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Comfort 
in de afmetingen van 
een monovolume



Dacia Lodgy

Profiteer met stijl  
van het leven
Dacia Lodgy Stepway, een geweldige monovolume tegen een Dacia-
prijs! Verchroomd radiatorrooster en verchroomde kofferstrook, wielen 
van Flexwheel… Dacia Lodgy breidt zijn globetrottersuitrusting uit met 
beschermstroken, sierkappen voor de mistlampen, bredere wielkappen 
en dakbalken… Hij heeft de look van een wereldreiziger. Het interieur 
heeft al evenveel karakter. De binnenbekleding in donker carbon met 
toetsen gesatineerde chroom doet de specifieke Stepway-zetelbekleding 
goed uitkomen en het Soft Feel stuur voegt ten slotte nog een vleugje 
moderniteit toe dat u zeker zal kunnen bekoren. Onderscheidt uw gezin 
zich graag, vertrek dan met de Dacia Lodgy Stepway. 
* Rundsleder.
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Technologieën  
die het leven  
gemakkelijker maken

De wereld verandert en uw behoeften evolueren. Dacia Lodgy Stepway stelt u steeds meer nuttige technologieën voor  
(ook aanwezig op de Dacia Lodgy). Met onder meer een Media Nav Evolution-multimediasysteem*, een ingebouwde 
achteruitrijcamera*, een vertrekhulp op hellingen, elektrische ruiten met impulsbediening voor de bestuurder* en een 
snelheidsregelaar en -begrenzer* sluit de Dacia Lodgy Stepway aan bij uw voorkeuren en hij maakt u het leven gemakkelijker.
* Naargelang de versie.
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Reis in alle  
veiligheid
Tijdens de week, in het weekend of op vakantie, u voelt zich altijd op 
uw gemak in deze ruime en aangename ruimte van de Dacia Lodgy. De 
monovolume biedt tot 7 echte plaatsen*: zelfs de passagiers van de 3de 
rij voelen zich er goed dankzij een comfortabele hoogte onder het dak 
en voldoende beenruimte. Dit is ideaal wanneer uw oudste zoon van een 
meter tachtig wat afstand wil nemen! Het is ook een praktische wagen 
met twee tafeltjes op de 2de rij, een armleuning voor de bestuurder en een 
opbergnet voor de passagier voorin*.

Reis in alle sereniteit. De Dacia Lodgy waakt immers over uw 
veiligheid: ABS met noodremhulp, 4 airbags, ESC (elektronisch 
trajectcontrolesysteem) en Isofix-systeem (op de 2de rij) om de 
autostoelen van uw kinderen gemakkelijk vast te maken. Elke dag comfort 
met Lodgy! 

* Naargelang de versie.
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Het grote talent van deze 
wagen is dat hij zich  
aanpast aan uw behoeften
Niet alleen de ruimte is belangrijk, maar ook wat u ermee kunt doen. 
De modulariteit van de Dacia Lodgy maakt verschillende configuraties 
mogelijk: u kunt uitstapjes maken met 2, 5, 6* of 7* personen! De 
Lodgy biedt nu immers plaats aan 7 personen, dankzij de moduleerbare 
Smart Seats op de 3de zetelrij. Zo wordt in de uiteenlopende behoeften 
van heel het gezin voorzien. De 3de zetelrij met 2 ruime, comfortabele 
zitplaatsen voor kinderen of volwassenen is nu tweedelig. De 6de en 
7de zitplaats kunnen naar keuze en afzonderlijk worden neergeklapt, 
opgeklapt of volledig verwijderd. Profiteer van de nog altijd even ruime 

kofferruimte van 2.617 liter wanneer u slechts met 2 in de wagen zit. 
U zult ook de lage kofferrand waarderen wanneer u de bagage van het 
hele gezin moet inladen! De Dacia Lodgy heeft ook nog steeds gevoel 
voor organisatie dankzij de 30 liter opbergruimte* met onder andere een 
ruime en toegankelijke ruimte ter hoogte van het dashboard. En dankzij 
de 12V-aansluitingen ter hoogte van de 2de en 3de rijen is het voortaan 
afgelopen met de “Wanneer zijn we er? “
* Naargelang de versie.
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Lodgy Ambiance

