
Dacia Lodgy



De Dacia Lodgy voldoet aan alle wensen van een modern gezin:

Met vijf of zeven gemakkelijk toegankelijke zitplaatsen is hij zeer flexibel.  

Verder biedt de Lodgy u het comfort van heel veel ruimte, zelfs op de derde zitrij,  

een stijlvol interieur, een moderne en praktische uitrusting én een bagageruimte die in 

zijn klasse bijna niet wordt overtroffen.

Helemaal in lijn met de merkwaarden van Dacia voldoet de Lodgy aan alle eisen op het 

gebied van betrouwbaarheid en robuustheid. Bovendien is deze MPV dankzij de Dacia 

dieselmotoren en de nieuwe TCe 115 turbo benzinemotor met directe inspuiting ook 

heel budgetvriendelijk.

Verbruik en CO
2
-uitstoot zijn beperkt. Comfort en ruimte voor iedereen, praktische 

opbergmogelijkheden, zuinige motoren, 3 jaar garantie met een maximum van 

100.000 km: bij de Lodgy is alles van hoog niveau ... behalve de prijs!

U houdt van uw gezin. 
Evenals de Lodgy.







Bent u klaar
voor een nieuw avontuur? 

Ontdek de Lodgy Stepway 

De Lodgy trekt vanaf het begin alle aandacht. 

De offroad-look met de voor- en achterskids in chroomkleur met satijnglans, 

wielkastverbreders, zijskirts in zwart en mistlampen in de voorbumper, 

Dark Metal lichtmetalen wielen en buitenspiegelkappen zorgen voor een 

avontuurlijke look. 

De donkere Stepway bekleding in combinatie met de interieuraccenten in blauw 

en het met leder beklede stuurwiel contrasteren stijlvol met de kenmerkende 

Stepway Bleu d’Azurite metaallak*, die de dynamiek van deze versie benadrukt. 

* Lodgy Stepway standaard in Blanc Glacier, tevens leverbaar in 
Bleu d’Azurite, Gris Platine, Noir nacré, Gris Comète  en Bleu Cosmos.



Welkom in de Lodgy, 
met zijn zeeën 
van ruimte.
Zodra u het portier opent, ontdekt u hoe ontzettend praktisch de Dacia Lodgy is. Veel ruimte, ontworpen voor het 

hele gezin, slimme opbergvakken die het leven aan boord nog prettiger maken... aan alles is gedacht.

De zeven volwaardige zitplaatsen* en de ongeëvenaarde knie- en hoofdruimte op de derde zitrij maken van deze  

auto een van de toppers in zijn klasse.

Het comfort aan boord van de Lodgy wordt nog verder verhoogd door de efficiënte verwarming en airconditioning*, 

waardoor in het gehele interieur een aangenaam klimaat heerst. Van de bestuurder tot de passagiers, in de Lodgy 

voelt iedereen zich helemaal thuis…

* Afhankelijk van de uitvoering.

** Rechterpagina: interieur Lodgy Stepway







Modulariteit  
Oneindig veel 
mogelijkheden.
De Dacia Lodgy is een MPV die zich moeiteloos aan uw behoeften aanpast. U wilt meer bagageruimte? 

Alles is mogelijk. De achterbank van de tweede zitrij is in delen neerklapbaar (1/3-2/3). En hij kan, net  

als die van de derde zitrij, geheel worden opgeklapt, waarmee u van zeven naar twee zitplaatsen gaat.  

U kunt ook de derde zitrij uit de auto verwijderen. 

De laadruimte van de Dacia Lodgy is onovertroffen. Deze biedt 2.617 liter bij twee zitplaatsen en bij zeven 

zitplaatsen is er nog altijd 207 liter ruimte. Bovendien heeft de Lodgy een lage laadvloer, zonder drempel, 

waardoor u zware bagage moeiteloos inlaadt. U hoeft niet te kiezen tussen zitplaatsen of laadruimte.  

Met de Lodgy hebt u beide!

Maar de Dacia Lodgy biedt meer dan grenzeloze flexibiliteit. De MPV is ook voorzien van talloze 

bergvakken tot wel 30 liter inhoud en een opvallend ruim en toegankelijk  

bergvak boven op het dashboard.

Tweede zitrij in delen neerklapbaar (1/3 en 2/3)

Opbergvak bovenzijde dashboard

Insteekvakken voorstoelen



Cruise Control met snelheidsbegrenzer

Plug & radio

USB en jack- aansluiting

Uw familie heeft bij de Dacia Lodgy een streepje voor en dat zien we terug in de uitrusting.

Kijkt u rond! De Lodgy is voorzien van het volledig nieuwe MEDIA NAV*-multimedia- en 

navigatiesysteem, dat is uitgerust met een 7-inch touchscreen. Dit systeem laat  

zich intuïtief bedienen en heeft een radio en Bluetooth® waarmee u handsfree kunt  

telefoneren of via audiostreaming naar uw eigen muziek kunt luisteren.  

