauso koncernui RENAULT, todėl šiuos automobilius kuriame 

pasitelkdami tinkamiausius techninius sprendimus, kurių veiksmingumas ir patikimumas jau 

pasitvirtino. Tai leidžia mums suteikti savo automobiliams 3 metų (arba 100 000 kilometrų) 

garantiją ir užtikrinti ypač mažas jų eksploatacijos išlaidas. Mūsų pastangas saugoti aplinką 

rodo mūsų sukurtas DACIA ženklas Eco2. Automobiliai DACIA gaminami aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos sertifikatą ISO 14001 turinčiose gamyklose ir turi dCi variklius, kurie į 

aplinką išskiria mažiau nei 130 g/km anglies dvideginio (varomi keturiais ratais –  mažiau 

nei 140 g/km), nes mes esame įsitikinę, kad aplinkos tausojimas neturėtų būti prabanga.


