
Dacia Lodgy



Dacia Lodgy atbilst mūsdienu ģimenes vēlmēm. Šim piecu un septiņu sēdvietu versijā 

pieejamajam minivenam ir ne mazums priekšrocību. Jūsu ērtībām tas piedāvā daudz 

vietas pat trešajā rindā,* elegantu salona iekārtojumu, modernu un reizē praktisku 

aprīkojumu un šai automašīnu kategorijā reti sastopamu bagāžas ietilpību.

Paliekot uzticīgs zīmola Dacia tradīcijām, minivens Lodgy atbilst visām drošības un 

izturības prasībām, turklāt tā dīzeļdzinēji Dacia Eco2 un turbopūtes benzīna dzinējs ar 

tiešo iesmidzināšanu TCe 115 ZS** padara automašīnu ārkārtīgi ekonomisku. Degvielas 

patēriņš un CO2 izmešu daudzums tiek uzturēts ļoti zemā līmenī.

Lodgy pieiet visam ar vērienu… izņemot cenu!

* Atkarībā no versijas. 
** Būs pieejams vēlāk.

Jums ir ģimeniskuma izjūta. 
Dacia Lodgy arī





Minivens Dacia Lodgy vienmēr var piedāvāt ģimenēm kaut ko vairāk, tostarp 

aprīkojumu. Atļaujiet iepazīstināt! Dacia Lodgy ir aprīkots ar visjaunāko iebūvēto 

multivides sistēmu MEDIA NAV* ar lielu 7 collu (18 cm) skārienekrānu. Šajā 

vienkārši lietojamajā sistēmā ir ietverta navigācijas sistēma ar 2D un Birdview 

attēlošanas funkciju, radiouztvērējs** un Bluetooth® tehnoloģija mūzikas mobilai 

audiostraumēšanai vai tālruņa zvanu atbildēšanai brīvroku režīmā. Priekšā novietotā 

USB kontaktligzda un zem stūres iekārtotā tālvadības pults arī ietilpst šīs ierīces 

komplektā.** Šī ir ļoti praktiska sistēma, kas sastāv no daudz dažādiem elementiem, 

bet kuru var vienkārši un intuitīvi lietot.

Dacia Lodgy klāstā tiek piedāvāta arī otra multivides sistēma – Dacia Plug&Radio* 

bloks, kas sastāv no liela ekrāna, kompaktdisku un MP3 atskaņotāja un Bluetooth®. 

Radiouztvērēja panelis ir aprīkots ar USB savienotāju, vienspraudņa kontaktligzdu 

un tālvadības pulti zem stūres. Gan īsā braucienā, gan ģimenes brīvdienās baudiet 

uzlabotas kvalitātes skaņu.

Citu jauninājumu vidū gribam pievērst uzmanību manevrēšanas palīgsistēmai 

aizmugurē* un ātruma ierobežotājam*. Manevrēšanas palīgsistēma aizmugurē atvieglo 

tik lielas automašīnas, kāda Dacia Lodgy, novietošanu stāvvietā, nodrošinot lielākas 

ērtības un vienkāršību, bet ātruma ierobežotājs ļauj braukt pilnīgi mierīgi un droši.

* Atkarībā no versijas.
** Bez kompaktdisku atskaņotāja.

Manevrēšanas palīgsistēma aizmugurē

MEDIA NAV ar 7 collu (18 cm) skārienekrānu

Dacia Plug&Radio (radiouztvērējs, kompaktdisku 
un MP3 atskaņotājs, Bluetooth®, USB savienotājs/
kontaktligzda, ar tālvadības pulti zem stūres)

MEDIA NAV – navigācija ar 2D un 
Birdview attēlošanas funkciju 

USB savienotājs

100%
noderīgas tehnoloģijas





Plašs un praktiski  
iekārtots salons
Pietiek atvērt durvis, lai uzreiz atklātu, cik neparasti lietpratīgi ir iekārtots Dacia Lodgy salons.

Ar Lodgy Dacia klientiem piedāvā plašu ģimenes auto ar modernu aprīkojumu un neskaitāmiem, labi pārdomātiem 

uzglabāšanas nodalījumiem…

Optimāli izmantojot Lodgy iespaidīgos gabarītizmērus, ir izveidots ietilpīgs salons, kurā braucējs var ērti apsēsties 

katrā no septiņām sēdvietām*. Trešā rinda nodrošina savā klasē lielāko plašumu ceļgaliem un galvai, kas ir vairāk nekā 

pietiekams, lai trešajā rindā varētu brīvi sēdēt divi pieaugušie.

