
Dacia Lodgy



Dacia Lodgy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rodzin. 

Ten dostępny w wersji 5- i 7-osobowej minivan posiada wiele zalet. Dla zapewnienia 

maksimum komfortu, Dacia Lodgy oferuje dużą ilość miejsca, również w trzecim 

rzędzie siedzeń*, starannie dopracowany design, równie nowoczesne co praktyczne 

wyposażenie oraz bagażnik o pojemności rzadko spotykanej w tej kategorii pojazdów. 

Wierny tradycji marki Dacia, minivan Lodgy spełnia wszelkie wymagania pod 

względem niezawodności i solidności. Dzięki wysokoprężnym silnikom Dacia eco2 

oraz turbodoładowanemu silnikowi benzynowemu z bezpośrednim wtryskiem paliwa 

TCe 115**, jest niezwykle oszczędny. Zużycie paliwa i emisja CO2 są utrzymane na 

bardzo niskim poziomie. Komfort, przestronność na wszystkich miejscach, użyteczne 

wyposażenie, oszczędne silniki, gwarancja na 3 lata lub do 100 000 km***. 

Lodgy do wszystkiego podchodzi z rozmachem... z wyjątkiem ceny!

* W zależności od wersji     ** Dostępny w późniejszym terminie     
*** Do osiągnięcia pierwszego z dwóch podanych progów

Dbasz o swoją rodzinę?   
Dacia Lodgy również.





Minivan Dacia Lodgy ma zawsze coś ekstra do zaoferowania dla rodzin, także pod 

względem wyposażenia. Daj się poprowadzić... Dacia Lodgy wyposażona została  

w najnowszy, wbudowany system multimedialny MEDIA NAV* z dużym, 7-calowym 

(18 cm) ekranem dotykowym. W skład tego intuicyjnego w obsłudze systemu 

wchodzi system nawigacji z funkcją wyświetlania 2D i Birdview, radioodtwarzacz** 

i technologia Bluetooth® umożliwiająca słuchanie muzyki w audiostreamingu lub 

prowadzenie rozmów telefonicznych bez użycia rąk. Całość uzupełniają umieszczone  

z przodu złącze USB i wejście typu Jack oraz pilot do sterowania przy kierownicy.

Jest to system bardzo praktyczny, zawierający wiele elementów, a równocześnie 

prosty i intuicyjny w obsłudze. 

W ofercie Dacii Lodgy znajduje się także drugi system multimedialny  

Dacia Plug&Radio* składający się z radioodtwarzacza z dużym wyświetlaczem, 

CD MP3, Bluetooth®. W panelu radia znajduje się również złącze USB, wejście typu Jack, 

a przy kierownicy pilot do sterowania. 

System audio zapewnia optymalną jakość dźwięku i umili podróż podczas rodzinnych 

wypraw weekendowych, wakacyjnych czy też podczas krótkich codziennych tras. 

Z innych nowości warto wymienić system wspomagania parkowania tyłem*  

i ogranicznik prędkości*. System wspomagania parkowania tyłem ułatwi wykonywanie 

manewrów tak dużym samochodem jak Dacia Lodgy, zapewniając jeszcze większy 

komfort jazdy. Natomiast ogranicznik prędkości umożliwia jazdę  

w warunkach pełnego bezpieczeństwa i spokoju.

* W zależności od wersji
** Bez CD

System wspomagania parkowania tyłem

MEDIA NAV z ekranem dotykowym 7’’ (18cm)

Dacia Plug&Radio  
(Radioodtwarzacz CD MP3, Bluetooth®, 
złącze USB/Jack z pilotem przy kierownicy)

MEDIA NAV - nawigacja z funkcją 
wyświetlania 2D i Birdview

Złącze USB

W 100% 
użyteczne technologie. 





Zaprojektowane  
z rozmachem wnętrze.
Wystarczy otworzyć drzwi, by przekonać się o wyjątkowym zmyśle praktycznym Dacii Lodgy. Przestronne wnętrze, 

mogące pomieścić całą rodzinę, liczne, świetnie przemyślane, ułatwiające podróż schowki... W Lodgy pomyślano  

o wszystkim. 7 pełnowymiarowych miejsc* oraz rekordowa ilość miejsca w trzecim rzędzie, zarówno pod względem 

odległości do przednich siedzeń na wysokości kolan, jak i odległości od siedzenia do dachu, sprawiają,  

że Lodgy jest jednym z najprzestronniejszych aut w tej kategorii. Dobre samopoczucie we wnętrzu zapewnia również 

sprawny system ogrzewania i klimatyzacji*, pozwalający utrzymać jednakowy poziom komfortu termicznego w całej 

kabinie. Zarówno kierowca jak i pasażerowie, wygodnie usadowieni, czują się w Lodgy jednakowo dobrze  

i komfortowo, po prostu jak u siebie….