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

 - 3 hoofdsteunen achteraan
 - 1/1 neerklapbare achterbank
 - 12V-aansluiting
 - ABS + Remhulpsysteem
 - Bandendrukcontrolesysteem
 - Bandenopblaaskit
 - Bestuurdersairbag en ontkoppelbare 
passagiersairbag 
 - Bumpers in koetswerkkleur
 - Driepuntsveiligheidsgordels
 - Ecomodus
 - ESP + Antislipsysteem
 - Geluidsalarm bij niet vastgemaakte 
veiligheidsgordels vooraan
 - Getinte ruiten
 - Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op 
de plaatsen achteraan
 - Opbergvak op het dashboard
 - Radiovooruitrusting in 
dashboardSchakelindicator

 - Stalen velgen 15”
 - Start & Stop
 - Stoffen zetelbekleding Rollando Unit zwart
 - Stuurbekrachtiging
 - Van binnenuit, handmatige regelbare, zwarte 
buitenspiegels
 - Verwarmde achterruit met ruitenwisser
 - Zijdelingse airbags vooraan
 - Zwarte dakstaven
 - Zwarte deugrepen interieur
 - Zwarte deurgrepen exterieur

Beschikbaar in optie:
 - Reservewiel

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING
AMBIANCE = LODGY + 

 - 2 plaatsen op de 3de zetelrij op versie  
7 plaatsen (neerklapbaar, opklapbaar 1/2-2/2  
en uitneembaar)
 - 2 12V-aansluitingen
 - 3 komma hoofdsteunen achteraan
 - Boordcomputer
 - Centrale deurvergrendeling  met 
afstandsbediening
 - Elektrische ruiten vooraan 
 - Kofferverlichting (op versie 5 plaatsen)
 - Neerklapbare en opklapbare  
achterbank 1/3 - 2/3
 - Plug & Radio : radio MP3, bediening aan het 
stuur, Jack-aansluiting, USB en Bluetooth®.
 - Radiovooruitrusting in dashboard en deuren 
vooraan
 - Stoffen zetelbekleding Elfa
 - Verwijderbaar bagagescherm (optie op versie 
7 plaatsen)
 - Zwarte zijdelingse beschermingsstrips

Beschikbaar in optie:
 - Comfortpack: in de hoogte regelbare 
bestuurderszetel, stuurwiel en 
veiligheidsgordels vooraan, armsteun
 - Metaalkleur
 - Mistkoplampen
 - Parkeerhulpsysteem achteraan
 - Reservewiel
 - Verwijderbaar bagagescherm (7 plaatsen)
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Laureate* Stepway

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING
LAUREATE = AMBIANCE + 

 - Alu 16” velgen 
 - Armsteun
 - Buitenspiegel in koetswerkkleur
 - Deurgrepen exterieur in koetswerkkleur
 - Deurgrepen interieur in mat chroom
 - Elektrische buitenspiegels
 - Gesloten handschoenkastje
 - Gesloten opbergvak op het dashboard
 - In de hoogte regelbaar stuurwiel
 - In de hoogte regelbare bestuurderszetel
 - In de hoogte regelbare veiligheidsgordels 
vooraan
 - Lederen stuurwiel en versnellingspook
 - Manuele Airconditioning
 - Mistkoplampen
 - Snelheidsregelaar en -begrenzer
 - Stoffen zetelbekleding Favely

Beschikbaar in optie:
 - Achteruitcamera
 - Elektrische ruiten achteraan
 - Geïntegreerd navigatiesysteem met 
touchscreen, radio, jack-aansluiting, USB, 
Bluetooth® en TMC info-trafic (met kaart van 
Benelux)
 - Kaart van West-Europa (in combinatie met 
navigatiesysteem)
 - Metaalkleur
 - Parkeerhulpsysteem achteraan
 - Reservewiel
 - Verwijderbaar bagagescherm (7 plaatsen)

* Afbeelding van Laureate met optie Média-Nav Evolution

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING
STEPWAY = LAUREATE + 

 - 16” Velgen Flexwheels
 - All-Road pack
 - Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening 
bij bestuurder 
 - Geïntegreerd navigatiesysteem met 
touchscreen, radio, jack-aansluiting, USB, 
Bluetooth® en TMC info-trafic (met kaart van 
Benelux)
 - Look interieur Stepway
 - Parkeerhulpsysteem achteraan
 - Verwijderbaar bagagescherm 

Beschikbaar in optie:
 - 16” alu-velgen Bayadere
 - Achteruitcamera
 - Elektrische ruiten achteraan
 - Kaart van West-Europa (in combinatie met 
navigatiesysteem)
 - Metaalkleur
 - Reservewiel
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1. 2.

