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& Lodgy Stepway

Dacia Lodgy

Комфорт
в миниван
размери

Dacia Lodgy

Наслаждавайте се на живота
със стил
Dacia Lodgy Stepway, очарователен миниван на достъпна цена.
Нова хромирана радиаторна решетка и хромирана лента на
багажника, нови джанти Flexwheel… Dacia Lodgy добавя още
един щрих към дръзкия си авантюристичен облик, който
вк лючва маска под бронята, кантове около фаровете за мъгла,
широки арки над колелата и рейки на покрива. Вътрешното
пространство е също толкова привлекателно. Тъмно сивият
цвят на купето е подсилен с акценти от сатиниран хром, които
подчертават специфичната Stepway тапицерия, а новият волан
Soft Feel нанася последния модернистичен щрих, на който не
може да устоите. Ако семейството ви обича да се отличава,
поемете на път с Dacia Lodgy Stepway.
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Технологии,
улесняващи живота
Светът се променя, променят се и вашите нужди. Dacia Lodgy Stepway ви предлага все повече полезни технологии*
(налични и в Dacia Lodgy). Мултимедийна система Media Nav Evolution и вградена камера за заден ход, система за
подпомагане на потеглянето по наклон, импулсно стъкло от страната на водача, круиз контрол и ограничител на
скоростта …
* според нивото на оборудване.
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ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОСТОР
ОТ 2 ДО 7 МЕСТА

Пътувайте удобно
и безопасно
През седмицата, уикенда или по време на ваканция ще се
чувствате винаги удобно в щедрото и комфортно пространство
на Dacia Lodgy. Миниванът предоставя 7 обособени места*.
Дори пътниците на третия ред седалки се чувстват удобно,
благодарение на комфортната височина до тавана и голямото
пространство за краката. Перфектно, в случай че високият ви
метър и осемдесет наследник предпочете да се дистанцира!
Практично, благодарение на 2 масички на втория ред,
под лакътник от страната на водача и мрежа за багаж за

пътника отпред*. Пътувате комфортно, защото Dacia Lodgy се
грижи за вашата безопасност: ABS със система за подпомагане
при екстремно спиране, 4 въздушни възглавници, ESP
(електронна система за динамичен контрол на траекторията) и
система Isofix (на 2-рия ред) за лесно прикрепване на детското
столче. Комфортът е ежедневно удоволствие с Lodgy!
* Според нивото на оборудване.
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Неговият голям талант е
да се адаптира към вашите нужди
Важно е не само пространството, с което разполагате, но и

пред лага товарен обем от 2 617 литра, когато пътниците са само

какво можете да направите с него. Модулното разпределение

двама. Ще оцените и ниския праг на багажника в момента, в който

на Dacia Lodgy позволява всякакви конфигурации: ще можете да

започнете да товарите багажа на цялото семейство! Освен това

заминете на пътешествие, като използвате 2, 5, 6* или 7* седалки!

Dacia Lodgy има очевиден усет за организация с 30 литра обем на

В действителност Lodgy „се сг ъва на 7“ и вк лючва модулното

отделенията за подреж дане на багажа*, сред които щедрото и

разпределение на Интелигентните седалки на третия ред, за да

достъпно пространство над арматурното табло. А благодарение на

посрещне разнообразните нуж ди на цялото семейство. Третият ред

12-волтовите контакти на втория и третия ред седалки за зареж дане

с 2 истински щедри и удобни седалки за деца или възрастни сега е

на електронните устройства, рядко ще чуете децата да питат: „Кога

делим на две части. Двете седалки на третия ред могат да се сг ъват,

ще пристигнем?“.

нак ланят или изваж дат. Винаги толкова просторен, автомобилът

*според нивото на оборудване.
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Цветове

ЛЕДНИКОВО БЯЛ (369) (1)

МОРСКО СИН (D42)* (1)

БИСЕРНО ЧЕРЕН (676) (2)

БЕЖОВ ДЮН (HNP) (2)

СИН „КОСМОС“ (RPR) (2)

Т ЪМНО СИВ (KNA) (2)

ЛАЗУРНО СИН (RPL)* * (2)

ЧЕРВЕН ФЮЖ ЪН (NPI) (2)

(1) Цветове неметалик.
(2) Цветове металик.
* Не се предлага със Stepway.
** Предлага се само със Stepway.
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Тасове и джанти

ТАСОВЕ 15“ TISA*

ТАСОВЕ 15“ GROOMY*

ТАСОВЕ 15“ POPSTER*

* Не се предлага със Stepway.
** Предлага се само със Stepway.

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 15“
NEPTA

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 16”
ALTICA*

ТАСОВЕ 16“ BAYADÈRE
DARK METAL* *
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Размери

Размери (mm)

5 места

7 места

A
B
C

Междуосие
Обща дължина
Преден надвес

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834 *

D
E
F

Заден надвес
Разстояние между предните гуми
Разстояние между задните гуми
Обща широчина без огледалата
Обща широчина с огледалата
Височина при празен автомобил без/с покривни
рейки
Височина при празен автомобил с отворена
врата на багажника
Височина на прага на багажника при празен
автомобил
Пътен просвет

866 / 877 *
1 492
1 478
1 751 / 1 767 *
2 004

G
H
H1
J
K

1 682 / 1 683 1 679 / 1 680
2 015

2 010

610

605
130

Размери (mm)
L
L1
M
M1
M2
N
N1
N2
P
P1
P2

Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред
Широчина на нивото на коленете на 3-ти ред
Широчина на нивото на лактите отпред
Широчина на нивото на лактите на 2-ри ред
Широчина на нивото на лактите на 3-ти ред
Широчина на нивото на раменете отпред
Широчина на нивото на раменете на 2-ри ред
Широчина на нивото на раменете на 3-ти ред
Височина от седалката до тавана, седалката в
средно положение
Височина от седалката до тавана на 2-ри ред
Височина от седалката до тавана на 3-ти ред

5 места

-

7 места
177
1 408
1 466
1 401
1 424

144
1 357
1 300

1 003
-

952

Размери (mm)
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

867

Широчина на отвора на багажника в горната
част / Максимална широчина
Минимална широчина на отвора на багажника
Вътрешна широчина между гумите
Височина на входа на багажника
Максимална дължина на багажника (при
вдигнати седалки на 2-ри ред )
Максимална дължина на багажника (при
вдигнати седалки на 3-ти ред )
Височина на багажника до кората

* Версия Stepway.

5 места

7 места

859 / 1 067
1 035
1 174

894

1 130

1 180
-

378
583

Dacia Lodgy

Шофирайте, пътувайте,
наслаждавайте се,
това е духът на Dacia!
Всички автомобили Dacia са създадени по една и съща
формула: модели със затвърден и стилен дизайн без излишни
елементи, оборудвани с най-надеж дните технологии и
на най-достъпни цени. Идеална комбинация от лекота,
прозрачност и щедрост. От избора на модел, минавайки
през цената и стигайки до под дръжката, всичко е видимо и
ясно с Dacia. Шофирайки Dacia, можете да бъдете сигурни,
че сте направили правилния избор. Избрали сте качеството,

надеж дността, модерния дизайн и комфорта на една
справед лива цена. Това е вашата възможност да се сдобиете
с нов автомобил, отговарящ на всичките ви нуж ди и желания.
Избирайки Dacia, не ви се налага да инвестирате всичките си
средства в автомобила. Ще можете да отидете на почивка, да
направите подарък на любим човек или просто да спестите.
С Dacia можете да отидете където пожелаете и да направите
каквото поискате.
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Нека пътуването
отговаря
на вашите желания!