Netraucēti iekārtojušies Lodgy, gan vadītājs, gan pasažieri jūtas vienlīdz komfortabli – pilnīgi kā mājās…

* Atkarībā no versijas.





Otrās rindas sols nolokāms 1/3 un 2/3 dalījumā*

Aizverams sīkumu nodalījums 
priekšējā paneļa augšdaļā*

Bagāžas nodalījuma pārsegs*

Daudzpusība, 
uz kuru var paļauties
Dacia Lodgy atbilst visām jūsu vajadzībām. Vai gribat palielināt tā ietilpību? Tikai pasakiet… un tas izpildīs visas 

jūsu vēlmes. Otrās rindas solu var nolocīt 1/3 un 2/3* dalījumā. To var arī novietot vertikāli tāpat kā trešās rindas 

solu. Tādējādi jūs varat septiņu sēdvietu konfigurāciju pārvērst par divvietīgu, atstājot trešās rindas sēdekli 

automašīnā vai izņemot no tās. Dacia Lodgy ietilpība ir nepārspējama. Pat septiņu sēdvietu konfigurācijā tas 

piedāvā 207 litru tilpumu mantām, ko iespējams palielināt līdz 2617 litriem. Turklāt bagāžas nodalījuma slieksnis 

atrodas zemu, lai atvieglotu masīvu priekšmetu iekraušanu. Jums vairs nav jāizvēlas starp salona plašumu 

un mantu ietilpību. Ar Lodgy jūsu rīcībā ir abi! Un tas vēl nav viss Lodgy praktiskais iekārtojums. Automašīna 

piedāvā līdz 30 litriem uzglabāšanas telpas*, kas ir pārdomāti izkārtota pa visu salonu, tostarp lielu un viegli 

pieejamu uzglabāšanas nodalījumu priekšējā paneļa augšdaļā…

* Atkarībā no versijas.



Izmēri
5 sēdvietas 7 sēdvietas

Tilpums (dm3) (standarts ISO 3832)
5 sēdvietu konfigurācijā (līdz atzveltnes augšmalai) 827 -
7 sēdvietu konfigurācijā (līdz atzveltnes augšmalai) - 207
2 sēdvietu konfigurācijā ar salonā nolocītu trešās rindas solu (līdz jumtam) - 1861
2 sēdvietu konfigurācijā ar izņemtu trešās rindas solu (līdz jumtam) 2617

Gabarīti (mm)
A Garenbāze 2810
B Kopējais garums 4498
C Priekšējā pārkare 822
D Aizmugurējā pārkare 866
E Priekšējā šķērsbāze 1492
F Aizmugurējā šķērsbāze 1478
G Kopējais platums/ar durvju spoguļiem 1751 / 2004
H Kopējais augstums bez kravas/ar jumta stieņiem 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm 2015 2010
J Sliekšņa augstums ar kravu 610 605
K Klīrenss ar kravu 120
L Vieta kājām (otrajā rindā) 177

L1 Vieta kājām (trešajā rindā) - 144
M Salona platums pasažieru elkoņu augstumā priekšā 1408

M1 Salona platums pasažieru elkoņu augstumā aizmugurē (otrajā rindā) 1466
M2 Salona platums pasažieru elkoņu augstumā aizmugurē (trešajā rindā) - 1357
N Salona platums pasažieru plecu augstumā priekšā 1401

N1 Salona platums pasažieru plecu augstumā aizmugurē (otrās rindā) 1424
N2 Salona platums pasažieru plecu augstumā aizmugurē (trešajā rindā) - 1300
P Gabarītaugstums priekšā, mērīts 14 grādu leņķī 1003

P1 Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts 14 grādu leņķī (otrajā rindā) 952
P2 Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts 14 grādu leņķī (trešajā rindā) - 867
Y Minimālais/maksimālais bagāžas nodalījuma atveres platums augšā 859/1067

Y1 Bagāžas nodalījuma atveres platums apakšā 1035
Y2 Bagāžas nodalījuma platums salonā starp riteņu arkām 1174 1130
Z Aizmugures atveres augstums 894

Z1 Kravas garums līdz otrās rindas sēdvietām 1180
Z2 Kravas garums līdz trešās rindas sēdvietām - 378
Z3 Augstums līdz bagāžas pārsegam 583

LEDUSBALTA (OV 369) TUMŠZILA (OV D42) PELĒKBĒŠA (HNK)PELĒKA (KNH) KOMĒTAS PELĒKA (KNA) 