* W zależności od wersji







Możesz polegać na jego  
wszechstronności.
Minivan Dacia Lodgy dostosuje się do wszelkich potrzeb. Chcesz powiększyć przestrzeń ładunkową? 

Wypowiedz tylko życzenie, a zostanie ono spełnione. Kanapa w drugim rzędzie jest składana w układzie 

1/3 - 2/3*. Można ją również złożyć do pionu, podobnie jak siedzenia w trzecim rzędzie. Dzięki temu możesz 

zmienić konfigurację z 7- na 2-miejscową zachowując siedzenia trzeciego rzędu w kabinie lub je wyjmując. 

Objętość przestrzeni ładunkowej Dacii Lodgy nie ma sobie równych. Już w konfiguracji 7-miejscowej wynosi 

ona 207 litrów, a w konfiguracji 2-miejscowej może sięgać 2 617 litrów. Bardzo praktyczny jest nisko 

umieszczony próg bagażnika, ułatwiający załadunek pokaźnej wielkości przedmiotów. Nie ma już potrzeby 

wybierania między przestronnością, a ładownością. W Lodgy masz jedno i drugie!

Praktyczny zmysł Dacii Lodgy na tym się nie kończy. Auto oferuje do 30 litrów miejsca w schowkach* 

pomysłowo rozmieszczonych w całej kabinie, w tym obszerny i łatwo dostępny schowek w górnej części 

deski rozdzielczej.

* W zależności od wersji

Kanapa drugiego rzędu składana 
w układzie 1/3 - 2/3*

Schowek w górnej części deski 
rozdzielczej (z zamknięciem)*

Przykrycie części bagażowej*





Dla rodzin bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Dla Dacii Lodgy również.

Cztery poduszki powietrzne, w tym przednia poduszka kierowcy i pasażera z przodu, 2 boczne 

poduszki powietrzne z przodu, ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania, elektroniczny system 

kontroli toru jazdy ESP®*, a ponadto ogranicznik prędkości**, system wspomagania parkowania 

tyłem* i 3 siedzenia z systemem mocowania fotelików dziecięcych Isofix w drugim rzędzie.  

Nie zapomniano o niczym, aby skutecznie chronić tych, których kochasz.

W trosce o ułatwienie rodzinnych wyjazdów, minivan Dacia Lodgy wykazuje się daleko idącym 

zmysłem oszczędności. Szczegółowo dopracowane ryczałty na przeglądy; bardzo oszczędne silniki 

wysokoprężne (zużycie paliwa poniżej 5 l/100 km*** w cyklu mieszanym dla obydwu poziomów 

mocy); nowy, niezwykle wydajny i oszczędny silnik benzynowy TCe 115****; niski poziom emisji CO2. 

W Lodgy znajduje odzwierciedlenie bogate know-how Dacii.

* Dostępny w opcji lub w serii w zależności od wersji     ** W zależności od wersji     *** Zużycia paliwa i emisja CO2 według 
poziomu aktualnie obowiązujących przepisów     **** Dostępny w późniejszym terminie

Bezpieczeństwo i prawdziwe oszczędności 
- cała rodzina jest mu za to wdzięczna.



*

•  Przedni i tylny zderzak dwubarwny
• Boczne listwy ochronne
•   Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakiem 

pełnym 
•  Konsola centralna i obramowanie dysz 

nawiewu powietrza w kolorze szarego 
błyszczącego metalu 

•  Zamykany schowek w desce rozdzielczej
•  Podłokietnik w drzwiach przednich  

i tylnych w kolorze beżowym 
• Komputer pokładowy
•  Elektrycznie podnoszone szyby 

przednie
•  Centralny zamek drzwi zdalnie 

sterowany falami radiowymi
•  Kanapa w drugim rzędzie dzielona 

w układzie 1/3 - 2/3 ze składanym 
oparciem i z możliwością złożenia do 
pionu 

•  Kanapa w trzecim rzędzie z oparciem 
składanym w układzie 1/1,   
z możliwością złożenia do pionu lub 
wyjęcia (wersja 7-miejscowa)

