PONT ELÉG TÖKÉLETES.

DACIA lodgy

A 7 személyes családi autÓ

már fix napi 2300 Ft-tól!1
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THM: fix 10,98%
Referencia THM: fix 11,30% 48 hónap
futamidővel

LODGY

STEPWAY

MOTOR
Blue dCi 115**

7 személyes

kiemelt
ajánlatunk

Válassza
Nagycsaládosok
Autóvásárlási
Támogatásával akár

6 699 000

Renault CrEdit
finanszírozás

TERMÉKJELLEMZŐK

Ismerje meg a

4 199 000 Ft-tól!

+

finanszírozás
már 5 év vagy 100 000 km
garanciával!1

Lodgy

erősségeit!

Jelen árlista 2022.06.10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.
** Kifutó modell! A rendelkezésre álló készletekről érdeklődjön Dacia Márkakereskedőjénél vagy látogassa meg a daciakeszletrol.hu oldalt!
1

A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 06. 09. és 2022. 07. 10. között Dacia Lodgy Stepway Blue dCi 115 - 7 üléses - modellre igényelt és legkésőbb 2022. 08. 09-ig
megkötött és folyósított zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes. A feltüntetett 2300,- Ft-os napidíj, 69 000 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos
hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 6 699 000 Ft bruttó vételár, 3 015 550 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25%
kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 10,32% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 3 684 450,-Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat
összege: 1 148 990,-Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 4 833 440,-Ft.
Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 10,60%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 939 624 Ft,
fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 939 624 Ft, havidíj: 57 226 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 11,30%.
A THM meghatározása a 2022. 06. 09. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása
esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag
Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési
Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt.
nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől,
az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a
www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel
hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el.

+
A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Stepway gépkocsira,
2022.03.17. napjától a készlet erejéig vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel. A támogatás
folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7-5,1; CO2-kibocsátás g/km: 124-133. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen
értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és
megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek
szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A kép illusztráció.
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FELSZERELTSÉG

KÜLSŐ MEGJELENÉS

16"-os acél kerekek STEPWAY dísztárcsával

16"-os könnyűfém keréktárcsák ALTICA dizájnnal
[16"-os keréktárcsákra hólánc nem szerelhető!]
Krómozás a hűtőrács maszkon

Külső visszapillantó tükrök fényes fekete színben
Fekete színű külső kilincsek / Oldalsó fekete védőlécek
Hosszanti tetőrudak: fekete és szaténfényű
Metálfényezés: Ferrit kék, Meteor szürke, Fekete gyémánt
Nem metálfényezés: Jégfehér

PASSZÍV ÉS AKTÍV BIZTONSÁG

ABS elektronikus fékerőelosztó (EBV) és vészfékrásegítő (AFU)

ESC elektronikus menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval és
CSV alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel
Vezetőoldali légzsák

Utasoldali légzsák kikapcsolási lehetőséggel
Oldallégzsákok elöl
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
ISOFIX rögzítési pontok a második üléssor ülésein (3 db)

VEZETÉS ÉS LÁTHATÓSÁG

Hidraulikus szervokormány
Fedélzeti számítógép

Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó
Ködfényszórók
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
Gyermekfigyelő tükör és lehajtható asztalkák a második üléssorban
Első könyöktámasz

Komfort

Manuális klímaberendezés
Központi zár távirányítóval
Elektromos ablakemelők elöl
Elektromos ablakemelők hátul [Átmenetileg nem elérhető.]
Elektromos hátsó ablakemelők nélkül
Kihajtható ablak a 3. üléssorban

MODULARITÁS csomag
(magasságban állítható kormány, magasságban állítható
vezetőülés és első biztonsági övek, első könyöktámasz)
Bőrhatású kormány és sebességváltó gomb

Három férőhelyes, 1/3 : 2/3 arányban osztott ülés a 2. üléssorban
Külön-külön előredönthető és kiszerelhető ülések a 3. üléssorban
Fűthető első ülések

Hátsó parkolóradarok

Tolatókamera
[Hátsó parkolóradarok és MEDIA NAV opcióval rendelendő.]
Pótkerék

Gumiabroncs javító készlet (Pótkerék esetén nincs)

•

széria

–

STEPWAY
•
120 000

•
•
•/•
•
155 000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-30 000

•
•
•
•
•

60 000

•
•

50 000

•

nem rendelhető

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP
vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden
eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az
időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
* Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül
a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége,
a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb
feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos,
teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai
hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.