Krāsas

Nemetāliska krāsa Metāliska krāsa



• Divkrāsu buferis priekšā un aizmugurē 
• Sānu aizsarglīstes
• 15 collu tērauda riteņu diski ar uzlikām
• Viduskonsole un ventilācijas atveru 

ietvari pelēkā, spīdīgā metāla krāsā
• Aizslēdzams sīkumu nodalījums 

priekšējā panelī
• Smilškrāsas paroči priekšējās un 

aizmugurējās sānu durvīs 
• Borta dators
• Elektriski verami priekšējie sānu logi
• Centrālā durvju atslēga ar tālvadību
• Otrās rindas sols: 1/3 un 2/3 dalījumā 

nolokāma atzveltne un iespēja 
novietot vertikāli

• Trešās rindas sols ar nolokāmu 
atzveltni un iespēju novietot vertikāli 
vai izņemt (septiņu sēdvietu versijā)

• Bagāžas pārsegs
• Bagāžas nodalījuma apgaismojums 

(piecu sēdvietu versijā)

Papildu aprīkojums
• Gaisa kondicionētājs ar rokas vadību
• Dacia Plug&Radio (kompaktdisku 

un MP3 atskaņotājs, Bluetooth®, 
radiouztvērējs ar lielu atskaņotāja 
ekrānu, USB/vienspraudņa 
kontaktligzda radiouztvērēja panelī un 
tālvadības pults zem stūres)

• Manevrēšanas palīgsistēma 
aizmugurē****

• Miglas lukturi
• ESC (elektroniskā stabilitātes 

programma) (ESP®)
• Ērtību komplekts:

- stūre ar regulējamu augstumu
- vadītāja sēdeklis ar regulējamu 

augstumu
- priekšējo sēdekļu drošības jostas ar 

regulējamu augstumu
• 15 collu vieglmetāla diski

Versija 

Access*

Versija 

Ambiance

• Buferis virsbūves krāsā priekšā un 
aizmugurē

• Priekšējā režģa dekoratīvā līste 
virsbūves krāsā

• 14 collu tērauda riteņu diski ar uzlikām 
(BOL)

• Stūres pastiprinātājs
• ABS + avārijas bremzēšanas 

palīgmehānisms 
• Vadītāja drošības spilvens
• Priekšējā pasažiera drošības spilvens 

ar izslēgšanas iespēju

DZINĒJS: 1,6 L, 84 ZS

VERSIJAS ACCESS STANDARTA APRĪKOJUMS

• Sānu drošības spilveni priekšā
• Jumta stieņi
• Melni durvju rokturi ārpusē 
• Melni, ar roku regulējami sānu 

atpakaļskata spoguļi
• Ar roku verami priekšējie un 

aizmugurējie sānu logi
• Aizmugures loga apsilde/tīrītājs
• Atklāts sīkumu nodalījums priekšējā 

paneļa augšdaļā
• Atklāts uzglabāšanas nodalījums 

viduskonsolē

DZINĒJI: 1,6 L, 84 ZS; 1,5 L DCI, 90 ZS

VERSIJAS AMBIANCE STANDARTA APRĪKOJUMS = ACCESS +

• Trīs sēdvietas (otrajā rindā) ar Isofix 
stiprinājuma vietām

• Nedalāmi 1/1 nolokāms aizmugures 
sols (otrajā rindā) 

• Piesmēķētājs + izņemams pelnutrauks
• Riepu remontkomplekts

Papildu aprīkojums
• 15 collu tērauda riteņu diski ar uzlikām
• ESC (elektroniskā stabilitātes 

programma) (ESP®) (nepieciešams 
papildu aprīkojums – 15 collu tērauda 
riteņu diski)

• Rezerves ritenis

* Pieejama piecu sēdvietu versijā.

• Bagāžas nostiprināšanas tīkls (piecu 
sēdvietu versijā)

• Rezerves ritenis
• Metāliska krāsa



• MEDIA NAV (multivides sistēma ar 
7 collu (18 cm) skārienekrānu, kas 
savienots ar navigācijas sistēmu, 
radiouztvērējs (bez kompaktdisku 
atskaņotāja), Bluetooth®, USB/
vienspraudņa kontaktligzda, ar 
tālvadības pulti zem stūres)

• ESC (elektroniskā stabilitātes 
programma) (ESP®)