MEDIA NAV biedt u navigatie met 2D- en 3D-weergave (Birdview). De USB- en Jack-aansluitingen  

aan de voorzijde en de stuurwielbediening maken het geheel compleet.

De Dacia Lodgy biedt echter nog een tweede multimediamogelijkheid: Dacia-Plug & Radio,  

een systeem dat bestaat uit een nieuwe radio met groot scherm en stuurwielbediening,  

een CD/MP3-speler, USB- en Jack-aansluitingen aan de voorzijde en Bluetooth® functionaliteit. 

Of u nu een korte rit in uw eentje maakt of een lange reis met het hele gezin; u geniet altijd van  

een optimale geluidskwaliteit.

Andere innovaties: de parkeersensoren in de achterbumper** en Cruise Control.**  

Met de parkeersensoren in de achterbumper wordt parkeren een stuk gemakkelijker.  

Dankzij de Cruise Control rijdt u in alle rust en veiligheid.

* Standaard op Lodgy Stepway

** Afhankelijk van de uitvoering

100 % nuttige 
technologie.





Versie

Serié Limitée Robust
Versie

Lauréate

Serie Limitée Robust combineert een eigentijdse uitstraling met optimaal 
gebruikscomfort.

Ergonomie met mooie afwerking combineren prachtig in de Lauréate.

* Optioneel



(1) Niet leverbaar op Lodgy Stepway
(2) Uitsluitend leverbaar op Lodgy Stepway
(3) Uitsluitend leverbaar op Lodgy Série Limitée Robust

Stoere cross-over looks en een complete standaarduitrusting.
 
De Lodgy Stepway biedt u standaard MEDIA NAV multimedia- en navigatiesysteem, 
air-conditioning, Cruise Control, parkeersensoren in de achterbumper.
Reizen in stijl!

Versie

Stepway

BLEU COSMOS GRIS COMÈTE KNA

Carrosseriekleuren 

BLANC GLACIER 369 BLEU NAVY D42(1)

NOIR NACRÉ 676 GRIS PLATINE D69

Lak met vernislaag

Metaallak

BLEU AZURITE RPL(2) BRUN TOURMALINE CNG(3)
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TRANSPORT
1. TREKHAAK

Ontworpen voor dagelijks gebruik, met een elegant design.

2. DWARSDRAGERS  
Passen uitstekend bij het design van uw auto. Op de 

geïntegreerde dakrails kunt u eenvoudig dwarsdragers 
monteren. U kunt de dwarsdragers eenvoudig aanpassen 

voor het vervoeren van ski’s, fietsen, dakkoffers, etc…

3. DAKKOFFER OP DWARSSTEUNEN
Voor nóg meer opbergruimte van de Dacia Lodgy,  

heel veilig en elegant. 

4. FIETSENDRAGER
Deze fietsendrager kiest u voor uw vrijetijdsplezier  

en is eenvoudig op uw trekhaak te monteren.  
Dankzij de praktische kantelfunctie hebt u vrij toegang  

tot de achterklep en bagageruimte. 

Accessoires
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EXTERIEUR
5. SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER
Geheel geïntegreerd om de fraaie lijnen van het exterieur te 
bewaren. Ze beschermen de carrosserie tegen modder en 
steenslag.

6. WINDGELEIDERS
De windgeleiders zorgen ervoor dat er bij neerslag, de ruiten 
gedeeltelijk geopend kunnen worden zonder dat de neerslag 
naar binnen gaat. Hierdoor kan de frisse lucht in de auto 
blijven circuleren.

BEVEILIGING
7. PARKEERSENSOREN ACHTER
Tijdens het parkeren registreert het systeem dankzij vier 
sensoren eventuele obstakels achter het voertuig en 
waarschuwt het u met een serie piepjes die elkaar steeds 
sneller opvolgen.

8. ALARM
Het alarm is afgestemd op het elektronische systeem van 
uw Lodgy, beschermt u tegen inbraak en detecteert elke 
beweging in het interieur.

9. SNEEUWKETTINGEN
De schakels geven alle wielen een optimale grip. Met deze 
kettingen kunt u zonder te slippen door de sneeuw rijden. 
Door het gebruik van sneeuwkettingen* gaan uw banden 
langer mee.

* Niet geschikt voor 16-inch lichtmetalen wielen.
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INTERIEUR

10. BAGAGEBAK
Past perfect in de bagageruimte van uw Dacia Lodgy. 

Stevig en degelijk, beschermt de bagageruimte, 
geschikt voor het vervoer van vanalles en nog 

wat, met name vuile voorwerpen. Waterdicht en 
gemakkelijk te verwijderen om schoon te spoelen. 

11. VLOERNET 
Voor het vastzetten van voorwerpen in de 

bagageruimte om te voorkomen dat de bagage tijdens 
het transport verschuift. Het net wordt bevestigd aan 

speciale bevestigingspunten in de auto.

12. BAGAGENET
Een nuttige accessoire voor in de bagageruimte. Zorgt 

dankzij de drie aparte vakken dat kleine voorwerpen 
op hun plaats blijven.

