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NOWA
DACIA JOGGER

NOWA
KONCEPCJA
RODZINNEGO
SAMOCHODU
Samochód o długości kombi, przestronności kombivana i w solidnym stylu SUV-a – nowa
Dacia Jogger zaskakuje połączeniem tego, co najlepsze w poszczególnych kategoriach, i jest
5- lub 7-miejscowym samochodem rodzinnym. Nowy Jogger – wszechstronny, elegancki
i przystępny cenowo – jest najpełniejszym ucieleśnieniem ducha Dacii.

ZAPROJEKTOWANA
DO PRZEŻYWANIA PRZYGÓD
Zwiększony prześwit, wyraziste nadkola i modułowe relingi dachowe sprawiają, że nowa Dacia Jogger
jest solidnie zbudowanym samochodem, który dobrze się sprawdza na każdej drodze i jest idealny dla
rodzin spragnionych przygód. Światła nowego modelu w kształcie litery Y idą z duchem czasu i świadczą
o przynależności do nowej generacji samochodów Dacii. Światła mijania wykonane w technologii LED
zapewniają jeszcze bardziej intensywne światło w nocy. Dzięki pionowemu rozmieszczeniu świateł

NOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH

z tyłu udało się poszerzyć tylną klapę, poprawiając dostęp do bagażnika. Idź na całość i wsiądź do serii
limitowanej Extreme z aluminiowymi obręczami kół, obudowami lusterek bocznych i anteną w kształcie
płetwy rekina w czarnym błyszczącym kolorze oraz wyróżniającymi naklejkami. Nowa Dacia Jogger
zaprojektowana dla Ciebie i Twojej rodziny.

MODUŁOWE RELINGI DACHOWE

WIĘCEJ NIŻ
FUNKCJONALNA
Design wnętrza nowego Joggera jest nie tylko funkcjonalny, ale zapewnia też komfort. Szeroka deska
rozdzielcza podkreśla przestronność kabiny. Tekstylny pasek biegnący przez deskę rozdzielczą* nadaje jej
czysty, minimalistyczny wygląd, dzięki czemu łatwiej sprawdza się odczyty na panelu zegarów i ekranie
multimedialnym nad nim. Dolna część zapewnia łatwy dostęp do klimatyzacji i urządzeń sterowania
systemów wspomagania prowadzenia. Do tego niezwykle wszechstronny tył. Jeśli zależy Ci na w 100%

eleganckim i dynamicznym stylu, wybierz serię limitowaną Extreme z czerwonymi przeszyciami w środku,
białymi elementami na panelach drzwi, kamerą cofania, klimatyzacją automatyczną, kartą Keyless Entry,
dywanikami podłogowymi dla każdego pasażera. Nowy Jogger to nowe możliwości! Jedyne, co musisz
zrobić, to skorzystać z tej szansy!
* W zależności od wersji.

PODRÓŻUJ
W LEPSZYCH
WARUNKACH
Model jest bardziej przestronny i bardziej wszechstronny dzięki unikatowemu podejściu
do miejsca w kabinie – posiada użyteczne schowki o pojemności 23,1 litra do codziennego
użytku oraz liczne konfiguracje, a także trzy pakiety wyposażenia multimedialnego oraz
najnowszej generacji systemy wspomagania kierowcy – aby sprostać wszystkim Twoim
potrzebom.

KOMFORT
POMNOŻONY PRZEZ 7
Nowy Jogger pomieści całą rodzinę. Bierze pod uwagę potrzeby każdej osoby, oferuje ten sam
poziom komfortu w każdym rzędzie. Profilowane fotele (przednie są regulowane) zadbają o komfort
każdego z siedmiorga pasażerów. Nowy Jogger wyróżnia się również dobrze przemyślanymi detalami
i przestronnością. W drugim rzędzie znajdują się składane stoliki z uchwytami na kubki* oraz praktyczne
mocowania Isofix do fotelików dziecięcych. W trzecim rzędzie znajdziesz rekordową przestrzeń: dwa

indywidualne siedzenia z podłokietnikami, zmieści się na nich dwójka dorosłych oraz jest dużo miejsca
na nogi. Schowki o łącznej pojemności 23,1 litra są rozmieszczone w całej kabinie, tak by służyć każdemu
pasażerowi. Nowy Jogger to zupełnie nowy wymiar doświadczenia w kabinie.
* W zależności od wersji.