5.4.3.

Accessoires
1. KOFFERBAK: In de sterke en waterdichte 
kofferbak kunt u vuile voorwerpen vervoeren. 
Hij beschermt doeltreffend het originele tapijt en 
past perfect in de kofferruimte. Handig: gemakkelijk 
te installeren en te reinigen.

2. UITNEEMBARE KOFFERVERDELER: deel de 
koffer van uw voertuig in voor een beter overzicht, 
en hou de voorwerpen erin op hun plaats tijdens 
de rit. Uitneembaar en gemakkelijk te installeren, 
hij past zich moeiteloos aan aan voorwerpen van 
verschillende grootte.

3. VLOERMAT TEXTIEL: de op maat gemaakte 
vloermatten van textiel garanderen een optimale 
bescherming van het oorspronkelijke tapijt van uw 
Dacia Lodgy. U kunt ze eenvoudig vastmaken op 
twee veiligheidsclips.

4. ARMSTEUN: Verbetert uw rijcomfort tijdens uw 
rit en biedt u ook extra opbergruimte.

5. VERLICHTE PORTIERDREMPELS: deze 
portierdrempels beschermen uw drempels met stijl.



Dacia Lodgy

6.

9.

7.

8.

11.10.

6. FIETSENDRAGER OP TREKHAAK: geniet meer 
van uw vrije tijd met deze fietsdrager op trekhaak.  
Hij biedt plaats aan alle fietsen van het gezin. 

7. ZWANENHALSTREKHAAK: deze 
trekhaak vergroot in alle veiligheid uw 
transportmogelijkheden, zoals het trekken van 
een aanhangwagen, een boot, een caravan, een 
fietsdrager, enz. Hij is perfect compatibel met uw 
voertuig.

8. STALEN DAKSTAVEN: de 2 stalen dakstaven 
stellen u in staat om in alle veiligheid een dakkoffer, 
skidrager of fietsdrager te vervoeren.

9. DAKKOFFER: deze harde dakkoffer van Dacia  
(400 of 480L) laat zich in enkele minuten installeren 
op de dakstaven van Dacia en biedt een bijkomend 
bagagevolume.

10. PARKEERHULPSYSTEEM VOOR-AAN EN 
ACHTERAAN: dit systeem maakt zowel de 
manoeuvres vooruit als achteruit  manoeuvreren 
gemakkelijker, het garandeert de detectie van 
obstakels voor- en achteraan waar uw Dacia Lodgy 
tegenaan zou kunnen botsen.

11. SCHEIDINGSROOSTER: een onmisbaar 
accessoire om de veiligheid van uw huisdier te 
verzekeren. Dit rooster creëert een doeltreffende 
scheiding tussen de koffer en het interieur van de 
wagen.
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Uitrustingen en opties
Lodgy Ambiance Laureate Stepway

DESIGN BUITENKANT
Bumpers Koetswerkkleur Tweekleurig Tweekleurig Tweekleurig
Sierstrip bovenaan het radiatorrooster Koetswerkkleur Koetswerkkleur Chroome Zwart
Zijdelingse beschermingsstrips -
Buitenste deurgrepen Zwart Zwart Koetswerkkleur Zwart
Buitenspiegels Zwart Zwart Koetswerkkleur Dark Metal
Daktstaven Zwart Zwart Zwart Dark Metal
Stalen velgen 15” - -
Flexwheel velgen 16” - - -
Alu velgen 16” - - ¤
Metaalkleur - ¤ ¤ ¤

