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TECHNOLOGIE
USNADŇUJÍCÍ ŽIVOT
Svět se mění a spolu s ním se mění i vaše potřeby. Dacia LODGY nabízí více užitečných moderních technologií než doposud.
Multimediální systém MEDIA NAV Evolution, vestavěná zadní parkovací kamera, asistent rozjezdu do kopce, manuální klimatizace,
tempomat s omezovačem rychlosti...* Dacia LODGY splní vaše přání a usnadní Vám život.
* V závislosti na verzi.

DACIA LODGY

MIMOŘÁDNĚ PROSTORNÝ
2 AŽ 7 MÍST

MIMOŘÁDNĚ VELKORYSÝ
A PŘÍJEMNÝ INTERIÉR
Ve všední dny, o víkendu či o prázdninách oceníte pohodlný, prostorný a praktický

Nová středová konzola s matným chromovaným povrchem a nové potahy vypadají

interiér vozu Dacia LODGY, který nabízí až sedm plnohodnotných míst* a řadu důmyslně

skvěle a zároveň jsou geniálně jednoduché. Dacia LODGY samozřejmě dbá i na vaši

navržených úložných prostor. Dokonce i cestující ve třetí řadě sedadel se mohou těšit na

bezpečnost: ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil, čtyři airbagy, elektronický

příjemný komfort a dostatek místa pro nohy. Dva sklopné stolky ve druhé řadě sedadel,

stabilizační systém ESC a systém ISOFIX usnadňující upevnění dětských sedaček. To vše

loketní opěrka na straně řidiče a dodatečná síťka na straně spolujezdce činí interiér vozu

zajistí vašim blízkým cestování v dobré náladě.

ještě pohodlnějším.

* V závislosti na verzi.
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JEHO NEJVĚTŠÍ TALENT:
SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE
VAŠIM POTŘEBÁM
Důležitý není jen prostor, ale také možnosti jeho využití. Dacia LODGY umožňuje různé

Při nakládání zavazadel jistě oceníte nízký práh zavazadlového prostoru. Interiér vozu

uspořádání kabiny. Můžete jet na výlet s celou rodinou, nebo vyrazit jen ve dvou a vzít

Dacia LODGY navíc nabízí velmi důmyslné uspořádání s až 30 l úložných prostor*, včetně

si s sebou veškerou výbavu. V takovém případě stačí složit sedadla ve druhé řadě a po

prostorné a snadno přístupné schránky v horní části palubní desky. Díky 12 V zásuvce ve

vyjmutí sedadel ve třetí řadě lze objem zavazadlového prostoru zvýšit z 207 litrů při

druhé řadě sedadel můžete připojit všechna svá elektrická zařízení.

sedmimístné konfiguraci na 2 617 litrů, pokud cestujete pouze ve dvou.

* V závislosti na verzi.

DACIA LODGY

ARCTICA

STEPWAY

Vyobrazená verze obsahuje příplatkovou výbavu.

Vyobrazená verze obsahuje příplatkovou výbavu.

STANDARDNÍ VÝBAVA

STANDARDNÍ VÝBAVA = ARCTICA +

• Vnější zpětná zrcátka v černé barvě
• Kliky dveří v černé barvě
• Podélné střešní lišty
• Ocelová kola 15"
• ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV)
a brzdovým asistentem (AFU)
• Elektronický stabilizační systém ESC
s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou
nedotáčivosti CSV
• Asistent rozjezdu do kopce
• Kontrola tlaku v pneumatikách
• Airbag řidiče
• Airbag spolujezdce s možností odpojení
• Boční airbagy vpředu
• Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
(i u sedmimístné verze)
• Úchyty ISOFIX
• Boční ochranné lišty černé barvy
• Palubní počítač
• Mlhové světlomety
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektrické ovládání předních oken
• Třímístné sedadlo ve 2. řadě dělené v poměru 1/3 : 2/3,
vyklopitelné do vertikální polohy
• Uzavřená odkládací schránka spolujezdce
• Kryt zavazadlového prostoru – 5místná varianta
• Rádio MP3 s čelním vstupem USB, ovládáním pod
volantem a Bluetooth® handsfree
• Manuální klimatizace

• Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
• Kliky dveří v barvě karoserie
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Zpětné zrcátko pro dohled nad dětmi
• Loketní opěrka na sedadle řidiče
• Výklopné okno ve 3. řadě (pouze 7místná verze)
• Pack Comfort (výškově nastavitelný volant, přední loketní
opěrka, výškově nastavitelné sedadlo a bezpečnostní
pásy)
• Sklopné stolečky pro zadní cestující
• Uzavřená přihrádka na palubní desce
• Zásuvka 12 V ve 3. řadě (pouze pro 7místné varianty)

• Kola „Flexwheel“ 16"
• Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
• Kliky dveří v černé barvě
• Outdoorové ochranné prvky nárazníků ve stříbrné barvě
• Plastová outdoorová ochrana karoserie v černé barvě
• Volant potažený umělou kůží
• Zadní parkovací senzor
• Kryt zavazadlového prostoru – 7místná varianta
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Vana zavazadlového prostoru. Robustní
a nepropustná vana pro přepravu znečistěných
předmětů. Účinná ochrana interiéru, dokonale
sladěná s tvarem zavazadlového prostoru.
Praktická funkce, snadná montáž a čistění.
2. Přenosný organizér zavazadlového prostoru.
Organizér rozčlení zavazadlový prostor vašeho
vozu a usnadní udržení pořádku ve vašem voze.
Odnímatelný organizér se snadnou montáží se
lehce přizpůsobí přepravovaným předmětům
různých velikostí.
3. Textilní koberce comfort. Dokonale ladí
s interiérem vozu Dacia LODGY a nabízejí
optimální ochranu podlahy vozu, neboť jsou
navrženy na míru přímo pro tento model.
Připevnění pomocí dvou klipů, nebrání funkci
pedálů.
4. Loketní opěrka. Přední loketní opěrka zvyšuje
komfort jízdy a zároveň nabízí dodatečný úložný
prostor o objemu 0,8 litru.
5. Osvětlené prahy dveří Dacia. Stylová ochrana
spodní části dveří.
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6. Nosič jízdních kol na tažné zařízení. Během
výletů zajisté oceníte nosič jízdních kol k upevnění
na tažné zařízení, který umožňuje snadný převoz
jízdních kol pro celou rodinu.
7. Tažné zařízení. Mimořádně odolné tažné
zařízení, přizpůsobené pro časté používání,
výrazně rozšiřuje možnosti přepravy zavazadel
a umožňuje připojení přívěsu, nosiče kol apod. Je
dokonale kompatibilní s vozem a brání deformaci
karoserie.

7.

8. Ocelové střešní tyče. Sada dvou ocelových
střešních tyčí, testovaných podle nejpřísnějších
norem, umožňuje bezpečné upevnění střešního
boxu, nosiče lyží nebo nosiče jízdních kol.
9. Střešní box. Střešní box z pevného plastu,
který lze během několika minut namontovat na
příčné střešní tyče Dacia, nabízí dodatečný úložný
prostor.
10. Parkovací asistent s předními a zadními
senzory. Systém detekuje překážky, u nichž hrozí
kolize s přední nebo zadní částí vašeho vozidla,
a usnadňuje manévrování.
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11. Dělící mříž. Nezbytné příslušenství pro
bezpečnou přepravu vašich domácích mazlíčků.
Zajišťuje oddělení zavazadlového prostoru od
kabiny pro cestující.
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BARVY

BÍLÁ GLACIER* *

DISKY A KRYTY KOL

MODRÁ NAVY* *

ČERNÁ NACRÉ

OCELOVÉ DISKY KOL 15"
– KRYTY POPSTER

ŠEDÁ HIGHLAND

MODRÁ AZURITE (RPL)*

MODRÁ IRON

DISKY KOL
Z LEHKÝCH SLITIN 16"
ALTICA

ŠEDÁ COMÉTE

* Dostupné výhradně pro verzi Stepway.
** Nemetalický lak.

