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Dacia Lodgy

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modiﬁkovat speciﬁkace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé verze se mohou lišit, některé prvky výbavy
nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotograﬁe v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně
lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA, aby Vám poskytl aktuální informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli
prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na
nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA.
* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první.

www.dacia.cz
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Dacia Lodgy
Komfortní velkoprostorový vůz

Užívejte si života
stylově
Dacia Lodgy Stepway – atraktivní velkoprostorový vůz za cenu Dacia! Nová
chromovaná maska chladiče a dekorační lišta na víku zavazadlového prostoru,
nová kola Flexwheel... Dacia Lodgy Stepway rozšiřuje nabídku prvků, které
potěší každého milovníka dobrodružství: outdoorové ochranné prvky nárazníků,
orámování mlhových světel, plastová outdoorová ochrana karoserie a podélné
střešní lišty... Vůz tak získává vzhled SUV.
Také jeho interiér je výrazný a stylový. V kabině laděné do tmavě šedé barvy
doplněné matnými chromovanými prvky se skvěle vyjímají speciální potahy sedadel
Stepway a nový design volantu dodává interiéru moderní nádech. Pokud vy a vaše
rodina toužíte být jiní než ostatní, Dacia Lodgy Stepway je ta správná volba.

Pokročilé
technologie,
které usnadňují život
Svět se mění a spolu s ním se mění vaše potřeby. Dacia Lodgy Stepway nabízí
více užitečných moderních technologií* (dostupných rovněž pro Dacia Lodgy)
než doposud. Multimediální systém Media Nav Evolution, vestavěná zadní
parkovací kamera, asistent pro rozjezd do kopce, elektrické ovládání oken na
dveřním panelu, tempomat s omezovačem rychlosti...
Dacia Lodgy Stepway splní vaše přání a usnadní vám život.

* V závislosti na verzi.

Mimořádně
velkorysý
a příjemný
interiér

Její největší talent:
schopnost přizpůsobit se
vašim potřebám
Důležitý není jen prostor, ale také možnosti jeho využití. Dacia Lodgy umožňuje různá
uspořádání kabiny. Můžete tak vzít na výlet celou rodinu nebo vyjet jen ve dvou a vzít si s sebou

Prostorná, pohodlná a prakticky řešená kabina
Dacia Lodgy nabízí až 7 plnohodnotných míst*
a řadu důmyslně navržených úložných prostor. Díky
dostatečné výšce interiéru a rekordnímu místu pro
nohy se v něm budou cítit skvěle i pasažéři ve třetí
řadě sedadel. Dva sklopné stolky ve druhé řadě
sedadel, loketní opěrka na straně řidiče a síťka
na straně spolujezdce činí interiér vozu ještě pohodlnějším. Nová středová konzole s prvky v barvě matného chromu a nové potahy vypadají skvěle a zároveň jsou geniálně

úplně vše. V takovém případě stačí složit sedadla ve druhé a třetí řadě, která jsou obě dělená
v poměru 1/3–2/3, aniž by bylo nutné je vyndávat z vozu. Objem zavazadlového prostoru lze
takto zvýšit z 207 litrů při sedmimístné konﬁguraci až na 2 617 litrů, pokud cestujete pouze ve
dvou. Při nakládání zavazadel jistě oceníte nízký práh zavazadlového prostoru.
Interiér Dacia Lodgy je navíc velmi důmyslně uspořádaná a nabízí úložné prostory o objemu až
30 litrů*, včetně prostorného a snadno přístupné schránky v horní části palubní desky. Díky 12V
zásuvkám pro zapojení různých elektronických zařízení, které se nacházejí ve druhé a třetí řadě
sedadel, se vaše děti už nikdy nebudou ptát: „Kdy už tam budeme?”

jednoduché. Dacia Lodgy samozřejmě dbá i na vaši bezpečnost: ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil, 4 airbagy, elektronický stabilizační systém ESC a systém
Isoﬁx usnadňující upevnění dětských sedaček. To vše zajistí vašim blízkým cestování v dobré náladě.
* V závislosti na verzi.

* V závislosti na verzi.