ZETELS EN INTERIEUR
Middenconsole Donker Carbon Donker Carbon Donker Carbon Glazend Zwart en blauwe ring
Omranding van de verluchtingsmonden Donker Carbon Metaalgrijs Chroom Blauw
Omranding van de wijzerplaat Donker Carbon Donker Carbon Chroom Blauw
Soft feel stuurwiel en versnellingspook - -
Binnenste deurgrepen Zwart Zwart Chroom Zwart
Deurpanelen Eenkleurig Tweekleurig Tweekleurig Donker carbon
1/1 neerklapbare achterbank 2de zetelrij - - -
Neerklapbare en opklapbare achterbank 1/3 - 2/3 op 2de zetelrij -
Achterbank 2 plaatsen op de 3de zetelrij (neerklapbaar en opklapbaar 1/2-1/2) uitneembaar - ¤ ¤ ¤
Stoffen zetelbekleding -
Stepway zetelbekleding met stiksels en borduursels - - -
Lederen zetelbekleding - - - -

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILLIGHEID
ABS + AFU (remhulpsysteem)
Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipsysteem (ASR)
Bestuurdersairbag en desactiveerbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan
Driepuntsveiligheidsgordels met geïntegreerde krachtbegrenzer
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan - Comfortpack
Driepuntsveiligheidsgordels achteraan 2de en 3de zetelrij (naargelang de versie)
In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan
In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan (2de zetelrij) - - -
In de hoogte regelbare hoofdsteunen “komma” achteraan op 2de en 3de zetelrij (naargelang de versie) -
Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op de plaatsen 2de zetelrij
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenopblaaskit
Reservewiel (1) ¤ ¤ ¤ ¤

BESCHERMING VAN DE WAGEN
Startblokkeersysteem

RIJGEDRAG
Ecomodus
Schakelindicator
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer -
Aanduiding bij niet gesloten deuren - -
Geluidsalarm bij niet vastgemaakte veiligheidsgordels vooraan
Snelheidsregelaar en-begrenzen - -
Parkeerhulpsysteem achteraan - ¤ ¤
Achteruitcamera (2) - - ¤ ¤
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Lodgy Ambiance Laureate Stepway

ZICHTBAARHEID
Mistkoplampen - ¤
Verwarmde achteruit met ruitenwissers
Elektrische en verwarmde buitenspiegels - -

COMFORT
Armsteun - -
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening -
Elektrische ruiten vooraan -
Elektrische ruiten achteraan - - ¤ ¤
Binnenverlichting met passagiersleesspot - -
12V-aansluiting
In de hoogte regelbaar stuurwiel - Comfortpack
In de hoogte regelbare bestuurderszetel - Comfortpack
Manuele airconditioning - ¤
Kofferverlichting (op versie 5 plaatsen) -

OPBERGVAKKEN
Opbergvak op het dashboard Open Open Gesloten Gesloten
Opbergvakken in de deuren vooraan
Opbergvakken in de deuren achteraan -
Opbergvak op de 3de zetelrij (versie 7 plaatsen) -
Opbergvak in het dashboard bestuuderszijde
Opbergzakjes in de rugleuning van de voorzetels - -
Gesloten handschoenkastje - -
Brillenhouder - -
Bagagescherm (5 / 7 plaatsen) -

MULTIMEDIA
Plug & Radio : radio MP3 met jack-aansluiting, USB, Bluetooth® en bediening aan het stuur - -
Media-Nav Evolution: geïntegreerd navigatiesysteem met touchscreen, radio, jack-aansluiting, USB, Bluetooth®  en  
TMC info-trafic (met kaart van Benelux) - - ¤

Kaart van West-Europa (3) - - ¤ ¤

PACKS
Comfortpack : in de hoogte regelbare bestuurderszetel, stuurwiel, en veiligheidsgordels vooraan - ¤

: Serie ; ¤ : Optie ;  - : niet beschikbaar   (1) De optie “reservewiel” vervangt de bandenopblaaskit.   (2) De optie “Achteruitrijcamera” is verplicht met Media Nav Evolution.   (3) De optie “Kaart van West-Europa” is verplicht met Media Nav Evolution.
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Motoren SCe 100 Blue dCi 95 Blue dCi 115
Lodgy Lodgy Stepway Lodgy Lodgy Stepway Lodgy Lodgy Stepway