SKŁADANE STOLIKI Z TYŁU

BEZPRECEDENSOWA MODUŁOWOŚĆ
Nieważne, jakie masz plany, nowy Jogger oferuje unikatową przestrzeń i wszechstronność oraz
wyjmowane tylne siedzenia w wersji 7-miejscowej, składaną i dzieloną w układzie 1/3 – 2/3 kanapę
w drugim rzędzie oraz mnogość możliwych konfiguracji z 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 siedzeniami. Nowy Jogger
jest tak wszechstronny jak szwajcarski scyzoryk! Ciesz się pojemnością bagażnika do 1819 litrów* oraz

wysokością progu załadunku, który pozwoli Ci zmieścić wszystko, co będziesz chciał ze sobą zabrać.
Wszystko zaprojektowano pod kątem rodzinnych podróży, łącznie z lotniczymi** stolikami w drugim
rzędzie siedzeń, które można przesuwać i dopasować do budowy ciała pasażera. Możesz nam zaufać, że
nowa Dacia Jogger usprawni przeżywanie przygód w mieście i poza nim.
* W dm3 zgodnie z normą VDA (2094 litry), wersja 5-miejscowa ze złożonymi kanapami.
** W zależności od wersji.

PODŁĄCZ SIĘ
NA SWÓJ SPOSÓB
Połącz swoje urządzenie z samochodem w zależności od potrzeb i priorytetów. Nowa Dacia Jogger
dostępna jest z trzema kompleksowymi ofertami multimedialnymi – wybór należy do Ciebie. Ciesz się
z pomysłowego systemu Media Control wbudowanego w deskę rozdzielczą – możesz nim zarządzać ze
smartfona. Masz też do wyboru Media Display z mutlimedialnym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej
8’’ oraz Media Nav z nawigacją. Radio, muzyka, Bluetooth®, USB, telefon, nawigacja, rozpoznawanie

SYSTEM MEDIA CONTROL

głosowe. Wybrany przez Ciebie system zapewnia nie tylko podstawowe funkcje, ale znacznie więcej, w tym
kompatybilność z systemami Android Auto™ i Apple CarPlay™. Możliwa jest także replikacja ekranu
smartfona przez przewód USB. Możesz również cieszyć się dźwiękiem 3D (system Arkamys™) dzięki
sześciu głośnikom rozmieszczonym w całej kabinie pasażera, w zależności od wersji.
Android Auto™ jest marką Google Inc. Apple CarPlay™ jest marką Apple Inc.

WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY

NAJWYŻSZY POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA JAZDY
Bezpieczeństwo było od zawsze priorytetem dla Dacii. Zbudowana na najnowszej platformie, zaprojektowanej dla naszych samochodów, nowa
Dacia Jogger posiada wzmocnioną strukturę nadwozia i systemy wspomagania nowej generacji, które sprawią, że prowadzenie stanie się
prostsze. Prowadź z całkowitym spokojem ducha.

AKTYWNY SYSTEM WSPOMAGANIA HAMOWANIA

System jest aktywny w zakresie prędkości od 7 do 170 km/h
i jest wyposażony w czujnik z przodu, który mierzy odległość od
poprzedzającego samochodu. Jeżeli samochód z przodu zwolni
lub się zatrzyma, otrzymasz sygnał dźwiękowy i wzrokowy. Jeżeli
Twoja reakcja będzie zbyt wolna lub niewystarczająca, zostanie
automatycznie uruchomiony aktywny system wspomagania
hamowania.

SYSTEM KONTROLI MARTWEGO POLA

System aktywny przy prędkości powyżej 30 km/h automatycznie
powiadamia Cię za pomocą lampek w bocznych lusterkach
o pojazdach znajdujących się w martwym polu.