• Przykrycie części bagażowej
•  Oświetlenie bagażnika (wersja 

5-miejscowa)

Opcje : 
•  Klimatyzacja manualna
•  Dacia Plug&Radio (CD MP3, 

Bluetooth®, radioodtwarzacz z dużym 
wyświetlaczem, wejście USB/Jack  
w panelu radia z pilotem przy 
kierownicy)

•  System wspomagania parkowania 
tyłem****

• Światła przeciwmgłowe
• System kontroli toru jazdy ESP®

Wersja

Access

Wersja

Ambiance

•  Przedni i tylny zderzak w kolorze 
nadwozia

•  Listwa osłony chłodnicy w kolorze 
nadwozia

•  Stalowe obręcze kół 14’’ z kołpakiem 
centralnym (BOL)

•  Wspomaganie układu kierowniczego
•  ABS + układ wspomagania nagłego 

hamowania
• Poduszka powietrzna kierowcy 
•  Poduszka powietrzna pasażera z przodu 

z możliwością dezaktywacji

SILNIKI: 1.6 84

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI ACCESS

•  Boczne poduszki powietrzne z przodu
• Relingi dachowe
•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze 

czarnym
•  Lusterka boczne regulowane ręcznie  

w kolorze czarnym
•  Ręcznie podnoszone szyby przednie 

i tylne 
•  Ogrzewanie tylnej szyby / wycieraczka 

tylnej szyby
•  Otwarty schowek w górnej części deski 

rozdzielczej

SILNIKI: 1.6 84, 1.5 dCi 90

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI AMBIANCE = ACCESS +

•  Otwarty schowek w desce rozdzielczej
•  3 miejsca (w drugim rzędzie)  

z systemem mocowania fotelików 
dziecięcych Isofix 

•  Tylna kanapa składana w układzie 1/1 
(w drugim rzędzie)

•  Zapalniczka + przenośna popielniczka
• Zestaw do naprawy opon

Opcje : 
•   Stalowe obręcze kół 15” z kołpakiem 

pełnym
•  System kontroli toru jazdy ESP® 

(wymaga zmówienia Stalowe obręcze 
kół 15”)

• Koło zapasowe

* Dostępna tylko w wersji 5-miejscowej

• Pakiet Komfort:
-  kolumna kierownicy regulowana na 

wysokość
-  fotel kierowcy z regulacją wysokości 
-  przednie pasy bezpieczeństwa  

z regulacją wysokości
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15” 
•  Siatka zabezpieczająca bagaż (wersje 

5-miejscowe)
• Koło zapasowe
• Lakier metalizowany



•  MEDIA NAV (system multimedialny 
z 7-calowym (18 cm) ekranem 
dotykowym zawierający nawigację, 
radioodtwarzacz (bez CD, Bluetooth®, 
wejście USB/Jack z pilotem przy 
kierownicy)

•  System kontroli toru jazdy ESP®
•  Elektrycznie podnoszone szyby tylne 
•  System wspomagania parkowania 

tyłem****

Wersja

Lauréate

Wersja

Prestige

SILNIKI: 1.6 84, TCe 115 **, 1.5 dCi 90, 1.5 dCi 110

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI LAUREATE = AMBIANCE +

SILNIKI: TCe 115**, 1.5 dCi 110

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI PRESTIGE = LAUREATE +

•  Chromowana listwa osłony chłodnicy
•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze 

nadwozia
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze 

nadwozia
•  Chromowane elementy ozdobne  

(obramowanie dysz nawiewu powietrza, 
obramowanie zegarów, wewnętrzne 
klamki drzwi, wstawka w gałce dźwigni 
zmiany biegów)

•  Konsola centralna w kolorze czarnym, 
błyszczącym z chromowaną obwódką 
ozdobną

•  Lusterka boczne podgrzewane  
i regulowane elektrycznie

•  Klimatyzacja manualna 
•  Ogranicznik prędkości 
• Światła przeciwmgłowe

w panelu radia i z pilotem przy kie-
rownicy)

• System kontroli toru jazdy ESP®
•  System wspomagania parkowania 

tyłem****
•  Elektrycznie podnoszone szyby tylne
•  Kierownica i gałka dźwigni zmiany 

biegów pokryte skórą. Dodatkowo 
ozdobna wstawka w kole kierownicy  
w kolorze czarnym, błyszczącym 

