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Dacia Lodgy

Ārkārtīgi telpisks   
un patīkams salons

ĪPAŠI PLAŠA SALONA TELPA
NO 2 LĪDZ 7 SĒDVIETĀM

Nedēļu nogalēs vai atvaļinājumā jūs vienmēr jutīsities ērti ietilpīgajā, un
praktiskajā Dacia Lodgy salonā, kas piedāvā līdz 7 pilna izmēra sēdekļiem*
un daudziem glīti konstruētiem skapīšiem. Pat trešās sēdekļu rindas
pasažieri to izbauda, pateicoties ērtajai brīvajai vietai un daudz brīvās
vietas augstumā. Divi salokāmi galdiņi otrajā sēdekļu rindā, autovadītāja
elkoņbalsts un papildu tīkla glabātuve priekšējā pasažiera pusē padara
salonu vēl ērtāku.

jaunā viduskonsole ar matēta hroma apdari un īpašu mīksto apdari uzsver
salona dizainu, bet tajā pašā laikā tie izskatās vienkārši. Dacia Lodgy,
protams, parūpējas par jūsu drošību: ABS ar Avārijas bremžu palīgsistēmu,
4 drošības spilveni, ESC, isofix bērnu drošības sistēma. Tas viss ļauj jums
un jūsu draugiem ceļot prieka un laba garastāvokļa atmosfērā.

* Atkarībā no versijas.





Access Open

STaNDarTa aprĪkOjuMS

 – Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves 
krāsā

 – Melni ārējie durvju rokturi 
 – Sānu atpakaļskata spoguļu ietvari melni
 – jumta stieņi melnā krāsā 
 – 15’' tērauda riteņu diski
 – Ventilācijas atveru apmales melnā krāsā
 – Melni iekšējie durvju rokturi
 – otrās rindas sēdekļa atzveltne nolokāma 1/1 
dalījumā

 – ABS + avārijas bremžu palīgmehānisms
 – Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ar 
pretbuksēšnas sistēmu ASr un sistēma 
braukšanas uzsākšanai kalnup (HSA)

 – Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītāja un 
pasažiera pusē

 – Priekšējie sānu drošības spilveni
 – Aizmugurējās 3 punktu drošības jostas otrajā 
un trešajā sēdekļu rindā

 – Priekšējie galvas balsti ar regulējamu 
augstumu

 – Aizmugurējie galvas balsti ar regulējamu 
augstumu otrajā sēdekļu rindā

 – isofix bērnu drošības sistēma trīs sēdekļiem 2. 
sēdekļu rindai

 – riepu spiediena kontroles sistēma
 – riepu remonta komplekts*
 – Stūres pastiprinātājs
 – Atgādinājums ar signālu aizsprādzēt vadītāja 
un priekšējā pasažiera drošības jostu 

 – 12V kontaktligzda priekšā
 – Vaļējs glabāšanas nodalījums uz vadības 
paneļa

 – Kabatas priekšējo durvju paneļos
 – Tašu turētājs viduskonsolē priekšpusē 
 – Autovadītāja puses vadības paneļa glabāšanas 
nodalījums

 
papildu aprīkojums

 – rezerves ritenis/pagaidu rezerves ritenis*

STaNDarTa aprĪkOjuMS
Open = Access +

 – Divkrāsu buferi
 – Sānu aizsardzības moldingi
 – Ventilācijas atveru hromētas apmales
 – otrās rindas sēdekļa atzveltne nolokāma 1/3-
2/3 dalījumā

 – 3 aizmugures galvas balsti, kas iebūvēti 
atzveltnēs, ar regulējamu augstumu

 – iebūvēts infodators (rāda āra temperatūru)**
 – Miglas lukturi
 – radiofrekvences tālvadība  
 – Elektriski verami priekšējie sānu logi
 – 12V kontaktligzdas priekšā, otrajā rindā
 – Bagāžas nodalījuma apgaismojums (tikai 5 
sēdekļu versija)

 – Kabatas aizmugurējās durvīs
 – Tašu turētājs viduskonsolē priekšpusē un 
aizmugurē

 – Bagāžas nodalījuma pārsegs (5 sēdekļu 
versijai)

 – Dacia Plug & radio: MP3 radio, kontaktigzda un 
uSB ievads, Bluetooth®, radio tālvadība zem 
stūres rata***

papildu aprīkojums
 – 7 sēdekļu versija
 – Metāliska krāsa
 – Trešās rindas sēdeklis ar 1/2 sistēmas 
nolokāmām atzveltnēm un iespēju to salikt 
vertikālā pozīcijā vai pilnībā izņemt

