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ALL YOU NEED





O AUTOMÓVEL 
FAMILIAR 
REINVENTADO
O comprimento de uma carrinha, a habitabilidade de um monovolume, o estilo robusto  
de um SUV: o Novo Dacia Jogger surpreende ao reunir o melhor num veículo familiar de  
5 a 7 lugares. Polivalente, elegante e acessível, o Novo Jogger reflete plenamente o  
espírito Dacia.





Com uma distância ao solo sobrelevada, cavas de rodas bem marcadas e barras de tejadilho modulares, 
o Novo Dacia Jogger exibe um design robusto que se adapta a todos os pisos, ideal para uma vida em 
família plena de ação. Em sintonia com o seu tempo, a assinatura luminosa em Y comprova que pertence 
à nova geração Dacia. Os médios de LED iluminam a noite mais intensamente. Atrás, o posicionamento 

vertical das luzes maximiza a ampla abertura do portão traseiro para otimizar o acesso à bagageira. Viva 
plenamente a aventura, com a versão Série Limitada Extreme: jantes em liga leve, retrovisores e antena 
shark com revestimento preto brilhante e strippings distintivos. Novo Dacia Jogger, pensado para si e para 
a sua família.

UM DESIGN VOCACIONADO PARA A 

EVASÃO

BARRAS DE TEJADILHO MODULARESNOVAS JANTES EM LIGA LEVE



O design interior do Novo Jogger é tão funcional como agradável. O painel de bordo largo acentua a 
impressão de espaço. Uma faixa em têxtil que se prolonga* confere um toque de elegância que simplifica 
a leitura do quadro de instrumentos e do ecrã multimédia posicionados logo acima. A zona inferior  
oferece um acesso mais fácil aos comandos do ar condicionado e dos sistemas de ajuda à condução.  
Nos lugares traseiros, a modularidade é impressionante. Para um estilo 100 % elegante e dinâmico,  

deixe-se seduzir pela Série Limitada Extreme: pespontos interiores vermelhos, frisos de porta em branco, 
câmara de marcha-atrás, ar condicionado automático, cartão mãos livres. Novo Jogger, novas perspetivas! 
Só tem de aproveitar.

MUITO MAIS DO QUE APENAS  

FUNCIONAL

* Consoante as versões.





VIAJE CADA 
VEZ MELHOR

Mais espaço e mais polivalência, graças a uma visão única da habitabilidade: 23,1 litros 
de espaços de arrumação muito úteis para o dia a dia e múltiplas configurações para ir ao 
encontro das suas necessidades. Três ofertas de equipamento multimédia e sistemas de 
ajuda à condução de última geração. 







MESAS DESLIZANTES ATRÁS

O Novo Jogger tem o sentido da família, de toda a família, sem esquecer ninguém. Para isso, oferece 
o mesmo nível de conforto em todas as filas de bancos. Os bancos esculpidos, e reguláveis à frente, 
prometem aos 7 ocupantes viagens sem fadiga. Detalhes e habitabilidade bem pensados fazem 
também toda a diferença. A segunda fila está dotada de mesas tipo avião* com porta-bebidas e 
fixações Isofix muito práticas para as cadeiras de criança. Na terceira fila, a acessibilidade é recorde e 

os dois bancos individuais com apoios de braço e um espaço generoso ao nível dos joelhos transportam 
confortavelmente dois adultos. 23,1 litros de espaços de arrumação estão distribuídos pelo habitáculo, 
permitindo que todos possam beneficiar deles. O Novo Jogger traz uma nova dimensão à vida a bordo.

UM CONFORTO MULTIPLICADO POR 7

* Consoante as versões.



Qualquer que seja o projeto do dia, o Novo Jogger oferece um volume e uma polivalência únicos na sua 
categoria: bancos traseiros removíveis na versão de 7 lugares, banco traseiro de 3 lugares rebatível na 
configuração 1/3-2/3 na segunda fila e múltiplas configurações possíveis com 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 lugares para 
se adaptar às suas necessidades. Um verdadeiro canivete suíço! Na bagageira, tire o máximo partido de 
um volume que pode chegar aos 1819 dm3* e de uma altura de carga que lhe permitem levar consigo tudo 

o que desejar. Tudo foi pensado para acompanhar a evolução da sua família: até mesmo as mesas  
tipo avião** da segunda fila são deslizantes para se adequarem a todas as morfologias. Confie no  
Novo Jogger para simplificar as suas aventuras, na cidade ou em destinos mais distantes. 

MODULARIDADE RECORDE

* em dm3 norma VDA (2094 litros), versão 5 lugares e bancos rebatidos.
** consoante as versões. 







Ligue-se consoante as suas necessidades e as suas prioridades. O Novo Jogger integra três ofertas 
multimédia completas. Basta escolher o nível de equipamento: o inteligente Media Control comandado 
a partir do seu smartphone e integrado no design do painel de bordo, o Media Display com ecrã tátil de 
8 polegadas e o Media Nav com navegação. Rádio, música, conectividade por Bluetooth®, USB, telefone, 
navegação, reconhecimento de voz... O sistema escolhido fornece o essencial e muito mais, inclusivamente 

a compatibilidade com Android Auto™ e Apple CarPlay™. Está igualmente disponível uma replicação de 
smartphone através de cabo USB. Pode também beneficiar de um som em relevo graças ao tratamento de 
som Arkamys® e aos 6 altifalante repartidos pelo habitáculo, consoante as versões.