•  Obręcze kół ze stopu metali  
lekkich 16” ***

•  Siatka zabezpieczająca bagaż (wersje 
5-miejscowe)

• Koło zapasowe
• Lakier metalizowany

• Pakiet Komfort:
 -  kolumna kierownicy regulowana na 

wysokość 
 -  fotel kierowcy z regulacją wysokości 
 -  przednie pasy bezpieczeństwa  

z regulacją wysokości
•  Zamykany schowek w górnej części 

deski rozdzielczej
 
Opcje : 
•  MEDIA NAV (system multimedialny  

z 7-calowym (18 cm) ekranem dotyko-
wym zawierający nawigację, radiood-
twarzacz (bez CD), Bluetooth®, wejście 
USB/Jack z pilotem przy kierownicy

•  Dacia Plug&Radio (CD MP3, Bluetooth®, 
radioodtwarzacz z dużym  
wyświetlaczem, wejście USB/Jack  

•  Kierownica i gałka dźwigni zmiany 
biegów pokryte skórą. Dodatkowo 
ozdobna wstawka w kole kierownicy  
w kolorze czarnym, błyszczącym 

•  Obręcze kół ze stopu metali  
lekkich 16” ***

•  Siatka zabezpieczająca bagaż  
(wersje 5-miejscowe)

Opcje : 
• Koło zapasowe
• Lakier metalizowany

**  Dostępny w późniejszym terminie
*** Wyklucza montaż łańcuchów śniegowych
**** Wyklucza montaż haka holowniczego



Wymiary

5-miejscowy 7-miejscowy
POJEMNOŚĆ (dm3) (Norma ISO 3832)

W konfiguracji 5-miejscowej (do górnej krawędzi oparć) 827 -
W konfiguracji 7-miejscowej (do górnej krawędzi oparć) - 207
W konfiguracji 2-miejscowej, z trzecim rzędem siedzeń złożonym w kabinie  
(do wysokości dachu)

- 1861

W konfiguracji 2-miejscowej, z wyjętym trzecim rzędem siedzeń  
(do wysokości dachu)

2617

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2810
B Długość całkowita 4498
C Zwis przedni 822
D Zwis tylny 866
E Rozstaw kół przednich 1492
F Rozstaw kół tylnych 1478
G Szerokość całkowita / z rozłożonymi lusterkami bocznymi 1751 / 2004
H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez / z relingami dachowymi 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą tylną klapą 2015 2010
J Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 610 605
K Prześwit pojazdu obciążonego 120

5-miejscowy 7-miejscowy
L Ilość miejsca na wysokości kolan w drugim rzędzie siedzeń 177

L1 Ilość miejsca na wysokości kolan w trzecim rzędzie siedzeń - 144
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1408

M1 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie siedzeń 1466
M2 Szerokość nad podłokietnikami w trzecim rzędzie siedzeń - 1357
N Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1401

N1 Szerokość na wysokości podłokietników w drugim rzędzie siedzeń 1424
N2 Szerokość na wysokości podłokietników w trzecim rzędzie siedzeń - 1300
P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z przodu 1003

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w drugim rzędzie siedzeń 952
P2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w trzecim rzędzie siedzeń - 867
Y Minimalna/maksymalna szerokość otworu bagażnika u góry 859/1067

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 1035
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1174 1130
Z Wysokość otworu bagażnika 894

Z1 Długość przestrzeni ładunkowej liczona do tylnej strony kanapy drugiego rzędu 1180
Z2 Długość przestrzeni ładunkowej liczona do tylnej strony kanapy trzeciego rzędu - 378
Z3 Wysokość pod przesłoną bagażnika 583



BIEL POLARNA (389)

TISA 15’’BOL 14’’ LYRIC 15’’ GROOMY 15’’ EMPREINTE 15’’ PANACHE 16’’*

BłęKIT MORSKI (D42) BEż CENDRE (HNK) SZARY ETOILE (KNH) SZARY COMETE (KNA)

Kolory nadwozia

Kolory niemetalizowane Kolory metalizowane

Obręcze kół

ACCESS AMBIANCE LAUREATE PRESTIGE
Stalowe obręcze kół 14’’ kołpak centralny Bol - - -
Stalowe obręcze kół 15’’ Tisa (w opcji) Lyric (w standardzie) Groomy (w standardzie) -
Obręcze kół ze stopu metali lekkich - Empreinte 15’’ (w opcji) Panache 16’’ (w opcji) Panache 16’’ (w standardzie)

* Wyklucza montaż łańcuchów śniegowych.
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TRANSPORT

1. WYPROFILOWANY HAK HOLOWNICZY*
 Wysoką wytrzymałość mechaniczną i niezawodność 
haka gwarantuje jego zgodność z surowymi normami 

w tym zakresie.