• Elektriski verami aizmugurējie sānu 
logi

• Manevrēšanas palīgsistēma 
aizmugurē****

Versija 

Laureate

Versija 

Prestige

DZINĒJI: 1,6 L, 84 ZS; TCE 115 ZS**; 1,5 L DCI, 90 ZS; 1,5 L DCI, 110 ZS

VERSIJAS LAUREATE STANDARTA APRĪKOJUMS = AMBIANCE +

DZINĒJI: TCE 115 ZS**; 1,5 L DCI, 110 ZS

VERSIJAS PRESTIGE STANDARTA APRĪKOJUMS = LAUREATE +

• Hromēta radiatora dekoratīvā līste
• Durvju rokturi ārpusē virsbūves krāsā
• Sānu atpakaļskata spoguļu apdare 

virsbūves krāsā
• Hromēti dekoratīvie elementi 

(ventilācijas atveru ietvari, ciparnīcu 
apmales, durvju rokturi iekšpusē, 
ielaidums pārnesumpārslēga uzgalī )

• Melna, spīdīga viduskonsole ar 
hromētu dekoratīvo apmali

• Apsildāmi, elektriski regulējami sānu 
atpakaļskata spoguļi

• Gaisa kondicionētājs ar rokas vadību
• Ātruma ierobežotājs
• Miglas lukturi

• Dacia Plug&Radio (kompaktdisku 
un MP3 atskaņotājs, Bluetooth®, 
radiouztvērējs ar lielu atskaņotāja 
ekrānu, USB/vienspraudņa 
kontaktligzda radiouztvērēja panelī un 
tālvadības pults zem stūres)

• ESC (elektroniskā stabilitātes 
programma) (ESP®)

• Manevrēšanas palīgsistēma 
aizmugurē****

• Elektriski verami aizmugurējie sānu 
logi

• Ar ādu klāta stūre un 
pārnesumpārslēga uzgalis; papildu 
stūres dekoratīvais ielaidums melnā, 
spīdīgā krāsā 

• 16 collu vieglmetāla diski***

• Ērtību komplekts:
- stūre ar regulējamu augstumu
- vadītāja sēdeklis ar regulējamu 

augstumu
- priekšējo sēdekļu drošības jostas ar 

regulējamu augstumu
• Aizverams sīkumu nodalījums 

priekšējā paneļa augšdaļā
 
Papildu aprīkojums
• MEDIA NAV (multivides sistēma ar 7 collu 

(18 cm) skārienekrānu, kas savienots ar 
navigācijas sistēmu, radiouztvērējs (bez 
kompaktdisku atskaņotāja), Bluetooth®, 
USB/vienspraudņa kontaktligzda, ar 
tālvadības pulti zem stūres)

• Ar ādu klāta stūre un 
pārnesumpārslēga uzgalis; papildu 
stūres dekoratīvais ielaidums melnā, 
spīdīgā krāsā

• 16 collu vieglmetāla diski***
• Bagāžas nostiprināšanas tīkls (piecu 

sēdvietu versijā)

Papildu aprīkojums
• Rezerves ritenis
• Metāliska krāsa

** Pieejams vēlāk.
*** Izslēdz sniega ķēžu uzlikšanu. 
**** Izslēgta sakabes āķa uzstādīšana.

• Bagāžas nostiprināšanas tīkls (piecu 
sēdvietu versijā)

• Rezerves ritenis
• Metāliska krāsa



1.

4.

3. 6.

2. 5.

9.

PĀRVADĀŠANA

1. PROFILĒTS SAKABES ĀĶIS*
Sakabes āķa lielā mehāniskā izturība 

un stiprība nodrošina tā atbilstību 
visstingrāko standartu prasībām. 

2. UZ JUMTA STIEŅIEM 
UZSTĀDĪTI ŠĶĒRSSTIEŅI

Ideāli piemēroti automašīnas dizainam. 
Tērauda šķērsstieņus var viegli uzstādīt 

un aprīkot ar dažādiem piederumiem, 
piemēram, slēpju bagāžnieku, velosipēdu 

turētāju, slēgto jumta bagāžnieku u. c.

3. UZ ŠĶĒRSSTIEŅIEM UZSTĀDĪTS 
SLĒGTAIS JUMTA BAGĀŽNIEKS

Ļauj eleganti un droši palielināt 
Dacia Lodgy kravas apjomu.

4. UZ SAKABES ĀĶA UZSTĀDĪTS 
VELOSIPĒDU TURĒTĀJS

Dodoties pie dabas krūts, izmantojiet 
iespēju uzstādīt velosipēdu turētāju uz 

sakabes āķa, kura slīpums nodrošina ērtu 
piekļuvi bagāžas nodalījuma durvīm.

ĀRĒJIE APRĪKOJUMA ELEMENTI

5. PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE DUBĻUSARGI
Automašīnas siluetam ideāli piemērotie 

dubļusargi palīdz aizsargāt priekšējās un 
aizmugurējās riteņu arkas pret skrāpējumiem 

un mazu akmeņu radītiem bojājumiem.