MOTOREN
Brandstof Benzine Diesel Diesel
Fiscale PK 9 8 8
Vermogen Kw (Pk) 75 (102) op 5 500 70 (95) op 3 750 85 (115) op 3 750
Max. koppel Nm 156 op 4 000 220 op 1 750 260 op 2 000
Injectie type Multipoint Direct Injectie Direct Injectie
Cilinderinhoud (cm3) 1 598 1 461 1 461
Aantal cilinders / kleppen 4/16 4/8 4/8
Milieunorm (1) Euro 6 Euro 6 Euro 6
Roetfilter Nee Ja Ja
Stop & Start en Smart Energy Management Ja Ja Ja

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) / 0 tot 100 km/u (s) 172 / 11,4 172 / 13,1 172 / 13,2 185 / 10,9 185 / 11,0
400 m vanuit stilstand / 1000 m vanuit stilstand (s) 18 / 33,4 18,7 / 35,7 18,8 / 35,8 18,2 / 33,5 18,3 / 33,6

VERSNELLINGSBAK EN TRANSMISSIE
Type versnellingsbak / Aantal versnellingen Manueel/5 Manueel/6 Manueel/6

STUURINRICHTING
Stuurinrichting Stuurbekrachtiging (hydraulische)
Draaicirkel tussen voetpaden 11,1 / 11,6

REMMEN
Vooraan : geventilleerde schijven (GS) diameter (mm) / dikte (mm) (GS) 258 / 280 si ESC (GS) 280
Achteraan : trommel (T) / diameter (duims) (T) 9

VELGEN EN BANDEN
Maat van de standaardvelgen en -banden (voor- en achteraan) 185/65 R15 en 195/55 R16

VEBRUIK EN EMISSIES (IN L/100KM EN G/KM)
Homologatie protocol WLTP WLTP WLTP
Ecomodus Ja Nee Nee
Inhoud van de brandstoftank (l) 50 50 50
Inhoud van de AdBlue® tank (2) (l) - 17 17
CO2-uitstoten (g/km) 155 158 113 116 113 116
Volledige cyclus (l/100 km) 6,8 6,9 Zie prijslijst Zie prijslijst Zie prijslijst Zie prijslijst
Stadscyclus (l/100 km) 8,4 8,5 Zie prijslijst Zie prijslijst Zie prijslijst Zie prijslijst
Wegcyclus (l/100 km) 5,9 6,0 4,3 4,4 4,3 4,4

GEWICHTEN (5/7 PLAATSEN)
Rijklaar rijgewicht mini/maxi 1 139 / 1 180 1 170 / 1 194 1 263 / 1 304 1 289 / 1 313 1 263 / 1 304 1 289 / 1 313
Hoogst toegelaten gewicht met de sleep 2 988 / 3 034 2 996 / 3 042 3 101 / 3 158 3 108 / 3 165 3 101 / 3 158 3 108 / 3 165
Hoogst toegelaten gewicht 1 788 / 1 834 1 796 / 1 842 1 901 / 1 958 1 908 / 1 965 1 901 / 1 958 1 908 / 1 965
Nuttig laadvermogen (3) (kg) min/m 649 / 654 626 / 648 548 / 581 548 / 581 548 / 581 548 / 581
Aanhanger met remmen (min/max) 1 400 1 400 1 400
Aanhanger zonder remmen (max) 605 / 625 620 / 630 665 / 685 680 / 690 665 / 685 680 / 690
Koffervolume met 5 plaatsen (tot boven de rugleuning) (dm3) (4) 827
Koffervolume met 7 plaatsen (tot boven de rugleuning (dm3) (4) 207
Koffervolume met 2 plaatsen, 3e zetelrij geplooid in de binnenruimte (tot planfond) (dm3) (4) 1 861
Koffervolume met 2 plaatsen, zonder 3e zetelrij (to plafond) (dm3) (4) 2 617
(1) Capaciteit van de Adblue-tank, indien betrokken motorisatie. (2) Het brandstofverbruik, zoals de CO2-uitstoot, wordt volgens een standaard en reglementaire methode gehomologeerd. Identiek voor alle autofabrikanten, het maakt het mogelijk om de voertuigen tussen elkaar te vergelijken.  
(3) Het nuttig laadvermogen wordt met het minimale uitrustingsniveau berekend. (4) Volgens ISO norm 3832.

