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Dacia Lodgy

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania produktov značky DACIA si spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r.o. vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť
podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať popisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu
farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Spojte sa prosím s autorizovaným predajcom DACIA, aby vám poskytol aktuálne informácie. Obsah tejto publikácie je chránený autorským právom. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (najmä použitie, reprodukcia
celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.) je zakázaná a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvná záruka DACIA 3 roky / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) je zmluvná záruka
poskytovaná na nové vozidlá DACIA a jej konkrétny obsah a krytie sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky nového vozidla DACIA.
* V závislosti na tom, ktoré kritérium je splnené ako prvý.
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Dacia Lodgy
Komfortné veľkopriestorové vozidlo

Užívajte si život
štýlovo
Dacia Lodgy Stepway – atraktívne veľkopriestorové vozidlo, samozrejme za cenu
Dacia! Nová chrómovaná maska chladiča a dekoračná lišta na veku batožinového
priestoru, nové kolesá Flexwheel... Dacia Lodgy rozširuje svoju ponuku prvkov,
ktoré potešia každého milovníka dobrodružstva: kryty podvozka, orámovanie
hmlových svetiel, rozšírené podbehy kolies a strešné lišty... Vozidlo tak získava
vzhľad terénneho vozidla.
Jeho interiér je takisto výrazný a štýlový. V interiéri ladenom do sivej farby
doplnenom matnými chrómovanými prvkami sa skvelo vynímajú špeciálne poťahy
sedadiel Stepway a nový volant Soft Feel dodáva interiéru moderný nádych.
Ak vy a vaša rodina túžite byť iní než ostatní, Dacia Lodgy Stepway je tá správna
voľba pre vás.

Pokročilé
technológie,
ktoré uľahčujú život
Svet sa mení a spolu s ním sa menia vaše potreby. Dacia Lodgy Stepway
ponúka viac užitočných moderných technológií* (dostupných takisto pre
Dacia Lodgy) než doteraz. Multimediálny systém Media Nav Evolution,
vstavaná zadná parkovacia kamera, asistent pri rozjazde do kopca, elektrické
ovládanie okien na paneloch dverí, tempomat s obmedzovačom rýchlosti...
Dacia Lodgy Stepway splní vaše priania a uľahčí vám život.

* V závislosti od verzie.

Mimoriadne veľkorysý
a príjemný interiér
Priestranný, pohodlný a prakticky riešený interiér vozidla Dacia Lodgy ponúka až 7 plnohodnotných miest* a rad dômyselne
navrhnutých úložných priestorov. Vďaka dostatočnej výške interiéru a rekordnému miestu pre nohy sa vo vozidle budú cítiť
skvelo aj pasažieri v treťom rade sedadiel. Chce si váš najstarší syn, ktorý meria 1,80 metra, urobiť pohodlie na zadnom
sedadle? Žiadny problém! Dva vyklápacie stolíky v druhom rade sedadiel, lakťová opierka na strane vodiča a dodatočné
sieťované vrecko na strane spolujazdca robia interiér vozidla ešte praktickejším. Nová stredová konzola s prvkami vo farbe
matného chrómu a nové špeciálne poťahy vyzerajú skvele a zároveň sú geniálne jednoduché. Dacia Lodgy samozrejme dbá aj
na vašu bezpečnosť: ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl, 4 airbagy, elektronický stabilizačný systém ESC a systém
Isofix uľahčujúci upevnenie detských sedačiek. To všetko zaistí vašim blízkym komfortné cestovanie.