6. DEFLEKTORI
Priekšējo sānu logu deflektori garantē 

drošu salona vēdināšanu.

DROŠĪBAS SISTĒMAS

7. MANEVRĒŠANAS PALĪGSISTĒMA 
AIZMUGURĒ

Lai automašīnas novietošana stāvvietā būtu 
vienkāršāka, četri tuvuma sensori brīdina 

par ikvienu šķērsli ar skaņas signāliem, 
kas kļūst biežāki, kad tuvojaties tam.

8. SIGNALIZĀCIJA
Ar Lodgy elektronisko sistēmu pilnīgi saderīgā 

signalizācija aizsargā pret ielaušanās 
mēģinājumiem un atklāj jebkādu kustību salonā.

9. SNIEGA ĶĒDES**
Ārējais šūnojums nodrošina visu riepu optimālu 

saķeri. Jūs bez raizēm varēsiet uzlikt ķēdes un 
vadīt automašīnu pa jebkādu sniegotu virsmu.

PIEDERUMI

8.

7.
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SALONS

10. ABPUSĒJS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS
Abpusējais bagāžas nodalījuma paklājs 
ir izgatavots no pusmīkstas plastmasas. 
Aizsargā no netīrumiem un noplūdēm. To 
var vienkārši izņemt un noslaucīt tīru.

IZŅEMAMS BAGĀŽAS NODALĪJUMA 
GRĪDAS PAKLĀJS
Šis atbilstoši automašīnas izmēriem 
izgatavotais ūdensdrošais, izturīgais un 
ilgmūžīgais paklājs ļauj pārvadāt jebkāda 
veida kravas, tostarp netīrus priekšmetus. To 
var vienkārši izņemt un mazgāt ar ūdeni.

11. BAGĀŽAS NOSTIPRINĀŠANAS TĪKLS
Tas ne vien nodrošina bagāžas novietošanas 
papildu iespējas, bet arī palīdz noturēt 
stāvus nelielus priekšmetus. Nostiprināms 
iebūvētajās stiprinājuma vietās.

12. TĪKLIŅAPLOKSNE 
Tā ne vien nodrošina papildu uzglabāšanas vietu 
bagāžas nodalījumā, bet ar trim nodalījumiem 
palīdz noturēt stāvus sīkus priekšmetus.

13. TEKSTILMATERIĀLA/GUMIJAS PAKLĀJIŅI 
Ideāli pielāgoti salona izmēriem un 100% 
saderīgi ar rūpnīcā uzstādītajām stiprinājuma 
vietām. Augsti kvalitatīvie un drošie oriģinālie 
paklājiņi piestāv salona noformējumam. 
Lietošanai sarežģītos apstākļos izgatavotie gumijas 
paklājiņi ar augstām malām aizsargā salonu.

14. ABPUSĒJS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS
Abpusējs tekstilmateriāla un gumijas paklājs 
nodrošina izmantošanas daudzveidību. 

15. LEDUSKASTE
Ļauj jums saglabāt pārtiku svaigu 
un dzērienus vēsus. 

16. ATDALĪŠANAS REŽĢIS
No nerūsējošā tērauda izgatavotais 
režģis nošķir salonu no kravas telpas. 

MULTIVIDE

17. NEXT BASE***
Daļēji integrēta augstas veiktspējas 
videosistēma, kas ietver divus lielus 9 collu 
(22,86 cm) ekrānus un DVD atskaņotājus. 
Ļauj atsevišķi noskatīties divas dažādas 
filmas vai vienu filmu abos atskaņotājos.

* Nav pieejams kopā ar standarta vai papildu aprīkojumā 
ietverto manevrēšanas palīgsistēmu aizmugurē.
** Nav pieejamas kopā ar 16 collu vieglmetāla riteņu diskiem.
*** Uzstādīšanas piemērs vienā no Renault saimes modeļiem. 

Aicinām apmeklēt tuvāko pilnvaroto Dacia partneri, 
lai iepazītos ar visu Lodgy piederumu klāstu.16.15. 17.
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Jauns, uzlabots benzīna dzinējs TCe 115 ZS*

Lodgy ir pirmais zīmola Dacia modelis, kas 
aprīkots ar visjaunāko TCe 115 ZS dzinēju* 
(turbokompresora ar tiešo iesmidzināšanu), 
ko ir izstrādājuši pieredzes bagātie Renault 
grupas dzinēju konstruktori. Tas ir novatorisks, 
ekonomisks un dinamisks elastīgas darbības 
dzinējs, kas izceļas ar lielisku sniegumu.

* Būs pieejams vēlāk.

