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Dacia Lodgy

Viva a vida 
com estilo
Dacia Lodgy Stepway, um monovolume apaixonante ao preço Dacia! 
Nova grelha dianteira e novo friso de porta-bagagens cromados, novas 
jantes Flexwheel… O Dacia Lodgy amplia ainda mais a sua panóplia de 
elementos dedicados à aventura que inclui resguardos de proteção, 
embelezadores dos faróis de nevoeiro, cavas das rodas alargadas 
e barras de tejadilho… Ele exibe o seu estilo aventureiro. O interior 
sublinha o seu carácter. O ambiente em carbono escuro com pormenores 
cromados acetinados realça os estofos específicos Stepway, enquanto o 
novo volante confere um toque de modernidade que o irá deslumbrar.  
Se a sua família gosta de marcar a diferença, parta em viagem a bordo 
do Dacia Lodgy Stepway.







Dacia Lodgy

Tecnologias  
que simplificam a vida

O mundo muda e as necessidades evoluem. O Dacia 
Lodgy propõe-lhe tecnologias cada vez mais úteis*: 
sistema multimédia Media Nav Evolution, câmara de  
marcha-atrás, sistema de ajuda ao arranque em subida, 
elevadores de vidros com função impulsional no lado 
do condutor, regulador e limitador de velocidade… Ao 
conectar o seu smartphone via USB, aceda facilmente às 

suas aplicações, leia ou dite as suas mensagens através 
do ecrã táctil do seu Dacia com o Android Auto™ &  
Apple CarPlay™... Respondendo exatamente aos seus 
desejos, o Dacia Lodgy simplifica a sua vida.
*De série ou em opção, consoante a versão. 
Android Auto™ é uma marca da Google INC.Apple CarPlay™ é uma 
marca da Apple INC



Dacia Lodgy

Um grande  
volume de prazer
Durante a semana, ao fim de semana ou nas férias, estará sempre à 
vontade no espaço generoso e confortável do Dacia Lodgy. Prático, 
oferece até 7 verdadeiros lugares e espaços de arrumação bem estudados. 
Até os passageiros da 3.0 fila se sentem bem, graças a uma altura ao teto 
confortável e um espaço generoso para os joelhos. Perfeito para quem 
preferir esticar-se na parte de trás!

O novo painel central com acabamentos em cromado acetinado e os novos 
estofos específicos conferem requinte, mantendo a sobriedade. E claro, 
o Dacia Lodgy zela pela sua segurança: ABS com ajuda à travagem de 
urgência, 4 airbags, ESP (sistema de controlo eletrónico de estabilidade) e 
sistema Isofix para fixar facilmente a cadeira das crianças... O Dacia Lodgy 
proporciona conforto diário para as suas viagens.







O seu grande talento,  
é adaptar-se às suas necessidades
O importante não é apenas o espaço, mas o que pode fazer nele.  
A modularidade do Dacia Lodgy permite todas as configurações:  
pode desfrutar de passeios com 7 pessoas ou de escapadelas a 2...  
Na realidade, o Dacia Lodgy integra a modularidade Smart Seats para  
ir de encontro às necessidades de toda a família. A 3ª fila de bancos, 
com 2 verdadeiros lugares, generosos e confortáveis, tanto para 
crianças como adultos. Podem ser rebatidos, inclinados ou retirados 
individualmente. Sempre espaçoso, aproveite o volume de carga de  
2 617 litros na configuração de 2 passageiros.

A soleira de porta-bagagens rebaixada será extremamente útil no 
momento de carregar o veículo! Além disso, o Dacia Lodgy tem um 
sentido de organização evidente incluindo um espaço generoso e 
acessível na parte superior do painel de bordo. E, graças às suas 
tomadas de 12V na 2ª e 3ª filas para carregar os dispositivos eletrónicos, 
raramente ouvirá as crianças a dizer: "Quando é que chegamos?"

Dacia Lodgy



Comfort
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

 - 7 lugares
 - Airbag frontal do condutor
 - Airbag frontal do passageiro desatívavel
 - Airbags laterais dianteiros
 - Antibloqueio das rodas (ABS)
 - Apoio de braço no banco do condutor
 - Apoios de cabeça traseiros
 - Ar condicionado manual
 - Assistência à travagem de urgência (AFU)
 - Banco do condutor regulável em altura
 - Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável (1/3-2/3)
 - Barras tejadilho longitudinais em cromado
 - Computador de bordo
 - Deteção da pressão dos pneus
 - Direção Assistida
 - Elevadores elétricos dos vidros dianteiros com função 
impulsional do lado do condutor
 - Elevadores manuais dos vidros traseiros
 - Embelezadores de roda 15”
 - Estofos em tecido específico Comfort
 - Faróis de nevoeiro
 - Iluminação dos lugares traseiros
 - Iluminação no porta-bagagens
 - Kit de enchimento e reparação de pneus
 - Luzes diurnas
 - Manípulos interiores das portas em cromado
 - Mesa para os passageiros nos lugares traseiros
 - Para-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria
 - Dacia Plug&Radio: Rádio DAB MP3 c/Jack, USB e Bluetooth®