Verze

Access
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY
VYBAVENÍ
• Přední a zadní nárazník v barvě karosérie
• Lišta na víku zavazadlového prostoru v černé
barvě
• Vnější kliky dveří v černé barvě
• Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě
• Střešní lišty v černé barvě
• Ocelové disky kol 15" s okrasnými kryty Tisa
• Středová konzole v tmavě šedé barvě
• Orámování výdechů vzduchu v tmavě šedé
barvě
• Orámování ukazatelů na přístrojové desce
v tmavě šedé barvě

Verze

Open
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY
VYBAVENÍ
OPEN = ACCESS +
• Boční ochranné lišty
• Ocelové disky kol 15” s okrasnými kryty kol
Groomy
• Chromované orámování výdechů vzduchu
• Opěradlo v druhé řadě dělené v poměru
1/3-2/3, sklopné
• Palubní počítač
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektrické ovládání předních oken
• Zásuvky 12 V vpředu, ve druhé řadě sedadel
(a ve třetí řadě sedadel u 7místné verze)
• Kapsy v zadních dveřích
• Držák na nápoje na středové konzoli
vpředu / vzadu
• Kryt zavazadlového prostoru (pro 5místnou
verzi)
• Plug & Radio: rádio, MP3, vstupy Jack a USB,
Bluetooth® handsfree s ovládáním pod
volantem

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vnitřní kliky dveří v černé barvě
Panely dveří v tmavě šedé barvě
Přístrojová deska v šedé / tmavě šedé barvě
Nedělené sedadlo ve druhé řadě se sklopným
opěradlem
Systém ABS s podporou náhlého brzdění
(AFU)
Elektronický stabilizační systém (ESC)
s protiprokluzovým systémem (ASR)
a s asistentem pro rozjezd do kopce (HSA)
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
Boční airbagy chránící hlavu a hrudník na
předních sedadlech
Systém upevnění dětských sedaček Isoﬁx na
3 místech ve druhé řadě sedadel

Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Sada na opravu pneumatik
Posilovač řízení
Kontrolka a zvuková signalizace nezapnutých
bezpečnostních pásů na předních sedadlech
• Zásuvky 12 V vpředu

Verze

Arctica
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY
VYBAVENÍ
ARCTICA = OPEN +
• Otevřená přihrádka v horní části palubní desky
• Držák na nápoje na středové konzoli vpředu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
Chromované střešní lišty
Ocelové disky 15’’ s okrasnými kryty kol
Popster
Středová konzole v lesklé černé barvě
s chromovaným orámováním
Chromované orámování přístrojového štítu
Chromované vnitřní kliky dveří
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na
předních sedadlech
Tempomat s omezovačem rychlosti
Přední mlhové světlomety
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka
Zrcátko pro dohled nad dětmi

• Elektrické ovládání předních oken s impulzním
ovládáním u řidiče
• Výškově nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo
• Výklopná okna v zadních sloupcích ve třetí
řadě sedadel (u 7místné verze)
• Loketní opěrka na straně řidiče
• Sklopné stolečky pro zadní cestující
• Uzavíratelná přihrádka v horní části palubní
desky
• Kapsy na opěradlech předních sedadel
• Síťka na konzoli na straně spolujezdce

* Zobrazená verze obsahuje výbavu na přání

Verze

Stepway
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY
VYBAVENÍ
STEPWAY = ARCTICA +
•
•
•
•
•

Vnější kliky dveří v černé barvě
Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
Střešní lišty v barvě Dark Metal
Kola Flexwheel 16" Bayadere
Outdoorové ochranné prvky nárazníků
a outdoorová ochrana karoserie
• Multimediální a navigační systém Media Nav
Evolution se 7" dotykovým displejem
• Zadní parkovací senzory
• Kožený volant

Příslušenství
1. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Usnadňuje přepravu znečištěných předmětů
a chrání interiér vozu. Dokonale padne do
zavazadlového prostoru. Snadné čištění i instalace.

6. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Během dovolené jistě oceníte nosič jízdních kol
k upevnění na tažné zařízení, který umožňuje
snadný převoz kol pro celou rodinu.