Najväčší talent vozidla:
schopnosť prispôsobiť sa
vašim potrebám
Dôležitý nie je len priestor, ale aj možnosti jeho využitia. Možnosti zmeny usporiadania kabíny
modelu Dacia Lodgy umožňujú rôzne konfigurácie: môžete vziať na výlet celú rodinu alebo sa
vybrať na výlet len vo dvojici a vziať si so sebou úplne všetko ... V takom prípade stačí zložiť
sedadlá v druhom a treťom rade, ktoré sú obe delené v pomere 1/3-2/3, bez toho, aby ich bolo
potrebné vyberať z vozidla. Objem batožinového priestoru je možné takto zvýšiť z 207 litrov v
prípade sedemmiestnej konfigurácie až na 2617 litrov, ak cestujete iba vo dvojici. Pri nakladaní
batožiny isto oceníte nízky prah batožinového priestoru.

* V závislosti od verzie.

Kabína vozidla Dacia Lodgy je navyše veľmi dômyselne usporiadaná a ponúka úložné priestory
s objemom až 30 litrov*, vrátane priestranného a ľahko prístupného úložného priestoru v hornej
časti palubnej dosky. Vďaka 12 V zásuvkám na zapojenie rôznych elektronických zariadení,
ktoré sa nachádzajú v druhom a treťom rade sedadiel, sa vaše deti už nikdy nebudú pýtať:
„Kedy už tam budeme?”

* V závislosti od verzie.

Verzia

Access
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY
VÝBAVY
• Predný a zadný nárazník vo farbe karosérie
• Lišta na veku batožinového priestoru v čiernej
farbe
• Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe
• Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej
farbe
• Strešné lišty v čiernej farbe
• Oceľové disky kolies 15” s plnými krytmi Tisa
• Stredová konzola v tmavografitovej farbe
• Orámovanie mriežok vzduchu
v tmavografitovej farbe
• Orámovanie ukazovateľov na prístrojovej
doske v tmavografitovej farbe

Verzia

Open
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY
VÝBAVY
Open = access +
• Dvojfarebný predný a zadný nárazník
• Bočné ochranné lišty
• Oceľové disky kolies 15” okrasnými krytmi
kolies Groomy
• Chrómované orámovanie mriežok vzduchu
• Operadlo v druhom rade delené v pomere
1/3-2/3, sklopné
• 3 zadné opierky hlavy, výškovo nastaviteľné
• Palubný počítač
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Elektrické ovládanie predných okien
• Zásuvky 12 V vpredu, v druhom rade sedadiel
(a v treťom rade sedadiel v 7-miestnej verzii)
• Vrecká v zadných dverách
• Otvorený úložný priestor nad uzamykateľnou
schránkou v palubnej doske
• Otvor na nápoje na stredovej konzole vpredu/
vzadu
• Kryt batožinového priestoru
• Plug & Radio: rádio, MP3, vstupy Jack a USB,
Bluetooth® handsfree, s ovládaním pod
volantom

• Vnútorné kľučky dverí v čiernej farbe
• Panely dverí v tmavografitovej farbe
• Prístrojová doska v grafitovej/ tmavografitovej
farbe
• Nedelené sedadlo v druhom rade so skladacím
operadlom
• Systém ABS s podporou náhleho brzdenia
(AFU)
• Elektronický stabilizačný systém (ESC)
s protipreklzovým systémom (ASR)
a s asistentom pri rozjazde do kopca (HSA)
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca
• Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník na
predných sedadlách
• Trojbodové bezpečnostné pásy na zadných
sedadlách
• Nastaviteľná výška opierok hlavy na predných
sedadlách
• Výškovo nastaviteľné opierky hlavy (v druhom
rade sedadiel)
• Systém upevnenia detských sedačiek Isofix
na 3 miestach v druhom rade sedadiel
• Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Verzia

Arctica
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY
VÝBAVY
arctica = OPEN +
• Súprava na opravu pneumatík
• Posilňovač riadenia
• Kontrolka a zvuková signalizácia nezapnutých
bezpečnostných pásov na predných
sedadlách
• Zásuvka 12 V vpredu
• Otvorená schránka v hornej časti palubnej
dosky
• Vrecká v zadných dverách
• Držiak na nápoje na stredovej konzole vpredu
• Schránka v prístrojovej doske na strane vodiča