 - Regulador e limitador de velocidade
 - Retrovisor interior para crianças
 - Retrovisores exteriores com regulação elétrica
 - Retrovisores exteriores em preto
 - Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
 - Sistema de controlo da trajetória (ESP) com função de 
antipatinagem (ASR)
 - Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança nos lugares 
traseiros laterais
 - Tomadas de 12 V à frente / atrás
 - Trancamento automático das portas em andamento
 - Vidros custódia com abertura parcial
 - Volante em couro*
 - Volante regulável em altura

Opções
 - Elevadores elétricos dos vidros traseiros
 - Jantes liga leve 16”
 - Pintura metalizada
 - Pneu sobressalente
 - Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
 - Sistema multimédia Media Nav Evolution compatível com 
Android Auto™ e Apple CarPlay™
 - Tapa bagagens removível

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
*Couro de origem bovina.
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Stepway
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
STEPWAY = COMFORT +

 - Estofos em tecido específico Stepway
 - Jantes Flexwheel 16” Dark Metal
 - Proteções dianteira e traseira em cromado acetinado
 - Protetores de guarda-lamas e de embaladeira em preto
 - Retrovisores exteriores Dark Metal
 - Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
 - Sistema multimédia Media Nav Evolution compatível com 
Android Auto™ e Apple CarPlay™

Opções
 - Câmara de marcha atrás
 - Cartografia Europa Ocidental
 - Elevadores elétricos dos vidros traseiros
 - Pintura metalizada
 - Pneu sobressalente
 - Tapa bagagens removível

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
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Acessórios
1. CAIXA FUNDO DE BAGAGEIRA: Ideal para 
transportar facilmente os objetos mais sujos. 
Protege eficazmente a alcatifa de origem e  
adapta-se perfeitamente à forma da bagageira 
do seu veículo. Prática, é muito fácil de instalar e 
limpar.

2. ORGANIZADOR DE BAGAGEIRA: Compartimente 
a bagageira do seu automóvel, para facilitar a sua 
organização e manter os objetos no lugar durante as 
deslocações. Amovível e fácil de instalar, adapta-
se a todos os objetos, qualquer que seja a sua 
dimensão.

3. TAPETES DE HABITÁCULO EM TÊXTIL: 
Fabricados por medida e personalizados, estes 
tapetes foram sujeitos a rigorosos testes e 
garantem um elevado nível de qualidade, segurança 
e durabilidade. (Disponível também em borracha).

4. APOIO DE BRAÇO DIANTEIRO: Melhore o seu 
conforto durante a viagem beneficiando de mais um 
espaço de arrumação onde poderá guardar os seus 
pequenos objetos pessoais. A inclinação também é 
regulável, para aumentar o seu conforto.

5. SOLEIRAS DE PORTA ILUMINADAS: Estas  
soleiras de porta protegem com estilo a parte  
inferior das portas durante a entrada e saída  
do veículo. A iluminação temporizada com luz  
branca atrai o olhar, tanto de dia como de noite.  
O acabamento em alumínio, com a assinatura Dacia, 
confere-lhe um toque de exclusividade.
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6. SISTEMA DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO 
DIANTEIRO E TRASEIRO: Este sistema facilita as 
manobras à frente e atrás e garante a deteção dos 
obstáculos suscetíveis de danificar o seu  
Dacia Lodgy.

7. CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS: As manobras 
nunca foram tão confortáveis! Ao engrenar a 
marcha-atrás, visualizará a zona situada atrás do 
seu veículo diretamente no ecrã do sistema de 
navegação. As linhas de orientação, que surgem 
sobre a imagem, ajudam o condutor a avaliar a 
distância relativamente aos obstáculos. 

8. BARRAS DE TEJADILHO EM AÇO: Ideais para 
transportar um porta-bicicletas, porta-esquis 
ou uma bagageira de tejadilho e, desta forma, 
aumentar eficazmente a capacidade de carga do 
seu Dacia.