PODUSZKI POWIETRZNE

Poduszki powietrzne nowej generacji Dacii zostały wyposażone
w czujniki nacisku na drzwi i przyspieszeniomierz, pozwalające na
wczesne wykrycie kolizji z boku. Kurtyny i poduszki boczne otwierają
się szybciej dla optymalnej ochrony jamy brzusznej, klatki piersiowej
i głowy.

System kontroli
martwego pola

Regulator prędkości

Czujniki wspomagania
parkowania przodem,
tyłem i kamera cofania

Aktywny system
wspomagania hamowania

System wspomagania
ruszania pod górę

Ogranicznik prędkości

DACIA JOGGER

POZIOMY WYPOSAŻENIA
ESSENTIAL



NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
NADWOZIE
−−Nowa osłona chłodnicy z nowym logo i białymi ozdobnymi
wstawkami
−−Charakterystyczny układ świateł LED (światła do jazdy dziennej)
oraz automatyczne przednie światła mijania
−−Klamki drzwi w kolorze czarnym
−−Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
−−Relingi dachowe
−−Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
−−16-calowe stalowe obręcze kół Miliana
−−Wysoki prześwit 200 mm
−−Osłony nadkoli
−−Czarne przednie i tylne osłony podwozia

WNĘTRZE POJAZDU
−−Obramowania nawiewów w kolorze jasnoszarym i białe suwaki
−−Tylna kanapa składana w układzie 1/3-2/3 (siedzisko i oparcie)
−−Klamki drzwi w kolorze czarnym
−−Roleta bagażnika (tylko w wersji 5-miejscowej)
−−Tapicerka Essential
PROWADZENIE POJAZDU
−−Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
−−System wspomagania ruszania pod górę
−−System Stop & Start, tryb ECO
−−Ogranicznik prędkości

KOMFORT
−−Automatyczne blokowanie drzwi
−−Zdalny centralny zamek
−−Elektrycznie sterowane przednie szyby
−−Port USB z przodu i gniazdo 12 V
−−Koło kierownicy z regulacją wysokości oraz fotel kierowcy
z regulacją wysokości
SYSTEM AUDIO
−−System Media Control: radio cyfrowe ze sterowaniem przy
kierownicy, wyświetlacz zintegrowany z komputerem
pokładowym, uchwyt do smartfona zintegrowany z deską
rozdzielczą, 2 głośniki z przodu, połączenie Bluetooth® + aplikacja
na smartfona Dacia Media Control

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
−−Klimatyzacja manualna
−−Pakiet Komfort: kierownica z regulacją wysokości i głębokości,
regulator prędkości, czujniki wspomagania parkowania tyłem
−−Koło zapasowe (poza ECO-G 100)

EXPRESSION



NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
EXPRESSION = ESSENTIAL +
NADWOZIE
−−Klamki drzwi w kolorze nadwozia
−−Elektrycznie regulowane lusterka boczne
−−Modułowe relingi
−−Listwa ozdobna świateł przeciwmgłowych w czarnym błyszczącym
kolorze
−−16-calowe stalowe obręcze Flexwheel Saria
−−Przyciemniane szyby tylne
−−Przednia i tylna osłona podwozia w kolorze Szary Mégalithe

WNĘTRZE POJAZDU
−−Kratki nawiewów w kolorze jasnoszarym
−−Fotel kierowcy z wbudowanym podłokietnikiem
−−Wewnętrzne uchwyty drzwi w kolorze Szary Acier
−−Wewnętrzne elementy ozdobne w kolorze Fog Grey
−−Specjalna tapicerka Expression
−−Tekstylne elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej i przednich
podłokietnikach
PROWADZENIE POJAZDU
−−Regulator prędkości
−−Automatyczne wycieraczki

KOMFORT
−−Kierownica pokryta skórą ekologiczną z regulacją wysokości
i głębokości
−−Elektrycznie sterowane tylne szyby
−−Gniazdo 12 V z przodu i z tyłu
−−Klimatyzacja manualna
−−Czujniki wspomagania parkowania tyłem
SYSTEM AUDIO
−−Media Display 8”: ekran dotykowy 8”, radio DAB, replikacja ekranu
smartfona przez przewód USB, 1 gniazdo USB, Bluetooth®,
4 głośniki, system kompatybilny z Apple CarPlay™ i Android
Auto™