ČERVENÁ FUSION

OCELOVÉ DISKY KOL 16"
BAYADERE*

BÉŽOVÁ DUNE (HNP)

DISKY KOL
Z LEHKÝCH SLITIN 16"
ALTICA
S DIAMANTOVÝM LESKEM
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ROZMĚRY

5 míst

827
–

–
207

–

1 861
2 617

ROZMĚRY (mm)
A
B
C
D
E
F
G

Rozvor
Celková délka
Přední převis
Zadní převis
Rozchod vpředu
Rozchod vzadu
Šířka bez /
s vnějšími zpětnými zrcátky

7 míst

ROZMĚRY (mm)

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3)
(podle normy ISO 3 832)
V 5místné konfiguraci (do výšky opěrek)
V 7místné konfiguraci (do výšky opěrek)
V 2místné konfiguraci se složenými sedadly
ve 3. řadě
V 2místné konfiguraci bez třetí řady sedadel
(po střechu)

5 míst

7 míst

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834*
866 / 877*
1 492
1 478
1 751 / 1 767*
2 004

H
H1
J
K
L
L1
M
M1
M2
N
N1
N2

Výška vozu bez / se stropními lištami
Výška otevřeného nezatíženého vozidla
Výška prahu zavazadlového prostoru
Světlá výška zatíženého vozu
Prostor pro nohy v úrovni kolen ve 2. řadě
Prostor pro nohy v úrovni kolen ve 3. řadě
Šířka v loktech vpředu
Šířka v loktech vzadu ve 2. řadě
Šířka v loktech vzadu ve 3. řadě
Šířka v ramenech vpředu
Šířka v ramenech vzadu ve 2. řadě
Šířka v ramenech vzadu ve 3. řadě

5 míst

7 míst

ROZMĚRY (mm)
1 682 / 1 683 1 679 / 1 680
2 015
2 010
610
605
130
177
–
144
1 408
1 466
–
1 357
1 401
1 424
–
1 300

P
P1
P2
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Výška od sedadla po střechu při úhlu 14°
(na předních sedadlech)
Výška od sedadla po střechu při úhlu 14° ve 2. řadě
Výška od sedadla po střechu při úhlu 14° ve 3. řadě
Šířka otvoru zavazadlového prostoru
v horní části / maximální šířka otvoru
zavazadlového prostoru
Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Výška otvoru zavazadlového prostoru
Délka zavazadlového prostoru
k sedadlům 2. řady
Délka zavazadlového prostoru
k sedadlům 3. řady
Výška pod kryt zavazadlového prostoru

* Verze Stepway.

1 003
952
–

867
859 / 1 067
1 035

1 174

1 130
894
1 180

–

378
583
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JEZDIT, CESTOVAT A UŽÍVAT SI –
PŘESNĚ TAKOVÝ JE VŮZ DACIA!
Při navrhování našich vozidel se řídíme stále stejnými principy: naše modely musí

jistotu, že jste se rozhodli správně. Sázka na kvalitu, spolehlivost a originální design,

být výrazné, ale ne okázalé; musí být vybaveny nejspolehlivějšími technologiemi, ale

ale také na pohodlí a samozřejmě na slušnou cenu. To je způsob, jak si pořídit nové

přitom za dobrou cenu. Během takřka dvou dekád jsme změnili poměr sil a způsobili

auto, které splní vaše touhy a očekávání. A konečně, koupit si vůz Dacia neznamená,

zemětřesení na automobilovém trhu. Nevěříte? Je to tak. A v čem tkví naše tajemství?

že vás jeho nákup bude stát všechno. Koupíte si totiž auto, se kterým budete moci jet

V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré ceny. Od výběru modelu přes

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

cenovou politiku až po politiku jakosti servisu. Když máte vůz značky Dacia, máte

radost. Jen s vozy Dacia můžete vyrazit, kam chcete, a dělat, co opravdu chcete.

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 mohou 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 provedené 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.
CZ 2105
FOTO. Y. BROSSARD, J.B. LEMAL, X. QUEREL, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE – 6.03.2018 / 77 11 138 535.
Dacia doporučuje

www.dacia.cz