9. BAGAGEIRA DE TEJADILHO: Prática, robusta, 
aerodinâmica e estética. A bagageira de tejadilho 
rígida Dacia instala-se em apenas alguns minutos 
nas barras de tejadilho, aumentando o volume de 
carga do seu automóvel. Dotada de fechadura com 
chave para proteger os objetos no seu interior.

10. GANCHO DE REBOQUE FIXO PESCOÇO DE 
CISNE: Indispensável para puxar ou transportar, 
com toda a segurança, todo o seu equipamento, 
quer seja um atrelado, barco, caravana ou material 
profissional… Garante uma compatibilidade perfeita 
com o seu veículo.

11. GRELHA DE SEPARAÇÃO: Assegura uma 
verdadeira separação entre a bagageira e o 
habitáculo. Prática para o transporte do seu animal 
de estimação ou diversos objetos na bagageira.
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Equipamentos e opções
Dacia Lodgy

COMFORT STEPWAY

DESIGN EXTERIOR
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria
Puxadores exteriores das portas em preto
Retrovisores exteriores Preto brilhante Dark metal
Barras de tejadilho longitudinais Cromado Dark metal
Embelezadores de roda 15” -
Jantes em liga leve 16” ¤ -
Jantes Flexwheel 16” -
Pack Look Stepway: skis dianteiros e traseiros em cromado acetinado, decoração em Dark Metal (barras de tejadilho longitudinais, jantes flexwheel e 
retrovisores exteriores), stripping Stepway nas portas dianteiras, proteções laterais em preto -

Pintura metalizada ¤ ¤

DESIGN INTERIOR
Harmonia interior em carbono escuro
Puxadores interiores das portas Cromado acetinado Cromado acetinado
Estofos em tecido específico Comfort -
Estofos em tecido específico Stepway -
Volante e punho da caixa de velocidades em couro*

SEGURANÇA
Antibloqueio das rodas (ABS) e assistência à travagem de urgência (AFU)
Sistema de controlo da trajetória (ESP) com função de antipatinagem (ASR)
Airbag do condutor e airbag do passageiro dianteiro desconetável
Airbags laterais dianteiros
Cintos de segurança dianteiros reguláveis em altura
Sistema de fixação ISOFIX nos lugares laterais traseiros
Kit de enchimento e reparação de pneus
Pneu sobressalente ¤ ¤
Deteção da pressão dos pneus

PROTEÇÃO DO VEÍCULO
Anti-arranque codificado

CONDUÇÃO
Direção assistida
Computador de bordo
Alerta de portas abertas
Alerta visual e sonoro de esquecimento do cinto de segurança
Regulador e limitador de velocidade
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤
Câmara de marcha atrás - ¤
Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
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COMFORT STEPWAY

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro
Óculo traseiro com desembaciamento / escova limpa-vidros traseiro
Retrovisores exteriores com regulação elétrica e desembaciamento
Retrovisor interior de crianças

CONFORTO
Apoio de braço no banco do condutor
Fecho centralizado das portas com comando à distância
Elevadores elétricos de vidros dianteiros com função impulsional do lado do condutor
Elevadores elétricos dos vidros traseiros ¤ ¤
Porta-luvas fechado
Ar condicionado manual
Volante regulável em altura
Banco do condutor regulável em altura
Apoio de cabeça traseiros
Banco traseiro 2ª fila com encosto rebatível e fracionável (1/3-2/3)
Banco traseiro 3ª fila rebatível 1/2-1/2, dobrável 1/1 e removível
Iluminação interior com foco de leitura no lado do passageiro
Tomadas de 12V
Mesa para os passageiros nos lugares traseiros
Vidros custódia com abertura parcial
Tapa bagagens removível ¤ ¤

MULTIMÉDIA
Dacia Plug & Radio : rádio, tomadas jack e USB, Bluetooth® com comandos no volante -
Media Nav Evolution : ecrã tátil 7” com navegação, rádio, tomadas jack e USB, audiostreaming e Bluetooth® com comandos no volante, compatível com 
Android Auto™ e Apple CarPlay™ ¤

Cartografia Europa Ocidental ¤ ¤
: Série ¤ : Opção   - : Não disponível * Couro de origem bovina.

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.