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuálna klimatizácia
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Chrómované strešné lišty
Oceľové disky 15’’ s okrasnými krytmi kolies
Popster
Stredová konzola v lesklej čiernej farbe
s chrómovaným orámovaním
Chrómované orámovanie ukazovateľov
prístrojového štítu
Chrómované vnútorné kľučky dverí
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy na
predných sedadlách
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Predné hmlové svetlomety

• Elektricky ovládané vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá
• Zrkadlo pre dohľad nad deťmi
• Elektrické ovládanie predných okien s
impulzným ovládaním okna vodiča
• Výškovo nastaviteľný volant
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• Výklopné okná v zadných stĺpikoch v treťom
rade sedadiel (v 7-miestnej verzii)
• Lakťová opierka na strane vodiča
• Výklopné stolíky v druhom rade sedadiel
• Uzamykateľná schránka v hornej časti
palubnej dosky
• Vrecká na operadlách predných sedadiel
• Sieťované vrecko na konzole na strane
spolujazdca

* Zobrazená verzia obsahuje výbavu na želanie

Verzia

Stepway
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY
VÝBAVY
Stepway = arctica +
•
•
•
•
•

Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe Dark Metal
Strešné lišty vo farbe Dark Metal
Kolesá Flexwheel 16" Bayadere
Outdoorové ochranné prvky nárazníkov
a outdoorová ochrana karosérie
• Multimediálny a navigačný systém Media Nav
Evolution so 7" dotykovým displejom
• Zadné parkovacie senzory
• Kožený volant

Príslušenstvo
1. VAŇA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Uľahčuje prepravu znečistených predmetov
a chráni interiér vozidla. Jednoduché čistenie
a inštalácia.

6. NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Počas dovolenky isto oceníte nosič bicyklov na
upevnenie na ťažné zariadenie, ktorý umožňuje
jednoduché prevážanie bicyklov pre celú rodinu.
7. OCEĽOVÉ STREŠNÉ TYČE
Oceľové strešné tyče predávané v páre,
testované podľa najprísnejších noriem.
Umožňujú bezpečné upevnenie strešného boxu,
nosiče lyží alebo nosič bicyklov.

2. OSVETLENÉ PRAHY DVERÍ
Štýlová ochrana prahov dverí s logom Dacia.
Biele osvetlenie pri otvorení dverí.
3. LAKŤOVÁ OPIERKA
Lakťová opierka pre predné sedadlá zvyšuje
komfort riadenia a ponúka dodatočný úložný
priestor.

7

4. ORGANIZÉR BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Organizér rozčlení batožinový priestor vášho
vozidla a uľahčí udržanie poriadku v batožinovom
priestore. Veľkosť je možné prispôsobiť
prepravovaným predmetom.
5. ŠTANDARDNÉ TEXTILNÉ KOBERCE
Textilné koberce, ktoré dokonale ladia s interiérom
vozidla Dacia Lodgy ponúkajú optimálnu ochranu
podlahy vozidla. Sú navrhnuté na mieru priamo
pre tento model. Jednoduchá údržba aj inštalácia
pomocou dvoch klipov.

9. ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Mimoriadne odolné ťažné zariadenie
prispôsobené na časté používanie rozširuje
možnosti vozidla, umožňuje pripojenie
prívesného vozíka, prívesu na loď, kempingového
prívesu, montáž nosiča bicyklov a pod. Je
dokonale kompatibilný s vozidlom a bráni
deformáciám karosérie.

6

1

8. STREŠNÝ BOX
Strešný box z pevného plastu, ktorý je možné
počas niekoľkých minút namontovať na strešné
tyče, ponúka dodatočný úložný priestor.