Lodgy tehniskais raksturojums 
1.6 MPI 84 dCi 90 dCi 110

Dzinējs
Degvielas veids benzīns dīzeļdegviela dīzeļdegviela
Pārnesumkārbas veids piecpakāpju mehān. piecpakāpju mehān. sešpakāpju mehān.
Izplūdes gāzu izmešu standarts Euro5 Euro5 Euro5
Dzinēja tilpums (cm3) 1598 1461 1461
Cilindra diametrs × virzuļa gājiens (mm) 79,5 × 80,5 76 × 80,5 76 × 80,5
Cilindru/vārstu skaits 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Kompresijas pakāpe 9,5 15,5 15,5

Maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot apgr./min 60,5 (82) 
ar 5 000

66 (90) 
ar 3 750

79 (107) 
ar 4 000

Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot apgr./min 134 
ar 2 800

200 
ar 1 750

240 
ar 1 750

Degvielas iesmidzināšanas veids tiešā daudzpunktu Common Rail

Gaisa ieplūde aspirēta turbokompresora turbokompresora 
(kompresors ar maināmu ģeometriju)

Katalizators/daļiņu filtrs S / - S / S S / S

Pārnesumkārba
Pārnesumkārbas veids JH5 JR5 TL4
Pārnesumu skaits uz priekšu 5 5 6
Ātrums, sasniedzot 1000 apgr./min, 1. pārnesumā / 2. pārnesumā / 3. pārnesumā 7,00 / 12,74 / 19,74 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 15,63 / 24,83
4. pārnesumā / 5. pārnesumā / 6. pārnesumā 26,98 / 32,81 / - 35,32 / 48,36 / - 36,33 / 46,67 / 54,36

Stūres iekārta 
Stūres pastiprinātāja veids hidrauliskais 
Pagrieziena rādiuss riteņiem/automašīnai (m) 11,1 / 11,6
Stūres rata apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei 3,3

Piekare 
Priekšējā/aizmugurējā piekare neatkarīga Makfērsona tipa ar taisnstūra apakšējo sviru un šķērsstabilizatoru

Riteņi un riepas
Standarta riteņi 5,5J14 / 5-6J15 / 6J16
Standarta riepas 185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

Bremžu sistēma 
Bremžu sistēmas veids X veida
ABS/avārijas bremžu palīgmehānisms standarta/standarta
Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale standarta

Priekšā: ventilējami diski (TW) ar diametru (mm)/biezumu (mm) TW 258/22 
TW 280/24 ar ESP®

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

Aizmugurē: trumuļu bremzes (B)/O (‘‘) B / 9

Veiktspēja
Aerodinamika SCx 0,864
Maksimālais ātrums (km/h) 160 169 175
No 0 līdz 100 km/h (s) 14,5 12,4 11,6
400 m ieskrējiena laiks (s) 19,3 18,7 18,0
1000 m ieskrējiena laiks (s) 36,1 34,6 33,4

Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums, ievērojot Eiropas direktīvu 93/116 (litri/100 km un g/km)*
CO2 izmeši (g/km) 165 109 116
Pa pilsētu, uzsākot ar aukstu dzinēju (litri/100 km) 9,4 4,9 5,3
Pa šoseju (litri/100 km) 5,7 3,8 4,0
Vidēji (litri/100 km) 7,1 4,2 4,4
Degvielas tvertnes tilpums (litri) 50

Masa (kg) 5/7 sēdvietu
Pašmasa (kg) 1090 / 1191 1205 / 1238 1205 / 1262
Pašmasa uz priekšējo asi (kg) 651 / 687 727 / 728 736 / 752
Pašmasa uz aizmugurējo asi (kg) 439 / 504 478 / 510 469 / 510
Pilna masa (kg) 1800 / 1857 1870 / 1903 1870 / 1926
Pilna masa ar piekabi (kg) 3000 / 3057 3070 / 3103 3070 / 3126
Celtspēja (kg) 710 / 666 665 / 665 665 / 664
Maksimālā masa piekabei ar darba bremzēm (pilnas masas robežās) (kg) 1400 1400 1400
Maksimālā masa piekabei bez bremzēm (pilnas masas robežās) (kg) 580 / 630 640 / 655 640 / 665

* Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums ir noteikts saskaņā ar piemērojamajām pamatnostādnēm.

Griezes momentsJauda

Lodgy ar  logotipu atbilst trim kritērijiem:
  automašīnas CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 120 g/km,

  tā ir ražota ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, maksimāli ierobežojot 
ietekmi uz vidi, 
 vismaz 7% no automašīnā izmantotās plastikāta masas sastāv 

no atkārtoti pārstrādātas plastmasas.
 programma parāda Dacia ieguldījumu vides aizsardzībā vi-

sos automašīnas aprites posmos. 