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
−−Klimatyzacja automatyczna
−−Pakiet City: kamera cofania + czujniki wspomagania parkowania
przodem + system kontroli martwego pola
−−Pakiet Komfort Plus: karta Keyless Entry + elektryczny hamulec
postojowy + konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
−−Media Nav 8”: ekran dotykowy 8”, funkcja nawigacji (mapa Europy
Wschodniej + 6 bezpłatnych aktualizacji w ciągu 3 lat), radio
cyfrowe DAB, 6 głośników i replikacja ekranu smartfona przez
przewód USB, kompatybilny z Android Auto™ i Apple CarPlay™
−−16-calowe diamentowane obręcze ze stopów lekkich Mahalia
−−Podgrzewane przednie fotele
−−Koło zapasowe (poza ECO-G 100)
Android Auto™ jest marką Google Inc. Apple CarPlay™ jest marką Apple Inc.

DACIA JOGGER

POZIOMY WYPOSAŻENIA
SL EXTREME



NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
SL EXTREME = EXPRESSION +
NADWOZIE
−−Specjalny design nadwozia Extreme z naklejkami bocznymi
−−Przednie i tylne osłony podwozia w kolorze Szary Mégalithe
−−Obudowy lusterek bocznych w czarnym błyszczącym kolorze
−−Antena w kształcie płetwy rekina w czarnym błyszczącym kolorze
−−16-calowe diamentowane obręcze ze stopów lekkich w kolorze
Czarny Mahalia z naklejkami Extreme

WNĘTRZE POJAZDU
−−Specjalna tapicerka Extreme z czerwonymi przeszyciami
−−Przednie i tylne dywaniki podłogowe oraz mata ochronna podłogi
bagażnika
−−Klamki drzwi w kolorze stalowoszarym
−−Białe listwy ozdobne płatów drzwi
−−Wysuwane stoliki dla pasażerów w drugim rzędzie
KOMFORT
−−Klimatyzacja automatyczna
−−Kamera cofania
−−Karta Keyless Entry
−−Wyjmowany uchwyt na smartfon

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
−−Pakiet Komfort Premium: elektryczny hamulec postojowy, konsola
centralna z podłokietnikiem i schowkiem, system monitorowania
martwego pola, czujniki wspomagania parkowania przodem
−−Media Nav 8”: ekran dotykowy 8”, funkcja nawigacji (mapa Europy
Wschodniej + 6 bezpłatnych aktualizacji w ciągu 3 lat), radio
cyfrowe DAB, 6 głośników i replikacja ekranu smartfona przez
przewód USB, kompatybilny z Android Auto™ i Apple CarPlay™
−−Podgrzewane przednie fotele
−−Koło zapasowe (poza ECO-G 100)
Android Auto™ jest marką Google Inc. Apple CarPlay™ jest marką Apple Inc.

DACIA JOGGER

KOLORY NADWOZIA


BRĄZOWY TERRACOTTA1

SZARY MOONSTONE1

BIEL ALPEJSKA2

SZARY COMETE1

CZARNA PERŁA1

KHAKI LICHEN2

SZARY URBAN2
1
2

Lakier metalizowany.
Lakier niemetalizowany.
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WIDOK Z GÓRY WERSJI 5-MIEJSCOWEJ
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1410

1410

1410

1410

1243

1509

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (w dm3 – zgodnie z normą VDA / litry)
Minimalna pojemność bagażnika (zgodnie z normą ISO 3832)

5 MIEJSC

7 MIEJSC

708 / 829

160 / 212

1819 / 2094

1807 / 2085

Z niezłożonym drugim i złożonym trzecim rzędem siedzeń

-

565 / 699

Z niezłożonym drugim i wyjętym trzecim rzędem siedzeń

-

696 / 820

Maksymalna pojemność bagażnika (zgodnie z normą ISO 3832)
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WIDOK Z BOKU WERSJI 5-MIEJSCOWEJ

2012



2012

WIDOK Z PRZODU

Wymiary w mm



DACIA JOGGER

AKCESORIA

1. BAGAŻNIK ROWEROWY –

1.