 – rezerves ritenis/pagaidu rezerves ritenis*
 – Aizmugurējās parkošanās palīgsistēma
 – Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
 – Comfort pakete – priekšējais autovadītāja roku 
balsts, priekšējās drošības jostas ar augstuma 
regulējumu, stūresrats un vadītāja sēdeklis ar 
regulējamu augstumu
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Laureate Stepway

STaNDarTa aprĪkOjuMS
LAureAte = Open +

 – Durvju ārējie rokturi virsbūves krāsā
 – Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
 – Centrālā konsole spīdīgi melnā krāsā ar apmali 
hroma krāsā

 – Hromētas apmales vadības paneļa skaitītājiem
 – Hromēti salona durvju rokturi 
 – Priekšējās drošības jostas ar regulējamu 
augstumu

 – ātruma ierobežotājs ar regulatoru
 – Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi 
 – Centrālais spogulis, kas padara iespējamu acu 
kontaktu ar aizmugures sēdekļu pasažieriem   

 – Elektriski regulējami priekšējie sānu logi ar 
impulsa slēdzi vadītāja pusē 

 – Augstumā un dziļumā regulējama stūre
 – Verami aizmugurējie sānu logi trešajai sēdekļu 
rindai (7 sēdekļu versija)

 – Centrālā konsole ar elkoņa balstu
 – Salokāmie galdi otrajā sēdekļu rindā
 – Slēgts glabāšanas nodalījums vadības paneļa 
virspusē

 – Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs

papildu aprīkojums
 – 7 sēdekļu versija
 – 16” vieglmetāla riteņu diski
 – Metāliska krāsa
 – ādas stūre
 – ādas pakete (apdare: āda kombinācijā ar eco 
ādu)

 – rezerves ritenis/pagaidu rezerves ritenis*/**
 – Aizmugurējās parkošanās palīgsistēma
 – Elektriski verami aizmugurējie sānu logi
 – Apsildāmie priekšējie sēdekļi
 – Bagāžas pārsegs (7 sēdvietu versijai)
 – Media Nav Evolution: 7 " skārienekrāna 
navigācija, radio (bez CD), uSB un 
kontaktligzda, Bluetooth®, radio tālvadības 
pults zem stūres

 – Austrumeiropas karte – paplašināta versija 
(pieejama ar Media Nav Evolution)

STaNDarTa aprĪkOjuMS
stepWAY = LAureAte +

 – 7 sēdekļu versija
 – Melni ārējie durvju rokturi  
 – Sānu spoguļu korpusi tumši pelēkā krāsā 
 – Divkrāsainas melnas/tumša metāla jumta 
sliedes 

 – Stilizēti 16 collu tērauda riteņu diski 
 – riteņa arku sānu aizsargjoslas
 – Šasijas priekšējais un aizmugurējais aizsegs 
matētā hroma krāsā

 – Miglas lukturu ielikņi tumši pelēkā krāsā
 – Tekstila polsterējums ar elementiem pelēkā 
krāsā un Stepway logotipu

 – Media Nav Evolution: 7 " skārienekrāna 
navigācija, radio (bez CD), uSB un 
kontaktligzda, Bluetooth®, radio tālvadības 
pults zem stūres

 – ādas stūre
 – Aizmugurējās parkošanās palīgsistēma  

papildu aprīkojums
 – Metāliska krāsa 
 – rezerves ritenis *
 – Atpakaļ gaitas kamera ar aizmugurējo 
parkošanās palīgsistēmu 

 – Elektriski verami aizmugurējie sānu logi 
 – Austrumeiropas karte – paplašināta versija 
(pieejama ar Media Nav Evolutio

     * "rezerves ritenis"/ "pagaidu rezerves ritenis"  
         papildaprīkojums aizvieto " riepu remonta 
         komplekts" aprīkojumu
   * * Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPg  
         sistēmu.
* * * Papildaprīkojums "stūres rats un ātrumpārslēgs 
        ar ādas pārklājumu" nepieciešams pasūtīt  
        aprīkojumu "ātruma ierobežotājs".
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Piederumi
1. BaGĀŽaS NODaLĪjuMa IELIkTNIS
Ciets un stingrs, kas ļauj pārvadāt netīrus 
priekšmetus. Tas efektīvi aizsargā rūpnīcas grīdas 
apšuvumu, ideāli pielāgots bagāžas nodalījuma 
formai. Praktisks, viegli ievietojams un viegli 
mazgājams.