2. OSVĚTLENÉ PRAHY DVEŘÍ
Stylová ochrana prahů dveří s logem Dacia. Bílé
osvětlení při otevření dveří.

7. OCELOVÉ STŘEŠNÍ TYČE
Ocelové střešní tyče prodávané v páru,
testované podle nejpřísnějších norem. Umožňují
bezpečné upevnění střešního boxu, nosiče lyží
nebo nosiče jízdních kol.

3. LOKETNÍ OPĚRKA
Loketní opěrka pro přední sedadla zvyšuje komfort
při řízení a zároveň nabízí dodatečný úložný
prostor.
7

4. STANDARDNÍ TEXTILNÍ KOBERCE
Textilní koberce, které dokonale ladí s interiérem
vozu Dacia Lodgy nabízejí optimální ochranu
podlahy vozu. Jsou navrženy na míru přímo pro
tento model. Snadná údržba i instalace pomocí
dvou klipů.

9. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Mimořádně odolné tažné zařízení, přizpůsobené
pro časté používání rozšiřuje možnosti vozu,
umožňuje připojení přívěsného vozíku, přívěsu
na loď, kempingového přívěsu, montáž nosiče kol
apod. Je dokonale kompatibilní s vozem a brání
deformacím karosérie.

6

5. ORGANIZÉR ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Organizér rozčlení zavazadlový prostor vašeho
vozu a usnadní udržení pořádku v zavazadlovém
prostoru. Velikost lze přizpůsobit přepravovaným
předmětům.

8. STŘEŠNÍ BOX
Střešní box z pevného plastu, který
lze během několika minut namontovat na příčné
střešní tyče, nabízí dodatečný úložný prostor.

10. DĚLICÍ MŘÍŽ
Nezbytné příslušenství pro bezpečné převážení
vašich domácích mazlíčků. Zajišťuje oddělení
zavazadlového prostoru od kabiny.
1
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Ilustrační obrázek
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11. PARKOVACÍ ASISTENT S PŘEDNÍMI
A ZADNÍMI SENZORY
Systém detekuje překážky před a za vaším
vozem a usnadňuje manévrování.

Motory
Palivo
Převodovka

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

Manuální 5stup.

Manuální 5stup.

Manuální 5stup.

Manuální 6stup.

Emisní norma

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Zdvihový objem (cm3)

1 598

1 598

1 461

1 461

Počet válců/ventilů

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

Vícebodové

Vícebodové

Maximální výkon kW (k)
Otáčky při maximálním výkonu (ot/min)
Maximální točivý moment Nm
Otáčky při maximálním točivém momentu (ot/min)
Typ vstřikování

Nemetalické barvy

BÍLÁ GLACIER (369)

MODRÁ NAVY (D42)*

Přímé vstřikování s Common Rail

ŘÍZENÍ
Řízení

s hydraulickým posilovačem

Stopový/obrysový průměr (m)

Metalické barvy

11,1/11,6

Počet otáček volantu mezi dorazy

3,3

NÁPRAVY
Typ přední / zadní nápravy

typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem / zesílená – ve tvaru H s programově deformovatelným profilem

KOLA A PNEUMATIKY
Rozměr disků kol

6J15/6J16

Rozměr pneumatik

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

VÝKON
Maximální rychlost (km/h)

172

170

169

177

0–100 km/h (s)

11,6

11,6

12,3

11,2

400 m s pevným startem (s)

18

18

18,3

17,7

33,5

33,5

34,1

33

CO2 (kombinovaný cyklus)

139

139 / 129

103

105

Městský cyklus

7,8

7,8 / 10,1

4,3

4,4

Mimoměstský 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 startem (s)

SPOTŘEBA A EMISE (v l/100 km)

Palivová nádrž (l)

ŠEDÁ COMÈTE (KNA)

ČERNÁ NACRÉ (676)

ŠEDÁ PLATINE (D69)

MODRÁ COSMOS (RPR)

MODRÁ AZURITE (RPL) **

KRYTY KOL 15” POPSTER

HLINÍKOVÉ DISKY 16"
ALTICA

HLINÍKOVÉ DISKY 16"
ALTICA DARK METAL

*Nedostupná pro verzi Stepway.
**Dostupná pouze pro verzi Stepway.