MONTOWANY NA HAKU NA 3 ROWERY
– Z GNIAZDEM 13-STYKOWYM

Spraw, że życie stanie się prostsze dzięki
bagażnikowi rowerowemu, na którym przewieziesz
nawet trzy rowery. Bagażnik łatwo montowany
na haku i niewymagający regulacji to perfekcyjne
rozwiązanie do częstego stosowania.
2. SPOJLER DACHOWY

Podkreśl sportowy charakter swojego auta.
3. DODATKOWE STOPNIE BOCZNE

Wsiadanie i wysiadanie oraz dostęp do ładunków
przewożonych na dachu jeszcze nigdy nie były
tak proste! Akcesorium, które jest niezbędne, by
podkreślić niezawodny styl Twojego Joggera.

2.

3.

4. ŁADOWARKA INDUKCYJNA
DO SMARTFONÓW

Pomysłowe akcesorium, które uczyni Twoje życie
prostszym i pozwoli na wygodne, bezproblemowe
i szybkie ładowania indukcyjne. Można ją
zamontować w dwóch miejscach: na wylocie
powietrza lub specjalnym uchwycie.
5. PRZETWORNIK 12 – 230 V

Dzięki przetwornikowi naładujesz wszystkie
potrzebne urządzenia: komputer, drona, hulajnogę
czy rower elektryczny.
6. MODUŁOWE ZABEZPIECZENIE
BAGAŻNIKA EASYFLEX

Przykryj cały bagażnik, by łatwiej transportować
gabarytowe lub brudne przedmioty.
Antypoślizgowa ochrona może być składana
i rozkładana, by dostosować się do ustawienia
foteli, jest wszechstronna i praktyczna na co dzień
oraz podczas aktywności w czasie wolnym.

4.

7. PODŁOKIETNIK ZE SCHOWKIEM
I UCHWYTEM NA KUBEK

Ciesz się komfortem jazdy i dodatkowymi
schowkami dzięki regulowanemu na wysokość
podłokietnikowi, który jest kompatybilny z niską
konsolą. Dzięki organizerowi z uchwytem na kubek
możesz przechowywać klucze, monety, puszki czy
nawet butelki, które teraz będą w zasięgu ręki.
5.

8. GUMOWE DYWANIKI

6.

Chroń podłogę w kabinie dzięki gumowym
dywanikom z podwyższonymi brzegami,
zaprojektowanym specjalnie do nowego Joggera.
Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu. Specjalne
zaciski bezpieczeństwa umożliwiają ich szybkie
mocowanie. Efektywne rozwiązanie do walki
z brudem, błotem i kurzem.
9. NAKŁADKI PROGOWE I DYWANIKI
TEKSTYLNE

7.

8.

9.

Personalizuj i chroń przestrzenie w pobliżu drzwi
samochodu w stylowy sposób. Lakierowane czarne
wykończenia JOGGER dodają szczypty luksusu.
Dywaniki tekstylne zapewnią dodatkowy poziom
ochrony Twojego samochodu. Są wysokiej jakości,
praktyczne i łatwe do czyszczenia.

DACIA JOGGER

WYPOSAŻENIE I OPCJE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Reflektory z charakterystycznym układem świateł LED i automatycznie włączanymi światłami dziennymi LED
Przedni grill
Przedni i tylny zderzak
Osłony przedniej i tylnej części podwozia
Boczne naklejki ochronne / naklejka typu Snorkel

Klamki zewnętrzne
Obudowy lusterek bocznych
Relingi dachowe
Modułowe relingi dachowe
Antena typu płetwa rekina w kolorze czarnym błyszczącym
Stalowe obręcze kół 16”
Aluminiowe obręcze kół 16”

WYGLĄD WNĘTRZA

Obramowania nawiewów powietrza
Klamki wewnętrzne
Tekstylne obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach / białe listwy w płatach przednich drzwi
Tylna kanapa ze składanym oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3
2 niezależne składane i wyjmowane siedzenia w trzecim rzędzie (w przypadku wersji 7-miejscowej)
Kierownica pokryta skórą ekologiczną
Dywaniki tekstylne z napisem „Jogger”