2.  NOŅEMaMS BaGĀŽaS NODaLĪjuMa 
IErOBEŽOTĀjS
Sadala automašīnas bagāžas nodalījumu, atvieglina 
bagāžnieka platības organizēšanu un brauciena 
laikā notur priekšmetus vietā. Noņemams un 
viegli nostiprināms, pielāgojas dažādu izmēru 
priekšmetiem.

3. TEkSTILMaTErIĀLu pakLĀjI COMFOrT
ideāli piemēroti Dacia Lodgy salonam, 
tekstilmateriālu paklāji nodrošina rūpnīcas grīdas 
apšuvuma optimālu aizsardzību un harmoniski 
integrējas salona dizainā. Projektēti speciāli šim 
modelim, nostiprināti uz diviem aizbīdņiem, nekavē 
darbības ar pedāļiem. Viegli kopjami. 

4. ELkOŅBaLSTS 
Centrālais elkoņbalsts priekšā, palielina 
autovadīšanas komfortu un tai pašā laikā nodrošina 
papildu 0,8 l glabāšanas nodalījumu. 

5. apGaISMOTI DaCIa DurVju SLIEkŠŅI 
Stilīga durvju apakšējās daļas aizsardzība. Noderīgi 
iekāpšanai un izkāpšanai.
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6. VELOSIpĒDa pĀrVaDĀTĀjS uZMONTĒTS 
uZ ĀĶa
izmanto ceļojumiem uz āķa uzliekamu 
velosipēdu pārvadātāju, kas ļaus ērti pārvadāt 
sporta aprīkojumu visai ģimenei. 

7. VIENGaBaLa VILkŠaNaS ĀĶIS
ārkārtīgi izturīgs un pielāgots biežai 
lietošanai, būtiski palielina iespēju pārvadāt 
bagāžu vai vilkt piekabi, laivu, treileri, 
velosipēdu pārvadātāju u.c. Tas pilnībā atbilst 
automobilim un novērš transportlīdzekļa 
virsbūves bojāšanas risku.

8. TĒrauDa juMTa ŠĶĒrSSTIEŅI
Pārbaudīti ievērojot augstākos standartus, 
divu tērauda jumta šķērsstieņu komplekts 
nodrošina pilnīgi drošu jumta bagāžas 
novietnes, slēpošanas aprīkojuma vai 
velosipēdu pārvadāšanu.

9. juMTa BaGĀŽaS NOVIETNE
Šo jumta bagāžas novietni, kas izgatavota 
no izturīga plastikāta materiāla var uzstādīt 
dažu minūšu laikā uz Dacia automobiļa 
jumta šķērsstieņiem, nodrošinot papildus 
iekraušanas vietu.

10. prIEkŠĒjĀ uN aIZMuGurES SkaTa 
parkOŠaNĀS paLĪGSISTĒMa
Sistēma atpazīst objektus, kas var sabojāt 
transportlīdzekļa priekšpusi vai aizmuguri un 
atvieglo manevru veikšanu.

11. BaGĀŽaS NODaLĪjuMa rESTE
Būtisks piederums četrkājainā mīluļa drošai 
pārvadāšanai. Tas atdala bagāžas nodalījumu 
no pasažieru salona.
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KāPu BĒŠA

16" MELNi ViEgLMETāLA 
DiSKi Ar DiMANTA 
SPĪDuMu ALTiCA

16” ViEgLMETāLA 
riTEņu DiSKi 

ALTiCA

Krāsas Diski

jŪrAS ZiLA KoMĒTAS PELĒKS AZuriTE ZiLS (rPL)*

MELNA PErLAMuTrALEDuS BALTS TuMŠ ZiLA 15” TĒrAuDA riTEņu 
DiSKi grooMY

15” TĒrAuDA riTEņu 
DiSKi TiSA

15” TĒrAuDA riTEņu 
DiSKi PoPSTEr

TĒrAuDA DiSKi 16" 
BAYADErE TuMŠā 

METāLiSKā KrāSā*

* Pieejams tikai Stepway versijai.
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5 vietas 7 vietas

BaGĀŽaS NODaLĪjuMa TILpuMS (dm3)                       
(ISO 3832)
5 vietu konfigurācijā (līdz atzveltnes augstumam) 827 -
7 vietu konfigurācijā (līdz atzveltnes augstumam) - 207
2 vietu konfigurācijā ar salokāmiem trešās rindas 
sēdekļiem (zem jumta) - 1861