2. POPRZECZKI DACHOWE MOCOWANE  
NA RELINGACH   

Idealnie dopasowane do designu auta. Stalowe 
poprzeczki dają się łatwo zamontować i mogą być 

wyposażone w różne dodatkowe akcesoria, takie jak: 
bagażnik na narty, bagażnik rowerowy, kufer dachowy...  

3. KUFER DACHOWY MOCOWANY NA 
POPRZECZKACH DACHOWYCH

Pozwala w elegancki i bezpieczny sposób zwiększyć 
objętość ładunkową Dacii Lodgy. 

4. BAGAŻNIK ROWEROWY NA HAKU 
HOLOWNICZYM 

W przypadku wyjazdów na łono natury skorzystaj 
z mocowanego na haku holowniczym bagażnika 

rowerowego, który dzięki możliwości jego odchylania 
zapewnia swobodny dostęp do tylnej klapy. 

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

5. PRZEDNIE I TYLNE CHLAPACZE
Idealnie dopasowane kształtem do linii nadwozia 
pojazdu, pozwalają chronić spód nadwozia przed 

błotem i żwirem.

6. OWIEWKI
Przednie owiewki umożliwiają bezpieczne 

przewietrzenie kabiny. 

SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE

7. WSPOMAGANIE PARKOWANIA TYłEM
Podczas manewrowania, system wykrywa, dzięki 4 

czujnikom, ewentualne nieruchome przeszkody  
i ostrzega kierowcę o zbliżaniu się do nich sygnałami 

dźwiękowymi o coraz większej częstotliwości.

8. AUTOALARM
W pełni kompatybilny z elektroniką pokładową Lodgy, 

chroni auto przed próbami włamania i wykrywa 
wszelkie oznaki ruchu w kabinie.

9. łAŃCUCHY ŚNIEGOWE**
Ogniwa zewnętrznego zamknięcia zapewniają 

optymalną przyczepność na wszystkich oponach 
Będziesz mógł założyć łańcuchy i prowadzić auto po 

śniegu bez jakichkolwiek obaw. 

     Akcesoria

8

7
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WNĘTRZE

10. WKłAD NA PODłOGĘ BAGAŻNIKA
Solidny, wytrzymały, szczelny, idealnie dopasowany 
kształtem do bagażnika. Umożliwia przewóz 
wszelkiego rodzaju ładunków, a w szczególności 
brudnych przedmiotów. Daje się łatwo wyjmować  
i zmywać strumieniem wody pod ciśnieniem.  

11. SIATKA DO MOCOWANIA BAGAŻY
Umożliwia dociśnięcie bagaży do podłogi, 
zapobiegając ich przemieszczaniu. Daje się mocować 
do fabrycznych uchwytów w pojeździe.

12. SIATKA KOPERTOWA
Stanowi dodatkowy schowek w bagażniku. Dzięki 
swym 3 przegrodom umożliwia utrzymanie na miejscu 
drobnych przedmiotów. 

13. TEKSTYLNE / GUMOWE DYWANIKI 
PODłOGOWE 
Idealnie dostosowane do wymiarów kabiny  
i w 100 % kompatybilne z fabrycznym systemem 
mocowania. Wyróżniają się wysokim poziomem jakości 
i bezpieczeństwa.  Dzięki podwyższonym brzegom, 
dywaniki gumowe zapewniają jeszcze skuteczniejszą 
ochronę, na przykład przed śniegiem  
i błotem. 