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE ACTIVE & PASSIVE SAFETY

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół) + EBA (wspomaganie nagłego hamowania)
AEBS (aktywny system wspomagania hamowania w jeździe pozamiejskiej)
ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy) + HSA (wspomaganie ruszania pod górę)
Funkcja połączenia alarmowego (e-Call)
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy / czołowa poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji
Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę piersiową i kurtyny powietrzne
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu z ogranicznikami napięcia na bocznych
siedzeniach
Wspomaganie parkowania tyłem
Kamera cofania
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych bocznych siedzeniach w drugim rzędzie
System kontroli ciśnienia w oponach
Zestaw do naprawy uszkodzenia opony
Koło zapasowe1

ESSENTIAL
•/•

Biały
W kolorze nadwozia
Czarny
-/-

EXPRESSION
•/•

Biały
W kolorze nadwozia
Szary Mégalithe
Czarne / -

SL EXTREME
•/•

Biały
W kolorze nadwozia
Szary Mégalithe
Specjalna naklejka
w SL Extreme / •
W kolorze nadwozia
Czarny błyszczący

Czarne
Czarne

W kolorze nadwozia
W kolorze nadwozia

Kołpak Miliana

Flexwheel Saria
¤

Czarny Mahalia
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PROWADZENIE SAMOCHODU I INSTRUMENTY KONTROLNE
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Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
System Stop & Start / tryb Eco
Komputer pokładowy: przebieg, średnia prędkość, zasięg, średnie zużycie paliwa (w tym LPG)
Ogranicznik prędkości z sygnałem ostrzegawczym / z regulatorem prędkości

WIDOCZNOŚĆ

Automatycznie włączane światła mijania
Światła przeciwmgłowe
Elektrycznie sterowane lusterka boczne

KOMFORT

Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna
Automatycznie włączane wycieraczki
Centralny zamek z funkcją automatycznej blokady podczas jazdy
Karta Keyless Entry
Elektrycznie sterowane szyby przednie / z przełącznikim impulsowym po stronie kierowcy
Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kierownica z regulacją w pionie / w poziomie
Podgrzewane przednie fotele
Stoliki typu lotniczego na tylnych miejscach
Uchylne szyby w tylnych słupkach

SYSTEM AUDIO

Media Control: radio DAB, 2 głośniki, 1 × USB, Bluetooth®
Media Display: radio DAB, 4 głośniki, 1 × USB, Bluetooth®, ekran dotykowy 8”, replikacja smartfona2
Media Nav: radio DAB, 6 głośników, 2 × USB, Bluetooth®, ekran dotykowy 8”, replikacja smartfona2, funkcja
nawigacji z mapą Europy Wschodniej + 6 bezpłatnych aktualizacji w ciągu 3 lat

PAKIETY

Pakiet KOMFORT: kierownica z regulacją w pionie i w poziomie, regulator prędkości i wspomaganie parkowania
tyłem
Pakiet KOMFORT PLUS: Karta Keyless Entry, automatyczny hamulec postojowy i konsola centralna
z podłokietnikiem i schowkiem
Pakiet CITY: wspomaganie parkowania przodem i tyłem, kamera cofania, monitorowanie martwego pola
Pakiet KOMFORT PREMIUM: automatyczny hamulec postojowy, konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem,
wspomaganie parkowania przodem, system monitorowania martwego pola

- niedostępne, • dostępne w standardzie, ¤ dostępne w opcji, P dostępne w pakiecie.
1
Zastępuje zestaw do naprawy uszkodzenia opony. Niedostępny na wersji ECO-G. 2 Kompatybilne z aplikacjami Apple CarPlay™ i Android Auto™.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

DACIA JOGGER

SILNIKI
TCe 110
SILNIK

Rodzaj paliwa
Moc maksymalna kW EWG przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy Nm CEE przy obr./min
Rodzaj paska
Rodzaj wtrysku paliwa
Pojemność (cm3 / kW w przypadku hybrydy)
Cylindry / zawory
System dodatkowego oczyszczania spalin