dacia.HU

3/5 oldal

FELSZERELTSÉG

STEPWAY

RAKODÓHELYEK

•
•
•

Zárt utasoldali kesztyűtartó

Rakodózsebek az első ajtókban
Rakodórekesz az utasoldali kesztyűtartó fölött

•

Levehető kalaptartó

MULTIMÉDIA
Dacia Plug&Music: MP3 rádió USB-bemenettel, Bluetooth® telefon- kihangosító, kormány alól vezérelhető

–

MEDIA NAV Evolution: 7" színes, érintőképernyős multimédia rendszer: gyári navigáció2, vezetékes
okostelefon-tükrözés3, Bluetooth® telefonkihangosító, USB- és Jack audio bemenetes rádió,
kormány alól vezérelhető

•

MEDIA NAV Evolution térkép (bővített K-Európa2)

•

széria
2
3

–

30 000

nem rendelhető

A térképek által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben vagy keresse fel a dacia.welcome.naviextras.com oldalt!
Kompatibilis az Apple CarPlayTM és Android AutoTM alkalmazásokkal.
Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS
EASY Service KARBANTARTÁS 4
Blue dCi 115

G+ 5 év / 80 000 km

4

70 000

G+ 5 év / 100 000 km

99 000

G+ 5 év / 150 000 km

150 000

G+ 5 év / 200 000 km

190 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 80 000 km

230 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 100 000 km

270 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 150 000 km

570 000

EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára 5 év / 200 000 km

690 000

 tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a DACIA márkakereskedésekben!
A
A kedvezményes Easy Service PROMO karbantartási szerződés kizárólag a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított 3 hónapon belül köthető meg. A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

GYÁRI TARTOZÉKOK5
COUNTRY Pack

Hattyúnyakas vonóhorog készlet, gumiszőnyeg szett

HOLIDAY Pack

Tetőrudak, 480 literes tetőbox, textilszőnyeg szett

101 560 Ft
5

155 670 Ft

A feltüntetett árak a Renault Hungária Kft. ajánlott árai és nem tartalmazzák a beszerelés munkadíját.

dacia.HU
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MŰSZAKI ADATOK

Blue dCi 115

Verzió

7 ülőhely

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus

Euro 6 / WLTP

Stop & Start rendszer

igen

Részecskeszűrő (FAP)

igen

Méretek

Tengelytáv (mm)

2 810

Teljes hossz (mm)

4 498

Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel (mm)

1 751 / 2 004

Terheletlen jármű magassága tetőrudakkal együtt (mm) - 7 ülőhely

1 683

Ajtók száma

5

Csomagtér térfogata (liter, 7 személyes kivitel)

207

Csomagtér térfogata (liter) - maximális

2 617

Motor

Hengerűrtartalom (cm3)

1 461

Furat x löket (mm)

76 x 80,5

Maximális teljesítmény kW (LE)

85 (115)

Hengerek/szelepek száma

4/8

– fordulatszám (ford./perc)

3 750

Maximális forgatónyomaték (Nm)

260

– fordulatszám (fordulat/perc)

1 750 - 2 750

közvetlen common rail
multi-injection

Befecskendezés típusa
Üzemanyag

dízel

Katalizátor

igen

Üzemanyagtartály űrtartalma (l)

50

AdBlue tartály mérete (l)

15,9

TELJESÍTMÉNYEK (Comfort // Stepway)

Maximális sebesség (km/h)

186 // 185

Gyorsulás 0 –100 km/h (s)
1000 m állórajttal (s)

10,9 // 10,9

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP értékek)

Vegyes fogyasztás (l/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

SEBESSÉGVáltó – kézi

Áttételek száma

Kormányzás

Fordulókör átmérője járdák/falak között (m)
Kormányfordulatok száma

Futóművek

Első futómű

Hátsó futómű

Kerekek és gumiabroncsok

Könnyűfém felnik
Acélfelnik

Gumiabroncsok

Fékek

ABS vészfékrásegítővel (AFU)

Elektronikus fékerőelosztó (EBV)

Elöl: tárcsafék (átmérő x vastagság mm-ben)
Hátul: dobfék (átmérő)

Tömegek (Comfort // Stepway, kg)

Hasznos teherbírás
Menetkész tömeg

Megengedett össztömeg

Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt

Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege

33,5 // 33,6
4,7-5,1

124-133
6
11,1 / 11,6
3,3

McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral
megerősített - „H” alakú torziós keresztrúddal
6.0 J 16

6.0 J 15 / 16

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

280 x 24
9"

591 - 660 // 591 - 658

1 321 - 1 390 // 1 330 - 1 397
1 981 // 1 988
3 181 // 3 188
695 // 700
1 400
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