Sinds september 2018 zijn alle nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procudure). Om de overgang gemakkelijker te maken, worden de uitstoot- en 
verbruikscijfers die volgens het WLTP-protocol gehomologeerd werden, omgezet naar de vroegere NEDC-norm (gecorreleerd NEDC) tot einde 2019. Meer informatie bij uw Renault-verdeler.
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ALTICA 16”

Kleuren Velgen

COSMOSBLAUW (RPR) KOMEETGRIJS (KNA)

AZUURBLAUW (RPL)* *

ZWART NACRE (676)IJSWIT (369)(1)NAVYBLAUW (D42)*(1)

GROOMY 15”*TISA 15”*

BAYADERE 16” 
DARK METAL* *

(1) Niet metaalkleur
* Niet beschikbaar op Stepway.
** Alleen beschikbaar op Stepway.

DUINBEIGE (HNP)
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5 plaatsen 7 plaatsen
KOFFERINHOUD (dm3 ISO-norm)
5 plaatsen met zetels 2de rij 827 -
7 plaatsen met zetels 3de rij - 207
Met opgeklapte 2de en 3de zetelrij - 1861
Zonder 3de zetelrij en met opgeklpate 2de zetelrij 2617 2617

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2810 2810
B Totale lengte 4498 / 4521*
C Overbouw vooraan 822 / 834*
D Overbouw achteraan 866 / 877*
E Spoorbreedte vooraan 1492 1492
F Spoorbreedte achteraan 1478 1478

G
Totale breedte zonder buitenspeigels 1751 / 1767*
Totale breedte met buitenspiegels 2004

5 plaatsen 7 plaatsen
H Totale hoogte leeg / met dakstaven 1682 / 1683 1679 / 1680
H1 Totale hoogte met open achterklep 2015 2010
J Hoogte laaddrempel leeg 610 605
K Vrije hoogte geladen 120 120
L Vrije knieruimte zetels tweede rij 177 177
L1 Vrije knieruimte zetels derde rij - 144
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1408 1408
M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan (2de zetelrij) 1466 1466
M2 Breedte op ellebooghoogte achteraan (3de zetelrij) - 1357
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1401 1401
N1 Breedte op schouderhoogte achteraan (2de zetelrij) 1424 1424
N2 Breedte op schouderhoogte achteraan (3de zetelrij) - 1300
P Hoogte zitting vooraan onder het dak bij helling 14° 1003 1003

P1 Hoogte zitting achteraan onder het dak bij helling 14° 
(2de zetelrij) 952 952

5 plaatsen 7 plaatsen

P2 Hoogte zitting achteraan onder het dak bij helling 14° 
(3de zetelrij) - 867

Y
Breedte laadopening bovenaan 859 859
Maximum laadopening bovenaan 1067 1067

Y1 Laadopening onderaan 1035 1035
Y2 Binnenbreedte tussen wielkasten 1174 1130
Z Hoogte laadopening achteraan 894 894
Z1 Laadlengte achter 2de zetelrij 1180 1180
Z2 Laadlengte achter 3de zetelrij - 378
Z3 Hoogte onder het bagagescherm 583 583
* Stepway versie

Afmetingen
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Rijden, reizen, genieten,  
dát is het Dacia-gevoel!

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 is de zekerheid van de juiste keuze. 

Kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid, design, comfort en vooral een 
eerlijke prijs. Maar ook 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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Reis zoals  
u dat wenst!





www.dacia.be

We hebben alles in het werk gesteld opdat de inhoud van deze publicatie correct en up-to-date zou zijn op het moment van druk. Dit document 
werd samengesteld op basis van preseriemodellen en prototypes. Dacia voert een beleid van constante verbetering van zijn producten en 
behoudt zich daarom het recht voor om de specificaties van de modellen en accessoires die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld 
op elk moment te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de concessiehouders 
van Dacia. De modellen kunnen van land tot land verschillen en bepaalde uitrustingskenmerken (standaard, optioneel of als accessoire) zijn 
niet overal beschikbaar. Raadpleeg uw Dacia-vertegenwoordiger voor de meest recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces 
kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de werkelijke koetswerk- en interieurkleuren. Alle rechten voorbehouden. De gehele of 
gedeeltelijke reproductie van deze publicatie, in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Dacia.

FOTOCREDITS: Y. BROSSARD, J.B. LEMAL, X. QUEREL, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE – 77 11 517 612 NL - JANUARI 2019
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