DACIA
LODGY

CENÍK
VÝBAVA

MOTOR

7 MÍST

Stepway

Blue dCi 115

463 900

STEPWAY
•
•
•
•
•
•
•

Úchyty ISOFIX na všech třech sedadlech ve druhé řadě
Airbag řidiče, spolujezdce, boční airbagy vpředu
Tempomat s omezovačem rychlosti
Denní svícení, mlhové světlomety
Manuální klimatizace
Loketní opěrka na sedadle řidiče
Sklopné stolečky pro zadní cestující

•
•
•
•
•
•

Kola „Flexwheel“ 16“
Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
Outdoorové ochranné prvky nárazníků ve stříbrné barvě
Volant potažený umělou kůží
Zadní parkovací senzory
Dotykový multimediální systém Media Nav Evolution

DACIA LODGY JIŽ OD 229 KČ DENNĚ*
GARANCE PLUS

GARANCE PLUS
NA 5 LET ZDARMA

s Dacia Financial Services1)

ONLINE NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZŮ
1) Uvedená nabídka platí pro financování osobních vozů uzavřené od 1. 12. do 31. 1. 2022
*	Reprezentativní příklad Lodgy Stepway Blue dCi 115 7 míst: cena vozu: 463 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 371 120 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 92 780 Kč, úroková sazba: 6,87 %,
RPSN: 10,6 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 5 768 Kč, 48. splátka úvěru: 176 282 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 210 Kč, poplatek za poskytnutí
úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 505 458 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 6 978 Kč. Denní splátka 229 Kč je vypočtena jako
průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 6 978 Kč x 12)/365. Součástí financování je zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve).
Dacia Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 1. 2022. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran
k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte prosím vždy se svým
nejbližším prodejcem Dacia. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.
Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.
20211228-25
ZELENÁ LINKA

800 380 380

www.dacia.cz

VÝBAVA
VNĚJŠÍ VZHLED A INTERIÉR

Kola „Flexwheel“ 16"
Disky kol z lehké slitiny 16"
Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
Kliky dveří v černé barvě
Boční ochranné lišty černé barvy
Outdoorové ochranné prvky nárazníků ve stříbrné barvě
Plastová outdoorová ochrana karosérie v černé barvě
Podélné střešní lišty
Metalický lak

PASIVNÍ A AKTIVNÍ BEZPEČNOST

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
Úchyty ISOFIX na všech třech sedadlech ve druhé řadě

ŘÍZENÍ A VIDITELNOST

Hydraulický posilovač řízení
Palubní počítač
Ukazatel optimálního rychlostního stupně
Tempomat s omezovačem rychlosti
Denní svícení
Mlhové světlomety
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Zpětné zrcátko pro dohled nad dětmi

KOMFORT

Manuální klimatizace
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektrické ovládání předních oken
Elektrické ovládání zadních oken
Loketní opěrka na sedadle řidiče
Výklopné okno ve 3. řadě
Pack Comfort (výškově nastavitelný volant, přední loketní opěrka,
výškově nastavitelné sedadlo a bezpečnostní pásy)
Vyhřívaná přední sedadla
Volant potažený umělou kůží
Třímístné sedadlo ve 2. řadě dělené v poměru 1/3 : 2/3, vyklopitelné do vertikální polohy
Zadní parkovací kamera včetně zadních parkovacích senzorů
Sada na opravu pneumatik (nelze s rezervou)
Rezerva

ÚLOŽNÉ PROSTORY A FUNKČNOST
Sklopné stolečky pro zadní cestující
Uzavíratelná přihrádka na palubní desce
Uzavíratelná odkládací schránka spolujezdce
Odkládací kapsy v předních dveřích
Odkládací přihrádka nad schránkou u spolujezdce
Zásuvka 12V ve 3. řadě
Kryt zavazadlového prostoru

STEPWAY
•
9 000
•
•
•
•
•
•
12 900
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
6 000
•
•
•
•
4 000

•
•
•
•
•
•
•

MULTIMÉDIA

Rádio MP3 s čelním vstupem USB, ovládáním pod volantem a Bluetooth® handsfree,
digitální příjem rádia DAB
Dotykový multimediální systém Media Nav Evolution (navigace se základním mapovým pokrytím*, Traffic Info, Bluetooth®
handsfree s funkcí audiostreaming, rádio s ovládáním pod volantem, digitální příjem rádia DAB, vstup USB, Jack)
Mapové pokrytí Evropy (bez FRA, PRT, ESP, GBR, IRL)**