2
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10. DELIACA MREŽA
Nevyhnutné príslušenstvo na bezpečné
prevážanie vašich domácich maznáčikov.
Zaisťuje oddelenie batožinového priestoru od
kabíny.
11. PARKOVACÍ ASISTENT S PREDNÝMI
A ZADNÝMI SENZORMI
Systém detekuje prekážky pred vozidlom a za
ním a uľahčuje manévrovanie.
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Ilustračný obrázok
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Motory
Palivo

1,6 SCe 75 kW/102 k S&S
Benzin

1,6 SCe 75 kW/102 k LPG S&S
Benzín / LPG

1,5 dCi 66 kW/90 k S&S
Nafta

1,5 dCi 80 kW/109 k S&S
Nafta

Typ prevodovky

Manuálna 5-stup.

Manuálna 5-stup.

Manuálna 5-stup.

Manuálna 6-stup.

Emisná norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Zdvihový objem (cm3)

1 598

1 598

1 461

1 461

Počet valcov/ventilov

4/16

4/16

4/8

4/8

75 (102)

75 (102)

66 (90)

80 (109)

5 500

5 500

4 000

4 000

156

156

220

260

4 000

4 000

1 750

1 750

Viacbodové

Viacbodové

Maximálny výkon kW CEE (k)
Otáčky pri maximálnom výkone (ot./min)
Maximálny krútiaci moment Nm (m.kg)
Otáčky pri maximálnom krútiacom momente (ot./min)
Typ vstrekovania

Nemetalické farby

BIELA GLACIER (369)

MODRÁ NAVY (D42)*

Priame vstrekovanie s Common Rail

RIADENIE
Riadenie

s hydraulickým posilňovačom

Stopový/obrysový priemer (m)

Metalické farby

11,1/11,6

Počet otáčok volantu

3,3

NÁPRAVY
Typ prednej / zadnej nápravy

typu McPherson s trojuholníkovým ramenom/zosilnená - v tvare H s programovateľným deformovateľným profilom

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Rozmer diskov kolies

6J15/6J16

Rozmer pneumatík

185/65R15 88T/195/55R16 91H

výkon
Maximálna rýchlosť (km/h)

172

170

169

177

0 – 100 km/h (s)

11,6

11,6

12,3

11,2

400 m s pevným štartom (s)

18

18

18,3

17,7

33,5

33,5

34,1

33

CO2 (kombinovaný cyklus)

139

139 / 129

103

105

Mestský cyklus

7,8

7,8 / 10,1

4,3

4,4

Mimomestský cyklus

5,2

5,2 / 6,5

3,8

3,8

Kombinovaný cyklus

6,1

6,1 / 7,8

4,0

4,0

1 000 m s pevným štartom (s)

SPOTREBA A EMISIE (v l/100 km)

Palivová nádrž (l)

SIVÁ COMÈTE (KNA)

ČIERNA NACRÉ (676)

SIVÁ PLATINE (D69)

MODRÁ AZURITE (RPL) **

MODRÁ COSMOS (RPR)

HLINÍKOVÉ DISKY 16"
ALTICA

HLINÍKOVÉ DISKY 16"
ALTICA DARK METAL

* Nedostupná pre verziu Stepway.
**Dostupná len pre verziu Stepway.

50 (33,6 LPG)

HMOTNOSŤ (kg) 5-MIESTNE / 7-MIESTNE
Pohotovostná hmotnosť (bez voliteľnej výbavy)

1 136 / 1 186

1 205 / 1 205

1 186 / 1 236

1 231 / 1 263

Maximálne prípustné zaťaženie

1 765 / 1 845

1 850 / 1 854

1 815 / 1 900

1 860 / 1 920

Celková prípustná hmotnosť

2 965 / 3 045

3 050 / 3 054

3 015 / 3 100

3 060 / 3 120

Užitočná hmotnosť*
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (v medziach celkovej prípustnej hmotnosti)
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu

629 / 659

645 / 649

629 / 664

629 / 657

1 200 / 1 200

1400/1 400

1 200 / 1 200

1 200 / 1 200

605 / 630

640/640

630 / 640

640 / 640

Disky a kryty kolies

Spotreba a emisie homologizované podľa platných predpisov. – * Uvedená užitočná hmotnosť je vrátane minimálnej úrovne výbavy.