50 (33,6 LPG)

HMOTNOSTI (kg) 5MÍSTNÉ / 7MÍSTNÉ
Pohotovostní hmotnost (bez volitelné výbavy)

1 136 / 1 186

1 205 / 1 205

1 186 / 1 236

1 231 / 1 263

Maximální přípustné zatížení

1 765 / 1 845

1 850 / 1 854

1 815 / 1 900

1 860 / 1 920

Celková přípustná hmotnost

2 965 / 3 045

3 050 / 3 054

3 015 / 3 100

3 060 / 3 120

Užitečná hmotnost*
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (v mezích celkové přípustné hmotnosti)
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu

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 kol

Spotřeba a emise homologované podle platných předpisů. – * Uvedená užitečná hmotnost je včetně minimální úrovně výbavy.

KRYTY KOL 15'' TISA

KRYTY KOL 15” GROOMY

KOLA FLEXWHEEL 16"
BAYADERE

Rozměry

Dacia
Rozjeďte to s Dacia!

VERZE
Objem zavazadlového prostoru (dm3) (ISO 3832 standard)
5místný
7místný
Konfigurace 2 místa 3. řady sklopit do kabiny (po střechu)
Konfigurace 2 místa bez 3. řady (po střechu)
Rozměry (mm)
A Rozvor
B Délka
C Přední převis
D Zadní převis
E Rozchod vpředu
F
Rozchod vzadu
G

Šířka bez / s vnějšími zpětnými zrcátky

H
H1
J
K

Výška vozu bez / se stropními lištami
Výška nezatíženého vozu
Výška otevřeného víka nezatíženého vozidla
Světlá výška

5místný

7místný

827
2 617

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
2 015
610
130

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

VERZE
L
Prostor nohy v úrovni kolen ve druhé řadě
L1 Prostor nohy v úrovni kolen ve třetí řadě
M Šířka v loktech vpředu
M1 Šířka v loktech vzadu ve 2. řadě
M2 Šířka v loktech vzadu ve 3. řadě
N Šířka v ramenech vpředu
N1 Šířka v ramenech vzadu ve 2. řadě
N2 Šířka v ramenech vzadu ve 3. řadě
P Výška pod střechu (na předních sedadlech)
P1 Výška pod střechu (ve 2. řadě)
P2 Výška pod střechu (ve 3. řadě)
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v horní části / maximální šířka
Y
otvoru zavazadlového prostoru
Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části
Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Z Výška otvoru zavazadlového prostoru
Z1 Délka zavazadlového prostoru k sedadlům 2. řady sedadlům
Z2 Délka zavazadlového prostoru k sedadlům 3. řady sedadlům
Z3 Výška pod kryt zavazadlového prostoru
* Verze Stepway.

5místný
177
1 408
1 466
1 401
1 424
1 003
952
-

7místný
177
144
1 408
1 466
1 357
1 401
1 424
1 300
1 003
952
867

859 / 1 067

859 / 1 067

1 035
1 174
894
1 180
583

1 035
1 130
894
1 180
378
583

Při navrhování našich vozidel se řídíme stále stejnými

V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré

a očekávání. A konečně, koupit si Dacia neznamená,

principy: naše modely musí být výrazné, ale ne

ceny. Od výběru modelu přes cenovou politiku až

že vás nákup nového vozu bude stát všechno. Koupíte

okázalé; musí být vybaveny nejspolehlivějšími

po politiku jakosti servisu. Když máte vůz značky

si totiž auto, se kterým budete moci jet na dovolenou,

technologiemi, ale přitom za dobrou cenu. Během

Dacia, máte jistotu, že jste se rozhodli správně. Sázka

protože na ni budete mít. Zůstane vám i na jiné věci,

takřka dvou dekád jsme změnili poměr sil a způsobili

na kvalitu, spolehlivost a originální design, ale také

které vám dělají radost. Jen s vozy Dacia můžete

zemětřesení na automobilovém trhu. Nevěříte? Je to

na pohodlí a, samozřejmě, na slušnou cenu. Toto je

vyrazit, kam chcete, a dělat, co opravdu chcete.

tak. A v čem tkví naše tajemství?

způsob, jak si pořídit nové auto, které splní vaše touhy

Dacia Lodgy
Můžete cestovat podle svých představ