Cores

BRANCO GLACIAR (369)(1)

AZUL IRON (RQH)(2) CINZENTO COMETA (KNA)(2) AZUL AZURITE (RPL)(2)*

PRETO NACARADO (676)(2)

(1) Pintura opaca (2) Pintura metalizada 
*Disponível unicamente na versão Stepway

Dacia Lodgy

VERMELHO FUSION (NPI)(2)

CINZENTO HIGHLAND (KQA)(2)



Jantes
Dacia Lodgy

EMBELEZADORES DE  
RODA 15”

JANTES EM LIGA LEVE 16”

JANTES FLEXWHEEL 16”



LODGY LODGY STEPWAY
VOLUME DA BAGAGEIRA (dm3) (norma ISO 3832)
Configuração 7 lugares (com bancos da 3ª fila em posição) 207 207
Configuração 5 lugares (com bancos da 3ª fila retirados) 827 827
Configuração 2 lugares (com bancos da 2ª e 3ª fila rebatidos) 1 861 1 861
Configuração 2 lugares (com bancos da 2ª fila rebatidos e bancos da 3ª fila retirados) 2 617 2 617

A Distância entre eixos 2 810 2 810
B Comprimento 4 498 4 521
C Distância do eixo dianteiro à frente do veículo 822 834
D Distância do eixo traseiro à traseira do veículo 866 877
E Largura da via dianteira 1 492 1 492
F Largura da via traseira 1 478 1 478
G Largura total sem / com retrovisores 1 751 / 2 004 1 767 / 2 004
H Altura em vazio sem / com barras de tejadilho 1 679 / 1 680 1 679 / 1 680
H1 Altura com bagageira aberta 2 010 2 010
J Altura do acesso ao piso de carga 605 605
K Distância ao solo 130 130
L Distância dos joelhos às costas dos bancos na 2ª fila 177 177

LODGY LODGY STEPWAY
DIMENSÕES (mm)
L1 Distância dos joelhos às costas dos bancos na 3ª fila 144 144
M Largura ao nível dos cotovelos nos bancos dianteiros 1 408 1 408
M1 Largura ao nível dos cotovelos na 2ª fila de bancos 1 466 1 466
M2 Largura ao nível dos cotovelos na 3ª fila de bancos 1 357 1 357
N Largura ao nível dos ombros nos bancos dianteiros 1 401 1 401
N1 Largura ao nível dos ombros na 2ª fila de bancos 1 424 1 424
N2 Largura ao nível dos ombros na 3ª fila de bancos 1 300 1 300
P Altura disponível nos lugares dianteiros com inclinação a 14° 1 003 1 003
P1 Altura disponível na 2ª fila de bancos com inclinação a 14º 952 952
P2 Altura disponível na 3ª fila de bancos com inclinação a 14º 867 867
Y Largura superior de entrada da bagageira (mínima / máxima) 859 / 1 067 859 / 1 067
Y1 Largura inferior de entrada da bagageira 1 035 1 035
Y2 Largura interior entre cavas das rodas 1 130 1 130
Z Altura da entrada da bagageira 894 894
Z1 Comprimento da bagageira até à 2ª fila de bancos 1 180 1 180
Z2 Comprimento da bagageira até à 3ª fila de bancos 378 378
Z3 Altura até à tampa da bagageira 583 583

Dimensões
Dacia Lodgy



Circule, viaje, desfrute... 
Este é o espírito Dacia!

Na Dacia, oferecemos veículos práticos e robustos, ao melhor preço. 
Modelos com um estilo distinto, mas sem supérfluos, equipados com 
as tecnologias mais fiáveis e comprovadas, tudo a um preço imbatível. 
Em quinze anos, mudámos os conceitos e revolucionámos o mercado 
automóvel. Difícil de acreditar? Nem por isso. O nosso segredo? Uma 
combinação perfeita de simplicidade, transparência e acessibilidade.
Desde a escolha do modelo até à manutenção, passando pelo preço, tudo 
é claro e evidente. Conduzir um Dacia é ter a certeza de fazer a melhor 
escolha.

É escolher qualidade, fiabilidade e design, mas também conforto e, 
sobretudo, um preço justo. É a possibilidade de oferecer a si próprio um 
veículo novo que corresponde às suas necessidades.
Por fim, circular num Dacia significa que já não é preciso investir todo o 
seu dinheiro num veículo, que ainda chegará para ir de férias, oferecer 
à sua filha a guitarra com que ela sonha ou, então, muito simplesmente 
economizá-lo.

Dacia Lodgy
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Viaje como  
mais lhe agradar!





www.dacia.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos 
de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a DACIA reserva-se o direito de, a qualquer momento, 
introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à rede 
de concessionários DACIA, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos 
podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um representante da 
marca DACIA. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores 
reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou 
por qualquer outro meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem uma autorização por escrito da DACIA.

 CRÉDITOS FOTOS : Y. BROSSARD, JB. LEMAL, X. QUEREL, RENAULT MARKETING 3D COMMERCE – ABRIL 2021

Dacia recomenda
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