2 vietu konfigurācijā bez trešās rindas (zem jumta) 2617

GaBarĪTI (mm) 
A garenbāze 2810
B Kopējais garums 4498 / 4521*
C Priekšējā pārkare 822 / 834*
D Aizmugurējā pārkare 866 / 877*
E Priekšējā šķērsbāze 1492
F Aizmugurējā šķērsbāze 1478

g Kopējais platums (bez sānu spoguļiem)
Kopējais platums ar sānu spoguļiem

1751 / 1767* 
 2004

5 vietas 7 vietas

GaBarĪTI (mm) 
H Augstums ar jumta stieņiem 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka 
durvīm 2015 2010

j Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam 610 605
K Klīrenss 130
L rādiuss ceļa augstumā otrajā rindā 177
L1 rādiuss ceļa augstumā trešajā rindā - 144
M Platums virs priekšējiem elkoņbalstiem 1408

M1 Platums virs aizmugurējiem elkoņbalstiem otrajā 
rindā 1466

M2 Platums virs aizmugurējiem elkoņbalstiem 
trešajā rindā - 1357

N Platums priekšējo elkoņbalstu augstumā 1401

N1 Platums aizmugurējo elkoņbalstu augstumā 
otrajā rindā 1424

N2 Platums aizmugurējo elkoņbalstu augstumā 
trešajā rindā  - 1300

5 vietas 7 vietas

GaBarĪTI (mm) 
P Attālums no priekšējā sēdekļa līdz jumtam, 

kas mērīts 14° leņķī 1003

P1 Attālums no aizmugurējā sēdekļa līdz jumtam, 
kas mērīts 14° leņķī (2. rinda) 952

P2 Attālums no aizmugurējā sēdekļa līdz jumtam, 
kas mērīts 14° leņķī (3. rinda) - 867

Y Bagāžas nodalījuma augšējais platums 
mini/maksi 859 / 1067

Y1 Bagāžas nodalījuma apakšējais platums 
mini/maksi 1035

Y2 iekšējais platums starp riteņu arkām 1174 1130
Z Aizmugurējais atvēršanas augstums 894
Z1 Kravas garums līdz 2. rindas sēdekļiem 1180
Z2 Kravas garums līdz 3. rindas sēdekļiem - 378
Z3 Augstums līdz bagāžas nodalījuma vākam 583

* Versija Stepway.

Izmēri 





Brauc, ceļo, baudi - tas viss ir 
par Dacia automobili!

Dacia Lodgy

Dacia mēs izstrādājam pievilcīgus, augstas kvalitātes transportlīdzekļus 
par pieņemamu cenu: modeļus ar izteiksmīgu stilu, bet bez liekas 
ārišķības, kas aprīkoti ar uzticamām un pārbaudītām tehnoloģijām - par 
īpaši pieņemamu cenu. Tikai desmit gadu laikā mēs mainījām spēku 
pārsvaru un pārveidojām automobiļu tirgu. Neticami? Ne gluži. Kas ir 
mūsu noslēpuma pamatā? Tas ir ideāls vienkāršības, caurskatāmības un 
labas cenas apvienojums. No modeļa izvēles līdz apkopes izmaksām - viss 
ir skaidrs un pārredzams. Dacia dos pārliecību par pareizi veiktu izvēli. 

Tas viss ir par augstu kvalitāti, uzticamību un oriģinālu stilu, kā arī augstu 
komfortu un, īpaši - par taisnīgu cenu. Tā ir iespēja iegādāties jaunu auto, 
kas pilnībā atbilst tavām vajadzībām un vēlmēm. un visbeidzot, Dacia 
automobiļa iegāde nozīmē, ka tev nav jāmaksā visa nauda, lai iegādātos 
automašīnu. Tajā pašā laikā tu vari doties brīvdienās vai iegādāties savu 
sapņu ģitāru, vai vienkārši ietaupīt naudu. Ar Dacia varēsi izvēlēties, kur 
tu vēlies būt un darīt tieši to, ko tu vēlies.



Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas un 
prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, Dacia patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas, automobiļus un 
piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Dacia izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daži piederumi var 
nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko izplatītāju. Tehnisku drukāšanas iemeslu 
dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās virsbūves krāsas vai iekšējās apdares krāsas. Visas tiesības paturētas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja 
pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā bez Dacia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
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