14. DWUSTRONNA WYKłADZINA BAGAŻNIKA
Dwustronna, tkaninowo-gumowa wykładzina,  
zapewniającą dużą wszechstronność. 

15. CHłODZONY SCHOWEK
Umożliwia zachowanie świeżości produktów 
spożywczych i schłodzenie napojów. 

16. KRATKA ODDZIELAJĄCA 
Wykonana ze stali nierdzewnej, pozwala oddzielić 
część kabinową od strefy bagażowej. 

MULTIMEDIA

17. NEXT BASE *** 
Częściowo zintegrowany, wysokiej klasy system 
wideo obejmujący dwa duże, 9-calowe wyświetlacze  
i dwa odtwarzacze DVD. Umożliwia oddzielne 
oglądanie dwóch różnych filmów lub wyświetlanie 
tego samego filmu z obydwu odtwarzaczy. 

* Niekompatybilny z systemem wspomagania parkowania tyłem, dostępnym  
w przypadku wyposażenia seryjnego lub opcjonalnego
** Niekompatybilne z obręczami kół 16” 
*** Przykładowy montaż w jednym z modeli z gamy Renault

Aby zapoznać się z pełną ofertą akcesoriów Lodgy, zapraszamy 
do najbliższego Autoryzowanego Partnera Dacii.
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Nowy, zaawansowany technologicznie silnik benzynowy: TCe 115*

Lodgy jest pierwszym modelem z gamy 
Dacii wyposażonym w najnowszy silnik TCe 
115* (benzynowy z turbodoładowaniem i 
bezpośrednim wtryskiem paliwa), będący 
owocem bogatego doświadczenia konstruktorów 
silników z Grupy Renault. Jest to innowacyjna, 
oszczędna, elastyczna i dynamiczna jednostka, 

odznaczająca się świetnymi osiągami.

(*) Dostępny w późniejszym terminie.

Charakterystyka techniczna Lodgy
1.6 MPI 84 dCi 90 dCi 110

Silnik
Paliwo benzyna diesel diesel
Typ skrzyni biegów 5b. mech. 5b. mech. 6b. mech.
Norma emisji spalin Euro5 Euro5 Euro5
Pojemność skokowa (cm3) 1598 1461 1461
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Ilość cylindrów / zaworów 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Stopień sprężania 9,5 15,5 15,5
Moc maksymalna kW (kM DIN)  
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)

60,5 (82) 
przy 5 000

66 (90) 
przy 3 750

79 (107) 
przy 4 000

Maksymalny moment obrotowy (Nm)  
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)

134 
przy 2 800

200 
przy 1 750

240 
przy 1 750

Rodzaj wtrysku wielopunktowy bezpośredni Common Rail 
Doładowanie wolnossący turbodoładowany turbodoładowany  

(sprężarka o zmiennej geometrii)
Katalizator / Filtr cząstek stałych S / - S / S S / S

Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów JH5 JR5 TL4
Ilość biegów do jazdy w przód 5 5 6
Prędkość przy 1000 obr./min na pierwszym / drugim / trzecim biegu 7,00 / 12,74 / 19,74 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 15,63 / 24,83
czwartym / piątym / szóstym biegu 26,98 / 32,81 / - 35,32 / 48,36 / - 36,33 / 46,67 / 54,36

Układ kierowniczy
Typ wspomagania hydrauliczny
Średnica zawracania między krawężnikami / ścianami (m) 11,1 / 11,6
Ilość obrotów koła kierownicy 3,3

Zawieszenie
Oś przednia / oś tylna zawieszenie niezależne typu McPherson z wahaczami poprzecznymi / wahacze wleczone z podatnym elementem łączącym  

i sprężynami śrubowymi

Koła – opony
Obręcze standardowe (14” / 15” / 16”) 5,5J14 / 5-6J15 / 6J16
Opony standardowe (14” / 15” / 16”) 185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

Układ hamulcowy
Typ układu hamulcowego X
ABS / Układ wspomagania nagłego hamowania AFU seryjnie / seryjnie
Elektroniczny korektor siły hamowania seryjnie
Przód: tarcze wentylowane (TW) o średnicy (mm)  / grubość (mm) TW 258 / 22 

TW 280 / 24 jeśli ESP® 
TW 258 / 22 

TW 280 / 24 jeśli ESP® TW 280 / 24

Tył: bębny (B) / Ø (‘‘) B / 9

Osiągi
Aerodynamika SCx 0,864
Prędkość maksymalna (km/h) 160 169 175
0 - 100 km/h (s) 14,5 12,4 11,6
400 m ze startu zatrzymanego (s) 19,3 18,7 18,0
1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 36,1 34,6 33,4