ECO-G 100

Benzyna
81 kW / 5000-5250 obr./min
200 Nm / 2900-3500 obr./min
Łańcuch
Bezpośredni wtrysk benzyny
999
3 / 12
Euro6 D-Full

ZAWIESZENIE I UKŁAD KIEROWNICZY

Rozmiary obręczy kół
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m)
Zawieszenie przednie
Zawieszenie tylne

205/60 R16 92H

11,7
Typu McPherson
Belka skrętna

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

LPG
175
5 miejsc: 12,3
7 miejsc: 13,0

180
5 miejsc: 10,5
7 miejsc: 11,2

0-100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA1

Protokół badania
Pojemność zbiornika paliwa
Emisje CO2 (g/km)
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)

MASY I POJEMNOŚCI
Minimalna masa własna
Maksymalna masa własna
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcami

11,7
Typu McPherson
Belka skrętna
Benzyna
172
5 miejsc: 12,5
7 miejsc: 13,2

WLTP2
Benzyna: 50, LPG; pojemność nominalna / pojemność użytkowa: 50 / 40
119-121
135-138
7,6-7,8
6,0-6,1

50
127-130
5,6-5,7
5 miejsc
1176
1233
2895
1695
1200

Benzyna + LPG
Tryb LPG: 74 kW / 4600-5000 obr./min
Tryb benzynowy: 67 kW / 4800-5000 obr./min
Tryb LPG: 170 Nm / 2000-3500 obr./min
Tryb benzynowy: 160 Nm / 2100-3750 obr./min
Łańcuch
Wielopunktowy wtrysk pośredni
999
3 / 12
Euro6 D-Full

7 miejsc
1205
1261
3062
1862
1200

5 miejsc
1223
1262
2924
1724
1200

7 miejsc
1252
1291
3089
1889
1200

Oficjalne zużycie paliwa i emisja spalin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): w porównaniu z protokołem NEDC nowy protokół umożliwia uzyskanie wyników bardziej zbliżonych
do uzyskiwanych w warunkach normalnej codziennej eksploatacji. Zużycie paliwa i poziom emisji CO2 zostały zatwierdzone zgodnie z jednolitą, standardową metodą badawczą. Metoda jest identyczna dla wszystkich producentów, co umożliwia
porównanie różnych modeli.

1

PROWADŹ, PODRÓŻUJ I CIESZ SIĘ JAZDĄ...

TO WŁAŚNIE JEST DACIA!
Dacia oferuje praktyczne, niezawodne samochody, które reprezentują najlepszy stosunek jakości do ceny.
Modele o wyrazistym stylu, ale bez zbędnych gadżetów, wyposażone w najbardziej niezawodne,
sprawdzone technologie... a wszystko to w bezkonkurencyjnej cenie. W ciągu 15 lat zmieniliśmy zasady gry
i wywołaliśmy swoistą rewolucję na rynku samochodowym. Niewiarygodne? Nie do końca. W czym tkwi
nasz sekret? Naszą siłą jest połączenie prostoty, przejrzystości i dobrej ceny. Z Dacią wszystko jest jasne
i oczywiste: od wyboru modelu poprzez cenę aż po serwisowanie.

Jeśli jeździsz Dacią, znaczy, że dokonałeś trafnego wyboru. To postawienie na wysoką jakość,
niezawodność, oryginalny design, wysoki komfort i – co szczególnie istotne – na uczciwą cenę.
To możliwość zafundowania sobie nowego samochodu, który w pełni odpowiada Twoim potrzebom
i pragnieniom. To możliwość zakupu nowego pojazdu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania.
Co najważniejsze, zakup modelu Dacia, którego koszt użytkowania mieści się w rozsądnych granicach,
oznacza koniec z jakimikolwiek wyrzeczeniami – nie musisz rezygnować z wakacyjnego wyjazdu, możesz
kupić dziecku wymarzony prezent lub po prostu więcej zaoszczędzić.

WIĘKSZY,
FAJNIEJSZY
– PO PROSTU JOGGER

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy.
W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów.
O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych
krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą
powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów
wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Dacia zaleca
Dacia recommande

PUBLICIS – ZDJĘCIA:
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