13. BOVENTAPIJT VAN TEXTIEL/RUBBERMAT
Op maat gemaakt en te combineren met de 

oorspronkelijke matten. Deze matten van topkwaliteit 
passen perfect bij het interieur.

Accessoires
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INTERIEUR

14. KEERBAAR BAGAGERUIMTEKLEED
Met één kant van textiel voor schone voorwerpen 
en de andere kant van rubber voor vuile voorwerpen 
biedt dit kleed multifunctionele bescherming.

15. KOELBOX
Houdt uw eten en drinken koel tijdens lange ritten.

16. BAGAGESCHEIDINGSREK 
Gemaakt van roestvast staal. Scheidt de 
passagiersruimte en bagageruimte effectief van elkaar.

MULTIMEDIA

17. NEXT BASE* 
Semi-ingebouwd videosysteem, met twee extra grote 
9-inchschermen en twee dvd-spelers, zodat films 
afzonderlijk of gemeenschappelijk kunnen worden 
afgespeeld op de twee spelers.

* Voorbeeld van montage op een model van het Renault-aanbod.
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ALGEMEEN

Garantie
Dacia geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de datum van aflevering, standaard 3 jaar  
fabrieksgarantie of tot 100.000 kilometer, hetgeen het eerst wordt bereikt. De Daciadealer geeft 1 jaar 
garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Dacia geeft op al haar personenauto’s 
6 jaar plaatwerkgarantie en 2 jaar lakgarantie. 

Dacia Route Service
Dacia Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u 
te helpen als uw auto strandt met pech. In Nederland ook bij schade. In Nederland belt u 0900-9998 
700 (€ 0,10 ct p/m); vanuit het buitenland 0031-203549757.

Dacia Route Service+
Tijdens de fabrieksgarantie verzekert u uzelf met Dacia Route Service+ voor uitgebreidere dekking. 
Hiermee bent u verzekerd van vele extra diensten bij pech, in binnen- en buitenland. Duurt de reparatie 
van de auto bijvoorbeeld wat langer, dan regelt Dacia Route Service+ zo nodig een hotelovernachting of 
vervangend vervoer. Ná de fabrieksgarantie is Dacia Route Service+ uw volledige pechhulpverzekering.

Dacia GarantiePlus
De Dacia GarantiePlus verzekering verlengt de oorspronkelijke garantie van uw Dacia. Hiermee bent 
u o.a. verzekerd van pechhulp in heel Europa én in uw eigen woonplaats. Deze verzekering kan alleen 
worden afgesloten door de eerste eigenaar, bij aankoop of binnen 1 jaar bij de dealer. 

Dacia Autoverzekering
De Dacia Autoverzekering kent een uitgebreide dekking tegen een gunstige premie. U kunt bijvoorbeeld 
kiezen tussen 1, 3 of 5 jaar waarde dekking en bij veel polissen is er geen eigen risico als de auto 
gerepareerd wordt door uw Dacia – dealer. Benieuwd naar uw premie? Vraag deze op bij uw Dacia – dealer.

Financiering & leasing | Dacia Financial Services
Dacia Financial Services is de huisbankier van Dacia en verzorgt verschillende vormen van financiering 
& leasing: particuliere financieringen, private lease, financial lease en operational lease. U regelt alles 
direct bij uw Dacia – dealer. Hier kunt u ook terecht voor advies over en het beheer van uw wagenpark. 
Voor nieuwe auto’s én occasions heeft Dacia Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met 
Dacia Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0900-999 8700 (€ 0,10 ct p/m), via onze website  
www.dacia.nl, of per post via het volgende adres: Dacia Klant Relaties Postbus 75784, 1118ZX SCHIPHOL

KLANT RELATIES



Dacia Personenauto's
Rijden, reizen, genieten
dát is het Dacia-gevoel!

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (april 2016) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de 

specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw 

plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of 

onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. 

www.dacia.nl

Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een vaste formule: met een uitgesproken stijl, 

maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de betrouwbaarste techniek en tegen een ongekend 

lage prijs. In amper tien jaar hebben we een nieuwe norm gesteld en de automobielmarkt op 

zijn kop gezet. 

Ongelooflijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte mix van eenvoud, transparantie en gulheid. 

Van het modellengamma tot en met de prijs en het onderhoud: bij Dacia is alles glashelder. 

Rijden in een Dacia, dat is de zekerheid van de juiste keuze. Dat is kiezen voor kwaliteit, 

betrouwbaarheid en design, maar ook voor comfort en vooral een eerlijke prijs. Dat is uzelf de 

mogelijkheid bieden in een nieuwe auto te rijden die voldoet aan al uw wensen en behoeften. 

Rijden in een Dacia is dus niet meer al uw geld uitgeven aan de auto, het is ook op vakantie 

kunnen gaan, uw dochter kunnen verrassen met de gitaar van haar dromen of simpelweg geld 

besparen. Met Dacia komt u waar u wilt en kunt u doen wat u wilt. 
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