OKRASNÉ KRYTY KOLIES
15'' TISA

OKRASNÉ KRYTY KOLIES
15” GROOMY

OKRASNÉ KRYTY KOLIES
15” POPSTER

KOLESÁ FLEXWHEEL 16"
BAYADERE

Rozmery

Dacia
Rozbehnite to s modelmi Dacia!

VERZia
Objem batožinového priestoru (dm3) (ISO 3832 standard)
5-miestna
7-miestna
Konfigurácia 2 miesta 3. radu sklopiť do kabíny
Konfigurácia 2 miesta bez 3. radu
Rozmery (mm)
A Rázvor
B Celková dĺžka
C Predný previs
D Zadný previs
E Rozchod vpredu
F
Rozchod vzadu
G

Šírka bez spätných zrkadiel/vrátane spätných zrkadiel

H
H1
J
K

Výška vozidla bez / so stropnými lištami
Výška nezaťaženého vozidla
Výška otvoreného veka nezaťaženého vozidla
Svetlá výška

5-miestna

7-miestna

827
-

207
1 861
2 617

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834 *
866 / 877 *
1 492
1 478
1 751 / 1 767 *
2 004
1 682 / 1 683
1 679 / 1 680
2 015
2 010
610
605
130

verzIA
L
Priestor nohy v úrovni kolien v druhom rade
L1 Priestor nohy v úrovni kolien v treťom rade
M Šírka v lakťoch vpredu
M1 Šírka v lakťoch vzadu v 2. rade
M2 Šírka v lakťoch vzadu v 3. rade
N Šírka v ramenách vpredu
N1 Šírka v ramenách vzadu v 2. rade
N2 Šírka v ramenách vzadu v 3. rade
P Výška pod strechu (na predných sedadlách)
P1 Výška pod strechu (v 2. rade)
P2 Výška pod strechu (v 3. rade)
Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti / maximálna šírka
Y
otvoru batožinového priestoru
Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi
Z Výška otvoru batožinového priestoru
Z1 Dĺžka batožinového priestoru k sedadlám 2. radu sedadlám
Z2 Dĺžka batožinového priestoru k sedadlám 3. radu sedadlám
Z3 Výška pod kryt batožinového priestoru
* Verzia Stepway.

5-miestna

najspoľahlivejšími technológiami, ale pritom za dobrú

istotu, že ste sa rozhodli správne. Stávka na kvalitu,

pretože na ňu budete mať. Zostane vám aj na iné veci,

cenu. Počas takmer dvoch dekád sme zmenili pomer

spoľahlivosť a originálny dizajn, ale tiež na pohodlie

ktoré vám robia radosť. Iba s vozidlami Dacia môžete

síl a spôsobili zemetrasenie na automobilovom trhu.

a samozrejme na slušnú cenu. Toto je spôsob, ako

vyraziť, kam chcete, a robiť to, čo naozaj chcete.

Neveríte? Je to tak. A v čom spočíva naše tajomstvo?

si zaobstarať nové auto, ktoré splní vaše túžby

1 003
952
867
859 / 1 067
1 035
1 130
894
1 180
-

378
583

vás nákup nového vozidla bude stáť všetko. Kúpite si

144

1 300

1 174

ceny. Od výberu modelu cez cenovú politiku až po

totiž auto, s ktorým budete môcť ísť na dovolenku,

1 357

-

riadime stále rovnakými princípmi: naše modely musia

politiku kvality servisu. Keď máte vozidlo Dacia, máte

1 401
1 424
-

A konečne – kúpiť si vozidlo Dacia neznamená, že

byť výrazné, ale nie okázalé; musia byť vybavené

1 408
1 466
-

V ideálnom pomere jednoduchosti, férovosti a dobrej

7-miestna
177

-

Pri navrhovaní našich vozidiel sa u nás v značke Dacia

a očakávania.

Dacia Lodgy
Môžete cestovať podľa svojich predstáv