Zużycie paliwa i emisja CO2 (w l/100 km i g/km)*
Emisja CO2 (g/km) 170 118 116
Cykl miejski (start na zimnym silniku) (l/100 km) 9,6 5,1 5,3
Cykl pozamiejski (l/100 km) 6,0 4,1 4,0
Cykl mieszany (l/100 km) 7,3 4,5 4,4
Zbiornik paliwa (litry) 50

Masa (kg) 5- / 7-miejscowy
Masa własna pojazdu (kg) 1090 / 1191 1205 / 1238 1205 / 1262
Nacisk na przednią oś pojazdu gotowego do jazdy (kg) 651 / 687 727 / 728 736 / 752
Nacisk na tylną oś pojazdu gotowego do jazdy (kg) 439 / 504 478 / 510 469 / 510
Dopuszczalna masa całkowita DMC (kg) 1800 / 1857 1870 / 1903 1870 / 1926
Masa maksymalna samochodu z przyczepą (kg) 3000 / 3057 3070 / 3103 3070 / 3126
ładowność (kg) 710 / 666 665 / 665 665 / 664
Masa maksymalna przyczepy hamowanej (kg) 1400 1400 1400
Masa maksymalna przyczepy niehamowanej (kg) 580 / 630 640 / 655 640 / 665

* Zużycia paliwa i emisja CO2 według poziomu aktualnie obowiązujących przepisów.

Moment 
obrotowy

Moc

Lodgy  spełnia 3 następujące kryteria: 
  emituje CO2 na poziomie nie przekraczającym 120 g/km lub 
zasilany biopaliwami; 
  jest produkowany w zakładzie posiadającym certyfikat 
ISO 14001 gwarantującym ograniczenie szkodliwego 
oddziaływania na środowisko; 
  zawiera ponad 7% tworzyw sztucznych pochodzących 
z recyklingu.

Wprowadzając znak , marka Dacia podejmuje zobowiąza-
nie uwzględniające cały cykl życia pojazdów. 

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia 
samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO2 ma również wpływ zachowanie 
kierowcy oraz inne czynniki natury nietechnicznej. 
CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiadającym za globalne ocieplenie.

Samochody Dacia  podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi 
wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części 
dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe 
informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.dacia.pl  
i u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

Podana ładowność dotyczy wersji podstawowej bez opcji i może różnić się w 
zależności od specyfikacji auta.



Elementy wyposażenia i opcje
Access Ambiance Lauréate Prestige

Wygląd zewnętrzny
Zderzaki  w kolorze nadwozia dwukolorowe dwukolorowe dwukolorowe
Listwa ozdobna osłony chłodnicy   w kolorze nadwozia w kolorze nadwozia chromowana chromowana
Boczne listwy ochronne - l l l

Zewnętrzne klamki drzwi  czarne czarne w kolorze nadwozia w kolorze nadwozia
Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych   czarne czarne w kolorze nadwozia w kolorze nadwozia
Relingi dachowe l l l l

Stalowe obręcze kół 14’’ l - - -
Stalowe obręcze kół 15’’ z pełnymi kołpakami  l l -
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15’’ -  - -
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16’’ *** - -  l

Lakier metalizowany -   

Siedzenia i wystroje wnętrza
Konsola centralna (kolory) czarny szary, błyszczący metal czarny błyszczący,  

obramowanie - chrom
czarny błyszczący,  

obramowanie - chrom
Obramowanie nawiewów (kolory)  czarny szary, błyszczący metal chrom chrom
Obramowanie zegarów na desce rozdzielczej   czarny czarny chrom chrom
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą - -  l

Wewnętrzne klamki drzwi czarne czarne chrom chrom
Płaty drzwi (kolor) czarny dwukolorowe dwukolorowe dwukolorowe
Kanapa drugiego rzędu ze składanym oparciem w układzie 1/1 l - - -
Kanapa drugiego rzędu ze składanym oparciem w układzie  
1/3 - 2/3 i możliwością złożenia do pionu - l l l

Kanapa trzeciego rzędu siedzeń z oparciem składanym w układzie 
1/1 i możliwością złożenia do pionu lub wyjęcia* - l l l

Bezpieczeństwo czynne i bierne
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania l l l l