Tabulā norādītās skaitliskās vērtības var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa 
aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas 
stils un citi ar tehnisko raksturojumu nesaistīti faktori.
CO2 ir galvenā siltumnīcas efektu pastiprinošā gāze, kas veicina globālo sasilšanu.

Dacia automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par 
galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. 
Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek veikta saskaņā ar 
atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Celtspēja norādīta standarta versijai bez papildu aprīkojuma un var mainīties 
atkarībā no automašīnas tehniskā raksturojuma.



Standarta un papildu aprīkojums
Access Ambiance Laureate Prestige

Ārējais aprīkojums 
Buferi virsbūves krāsā divkrāsu divkrāsu divkrāsu
Radiatora režģa apdares līste virsbūves krāsā virsbūves krāsā hromēta hromēta
Sānu aizsarglīstes - l l l

Durvju rokturi ārpusē melni melni virsbūves krāsā virsbūves krāsā
Sānu atpakaļskata spoguļu ietvari melni melni virsbūves krāsā virsbūves krāsā
Jumta stieņi l l l l

14 collu tērauda riteņu diski l - - -
15 collu tērauda riteņu diski ar uzlikām  l l -
15 collu vieglmetāla riteņu diski -  - -
16 collu vieglmetāla riteņu diski*** - -  l

Metāliska krāsa -   

Sēdekļi un salona elementi
Viduskonsoles krāsa melna pelēka, spīdīga metāla melna, spīdīga ar 

hromētu apdari
melna, spīdīga ar 
hromētu apdari

Ventilācijas atveru apdares krāsa melna pelēka, spīdīga metāla hromēta hromēta
Mērinstrumentu paneļa ciparnīcu ietvari melni melni hromēti hromēti
Ar ādu klāta stūre un pārnesumpārslēga uzgalis - -  l

Durvju rokturi iekšpusē melni melni hromēti hromēti
Durvju paneļu krāsa melna divkrāsu divkrāsu divkrāsu 
Otrās rindas sols ar nedalāmi 1/1 nolokāmu atzveltni l - - -
Otrās rindas sols ar 1/3 un 2/3 dalījumā nolokāmu atzveltni un 
iespēju novietot vertikāli - l l l

Trešās rindas sols ar nolokāmu atzveltni un iespēju novietot vertikāli 
vai izņemt* - l l l

Aktīvā un pasīvā drošība
ABS + avārijas bremžu palīgmehānisms l l l l

ESC (elektroniskā stabilitātes programma) (ESP®) **   l

Vadītāja un pasažiera priekšējais drošības spilvens l l l l

Sānu drošības spilveni priekšā l l l l

Vadītāja drošības josta ar priekšspriegotāju l l l l

Drošības jostas ar regulējamu augstumu priekšējiem sēdekļiem - P1 l l

Trīspunktu drošības jostas otrās un trešās rindas sēdvietām* l l l l

Pagalvji ar regulējamu augstumu priekšējiem sēdekļiem l l l l

Pagalvji ar regulējamu augstumu otrās rindas sēdvietām l - - -
Atzveltnē iebīdāmi pagalvji ar regulējamu augstumu otrās un trešās 
rindas sēdvietām* - l l l

Isofix stiprinājuma sistēma trim otrās rindas sēdvietām l l l l

Riepu remontkomplekts l l l l

Rezerves ritenis    

Aizsardzība
Ar elektronisko retranslatoru aktivizējams dzinēja imobilaizers l l l l

Vadīšanas atbalsts
Stūres pastiprinātājs l l l l

Borta dators - l l l

Accesss Ambiance Laureate Prestige
Skaņas un vizuāls atgādinājums par neaizsprādzētu priekšējā 
pasažiera drošības jostu

l l l l

Ātruma ierobežotājs - - l l

Manevrēšanas palīgsistēma aizmugurē**** -   l

Redzamība 
Miglas lukturi -  l l

Aizmugures loga apsilde/tīrītājs l l l l

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi - - l l

Ērtības
Centrālā durvju atslēga ar tālvadību - l l l

Elektriski verami priekšējie sānu logi - l l l

Elektriski verami aizmugurējie sānu logi - -  l

Centrālais salona apgaismojums priekšā ar gaismekli karšu lasīšanai 
pasažiera pusē - - l l