* (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)
** 	více info na https://dacia.welcome.naviextras.com/
• v sérii
- nedodává se
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3 000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽIJTE CENOVÉHO 20% ZVÝHODNĚNÍ
V RÁMCI AKČNÍ NABÍDKY BALÍKŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

5 / 7 MÍST

ADVENTURE
PACK

Příčné ocelové tyče, síť na dno zavazadlového prostoru, textilní koberce Standard

5 090

COMFORT
PACK

Zadní parkovací asistent, svislá síť zavazadlového prostoru, gumové koberce Novestra

5 090

COUNTRY
PACK

Tažné zařízení labutí krk včetně kabeláže, sada předních a zadních zástěrek, sada gumových koberců Novestra

VÝBĚR ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DACIA1)

Tažné zařízení labutí krk včetně kabeláže
Příčné střešní tyče na podélné střešní lišty
Přední nebo zadní parkovací asistent
Střešní box Dacia 400L (černý)
Přední loketní opěrka
Univerzální zástěrky Dacia – 2 ks
Sada povinné výbavy Dacia (autolékárnička, pracovní rukavice, lano, výstražná vesta a trojúhelník)
Zámek řazení Construct

9 290

8 270
4 090
3 390
6 090
5 190
799
999
4 890

Uvedené ceny příslušenství a balíků příslušenství jsou včetně DPH, po slevě a bez montáže.
1) Kompletní ceník příslušenství naleznete na https://www.dacia.cz/prislusenstvi.html

SERVISNÍ SMLOUVY
GARANCE PLUS (Odstranění mechanických,
elektrických a elektronických závad a poskytnutí
asistenčních služeb DACIA ASSISTANCE)
4 roky / 60 000 km
5 let / 60 000 km
5 let / 100 000 km

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní
prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)
4 roky / 60 000 km
5 let / 60 000 km
5 let / 100 000 km
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.
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Blue dCi 115
2 990
4 990
5 990

11 990
16 390
16 990
19 690
17 990
24 490

TECHNICKÉ ÚDAJE
LODGY

Emisní norma
Verze
FAP – filtr pevných částic

ROZMĚRY

Rozvor (mm)
Celková délka (mm)
Celková šířka bez zpětných zrcátek (mm)
Celková šířka se zpětnými zrcátky (mm)
Celková výška nezatíženého vozu/bez střešních lišt (mm)
Počet dveří
Objem zavazadlového prostoru (dm3)
Objem zavazadlového prostoru (dm3) – maximální

MOTORY

Zdvihový objem (cm3)
Počet valců/ventilů
Maximální výkon (kW/k)
– při otáčkách (ot./min)
Maximální točivý moment (Nm)
– při otáčkách (ot./min)
Typ vstřikování

Palivo
Objem palivové nádrže (l) / AdBlue

VÝKONY, MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
1000 m s pevným startem (s)

SPOTŘEBA (l/100 km) A EMISE CO2*
Kombinovaná (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

PŘEVODOVKA – MANUÁLNÍ
Počet převodových stupňů

ŘÍZENÍ

Stopový/obrysový průměr otáčení (m)
Počet otáček volantu

NÁPRAVY
Přední náprava
Zadní náprava

KOLA A PNEUMATIKY**
Kola z lehkých slitin
Ocelové ráfky
Pneumatiky

BRZDY

Vpředu: kotoučové (průměr v mm)
Vzadu: bubnové (průměr)

HMOTNOSTI (kg)

Užitečné zatížení***
Provozní hmotnost***
Maximální povolená celková hmotnost
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu

• v sérii

Blue dCi 115
Euro 6 D-FULL
7 míst
Ano
2 810
4 498
1 751
2 004
1 682 / 1 679
5
207
2 617
1 461
4/8
85 / 115
3 750
260
2 000
přímé common rail
multi-injection
nafta
50 / 15,9
185
10,9
33,6
4,7–5,1
124–133
6
11,1/11,6
3,3
typu McPherson s trojúhelníkovým
ramenem
zesílená – ve tvaru H s programově
deformovatelným profilem
6 J 16"
6,0 J 15" / 6 J 16"
185/65R15 88T / 185/65R15 92T /
195/55R16 91H
280
9"
516–585
1 390–1 397
1 981–1 988
3 181–3 188
680
1 400

*	Uvedené spotř eby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných
parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty
spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP.
**	Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.
***Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).
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