System kontroli toru jazdy ESP® **   l

Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera l l l l

Boczne poduszki powietrzne z przodu l l l l

Pasy bezpieczeństwa kierowcy z napinaczami l l l l

Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości - P1 l l

Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa w drugim  
i trzecim rzędzie siedzeń*

l l l l

Przednie zagłówki z regulacją wysokości l l l l

Tylne zagłówki z regulacją wysokości (w drugim rzędzie) l - - -
Tylne, regulowane na wysokość i wsuwane w oparcie zagłówki  
w drugim i trzecim rzędzie siedzeń* - l l l

System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na 3 miejscach 
drugiego rzędu 

l l l l

Zestaw do naprawy opon l l l l

Koło zapasowe    

Zabezpieczenie pojazdu
Kodowana blokada zapłonu l l l l

Prowadzenie i urządzenia kontrolne
Wspomaganie układu kierowniczego l l l l

Komputer pokładowy - l l l

Kontrolka niezapięcia przednich pasów bezpieczeństwa l l l l

Ogranicznik prędkości - - l l

System wspomaganie parkowania tyłem**** -   l

Widoczność
Światła przeciwmgłowe -  l l

Podgrzewana tylna szyba / Wycieraczka tylnej szyby l l l l

Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie - - l l

Accesss Ambiance Lauréate Prestige

Komfort
Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi - l l l

Elektrycznie podnoszone szyby przednie - l l l

Elektrycznie podnoszone szyby tylne - -  l

Przednia lampka sufitowa z lampką do czytania po stronie pasażera - - l l

Gniazdo 12 V dostępne z drugiego rzędu siedzeń l l l

Przenośna popielniczka / zapalniczka l l l l

Kierownica regulowana na wysokość - P1 l l

Fotel kierowcy z regulacją wysokości - P1 l l

Klimatyzacja manualna -  l l

Oświetlenie bagażnika (wersje 5-miejscowe) - l l l

Schowki
Schowek w górnej części deski rozdzielczej otwarty / zamykany otwarty otwarty zamykany zamykany
Kieszeń w przednich drzwiach l l l l

Kieszeń w tylnych drzwiach - l l l

Schowek w desce rozdzielczej otwarty / zamykany l / - - / l - / l - / l

Kieszenie na tylnej stronie oparć przednich foteli - - l l

Schowek na okulary - - l l

Przykrycie części bagażowej - l l l 
Siatka zabezpieczająca bagaż (wersje 5- / 7-miejscowe) -  / -  / - l / - 

Komunikacja
Dacia Plug & Radio (radioodtwarzacz CD MP3, Bluetooth®,  
wejście USB/Jack, z pilotem przy kierownicy) -   -

MEDIA NAV (system multimedialny: nawigacja + radioodtwarzacz  
+ Bluetooth®, USB/Jack, z pilotem przy kierownicy) - -  l

Pakiety
Pakiet Komfort -  l l

l W standardzie;     W opcji;    P1 Pakiet Komfort;    

* Wersje 7-miejscowe  
** Wymaga zmówienia Stalowe obręcze kół 15”
*** Wyklucza montaż łańcuchów śniegowych
**** Wyklucz montaż haka holowniczego
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Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów DACIA zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy DACII będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w 
poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji 
oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem DACII. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych 
kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty 
sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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 Dacia
Samochód za tę cenę?
W firmie Dacia, jako pierwsi byliśmy zdania, że tani samochód może być atrakcyjny,  

bezpieczny i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację …

Niezawodność i solidność naszych modeli cieszą się dziś powszechnym uznaniem.  

Najnowsze modele gamy Dacia zaskoczyły wszystkich atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. 

Co więcej, w naszych samochodach jest zawsze dużo miejsca dla pasażerów i ich bagażu. 

Sukces ten wypływa z prostego założenia: można lubić samochody i można  

ich potrzebować dbając jednocześnie o swój budżet.

Jako MARKA GRUPY RENAULT, Dacia wykorzystuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom 3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km) oraz 

korzystnych, niskich kosztów eksploatacji. Wprowadzenie znaku Dacia eco2 stanowi zaś dowód 

naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Samochody z gamy Dacia są produkowane  

w zakładach posiadających certyfikat ISO 14 001 i są wyposażone w silniki dCi,  

które emitują CO2 na poziomie nie przekraczającym 130 g CO2 / km (poniżej 140 g CO2 / km 

w przypadku wersji 4x4). 

Jesteśmy głęboko przekonani, że ochrona środowiska nie powinna być uzależniona od ceny.