No otrās rindas sēdvietām pieejama 12 V kontaktligzda l l l

Pārvietojams piesmēķētājs/pelnutrauks l l l l

Stūres statnis ar regulējamu augstumu - P1 l l

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu - P1 l l

Gaisa kondicionētājs ar rokas vadību -  l l

Bagāžas nodalījuma apgaismojums (piecu sēdvietu versijā) - l l l

Uzglabāšana 
Atklāts/aizslēdzams sīkumu nodalījums priekšējā paneļa augšdaļā atklāts atklāts aizverams aizverams
Kabata priekšējās sānu durvīs l l l l

Kabata aizmugurējās sānu durvīs - l l l

Atklāts/aizslēdzams sīkumu nodalījums priekšējā panelī l / - - / l - / l - / l

Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnes aizmugurē - - l l

Saulesbriļļu nodalījums - - l l

Bagāžas nodalījuma pārsegs - l l l 
Bagāžas nostiprināšanas tīkls (5/7 sēdvietu versijā) -  / -  / - l / - 

Sakari
Dacia Plug&Radio (radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 
atskaņotāju, Bluetooth®, USB/vienspraudņa kontaktligzdu un 
tālvadības pulti pie stūres)

-   -

MEDIA NAV (multivides sistēma: navigācija + radiouztvērējs + 
Bluetooth®, USB/vienspraudņa kontaktligzda, ar tālvadības pulti 
pie stūres)

- -  l

Komplekts
Ērtību komplekts -  l l

l standarta aprīkojums;     papildu aprīkojums;    P1 Ērtību komplekts

* Septiņu sēdvietu versijām.
** Jāpasūta 15 collu tērauda riteņu diski. 
*** Izslēdz sniega ķēžu uzlikšanu.
**** Izslēgta sakabes āķa uzstādīšana.

Tisa 15 colluBol 14 collu Lyric 15 collu Groomy 15 collu Empreinte 15 collu Panache 16 collu*

Riteņi

ACCESS AMBIANCE LAUREATE PRESTIGE
14 collu tērauda riteņu diski centrālā uzlika Bol - - -
15 collu tērauda riteņu diski Tisa (papildu aprīkojumā) Lyric (standarta aprīkojumā) Groomy (standarta aprīkojumā) -

Vieglmetāla riteņu diski - 15 collu Empreinte
(papildu aprīkojumā)

16 collu Panache
(papildu aprīkojumā)

16 collu Panache
(standarta aprīkojumā)

* Izslēdz sniega ķēžu 
uzstādīšanu.



www.dacia.lv

Esam darījuši visu, lai bukletā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī precizēt automašīnu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti uzlabo savus ražojumus. DACIA pārstāvji tiek nekavējoties informēti par 
jebkādām šādām pārmaiņām. Automašīnu versijas var nedaudz atšķirties atkarībā no reģiona, t. i., kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā (standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas tirgum izgatavotās automašīnas. Lūdzam sazināties 
ar tuvāko DACIA pilnvaroto partneri, lai iegūtu visjaunāko informāciju. Tipogrāfiski iespiestie attēli var atšķirties no oriģinālajām automašīnas salona vai virsbūves krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šā izdevuma vai kādas tā daļas informāciju nedrīkst nekādā veidā kopēt bez DACIA rakstiskas atļaujas. 
Šis izdevums juridiski nav uzskatāms par konkrētu pārdošanas piedāvājumu.

 Dacia
Auto par šādu cenu?
Dacia komanda nekad nav šaubījusies par to, ka arī lēta automašīna var būt 

pievilcīga, droša un kvalitatīva. Zīmola Dacia jaunāko modeļu automašīnas valdzina 

ar savu patīkamo un oriģinālo izskatu. Turklāt mūsu modeļos nekad netrūkst vietas 

pasažieriem un viņu bagāžai. Šo sasniegumu pamatā ir vienkārša formula – lai 

iegūtu skaistu un praktisku automašīnu, nav jāiztērē visa sava nauda.

Tā kā esam Renault Groupe zīmols, ražošanā izmantojam veiksmīgus tehnoloģiskus 

risinājumus, kuru efektivitāte un uzticamība ir jau pierādīta praksē. Tādējādi mēs 

varam nodrošināt trīs gadu (vai 100 000 km nobraukuma) garantiju un ārkārtīgi zemas 

ekspluatācijas izmaksas. Mūsu ieguldījumu vides aizsardzībā pierāda programma Dacia 

Eco2. Zīmola Dacia automašīnas tiek izgatavotas ISO 14001 sertificētās rūpnīcās, 

un to CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 130 g/km (un 140 g/km pilnpiedziņas 

versijām). Jo šī ir vēl viena mūsu pārliecība – rūpes par vidi nav atkarīgas no cenas.