ESCOLHA A SUA CONECTIVIDADE

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.



Na Dacia, a segurança está, como sempre, no centro das nossas preocupações. Construído sobre a mais recente 
plataforma concebida para os nossos veículos, o Novo Jogger está dotado de uma estrutura de carroçaria 
reforçada e de sistemas de assistência da nova geração que simplificam a condução. Circule tranquilamente! 

CONDUZA COM  

TODA A SEGURANÇA

SISTEMA DE TRAVAGEM DE EMERGÊNCIA  
ATIVA (AEBS)

Ativo entre 7 km/h e 170 km/h, o sistema dotado de um radar 
dianteiro controla a distância que o separa do veículo que segue 
à sua frente. Se este veículo abrandar ou parar, será duplamente 
avisado através de sinais sonoros e luminosos. A travagem é 
automaticamente reforçada se a sua reação for tardia ou insuficiente.

ALERTA DE ÂNGULO MORTO

Ativo a partir de 30 km/h, previne-o automaticamente, através  
de sinais luminosos que se acendem nos retrovisores exteriores,  
da presença de veículos na zona não visível do seu campo de visão.

AIRBAGS

A nova geração de airbags Dacia está equipada com sensores 
de pressão de porta e um acelerómetro que permitem detetar 
antecipadamente a probabilidade de colisão lateral. Os airbags  
tipo cortina e laterais ativam-se mais rapidamente para oferecer  
a melhor proteção do abdómen, do tórax e da cabeça.



Sistema de ajuda  

ao estacionamento  

dianteiro e traseiro

Alerta  

de ângulo morto

Regulador de velocidade

Limitador de velocidadeSistema de ajuda 

ao arranque em subida

Sistema de travagem  

de emergência ativa



DACIA JOGGER

HARMONIAS INTERIORES

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 
ESSENTIAL

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
- Assinatura luminosa LED em forma de Y 
- Barras de tejadilho longitudinais 
- Embelezadores de roda 16” 
- Luzes diurnas em LED com acendimento automático
- Nova grelha dianteira com o novo logótipo e inserções decorativas 

em brancoe 
- Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria
- Proteções inferiores da carroçaria dianteira e traseira em preto 
- Puxadores exteriores das portas em preto 
- Retrovisores exteriores em preto 

APRESENTAÇÃO INTERIOR 
- Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável 1/3-2/3
- Estofos em tecido Essential
- Iluminação na bagageira 
- Manípulos interiores das portas em preto

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
- Airbag frontal do condutor e Airbag frontal do passageiro 

desativável
- Airbags laterais tórax e tipo cortina
- Alerta de esquecimento do cinto de segurança  

(em todos os lugares)
- Assistência à travagem de emergência (EBA)
- Chamada de emergência (E-call) 
- Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais com pré-tensor 

e limitador de esforço
- Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
- Sistema de antibloqueio das rodas (ABS) 
- Sistema de controlo da trajetória (ESP) com função de 

antipatinagem (ASR) 
- Sistema de controlo de pressão dos pneus 
- Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança nos lugares 

laterais da segunda fila de bancos 
- Sistema de travagem de emergência ativa (AEBS) interurbano 

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE 
CONTROLO
- Computador de bordo 
- Direção assistida elétrica
- Limitador de velocidade com alerta sonoro 
- Modo Eco 
- Quadro de instrumentos com ecrã TFT 3,5“ 
- Kit de enchimento e reparação de pneus 

CONFORTO 
- Banco do condutor regulável em altura 
- Chave de 3 botões 
- Elevadores elétricos de vidros dianteiros condutor e passageiro 
- Elevadores manuais dos vidros traseiros
- Trancamento automático das portas em andamento 
- Trancamento elétrico das portas com telecomando por 

radiofrequência 
- Volante regulável em altura 

VISIBILIDADE
- Retrovisores exteriores com regulação manual
- Sensor de luminosidade 

ÁUDIO 
- Media Control: rádio DAB com comandos no volante, afixação 

integrada no ecrã do quadro de instrumentos, suporte fixo para 
smartphone no painel de bordo, 2 altifalantes dianteiros, ligação 
Bluetooth®, aplicação móvel Dacia Media Control.

OPÇÕES 
- Ar condicionado manual
- Media Display 8“(1): rádio DAB, replicação de smartphone, ligação 

Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8“
- Pack Comfort I (Regulador e limitador de velocidade + Volante 

regulável em altura e em profundidade + Sistema de ajuda ao 
estacionamento traseiro) 

- Pintura metalizada
- Pneu sobressalente (exceto versão GPL) 

(1) Compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™. Android Auto™ é uma 
marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 

ESSENTIAL    



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 
EXPRESSION = ESSENTIAL +

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
- Barras de tejadilho longitudinais modulares
- Jantes Flexwheel 16”
- Proteções inferiores dianteira e traseira em cinzento megalith
- Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria
- Retrovisores exteriores na cor da carroçaria
- Stickers de proteção lateral 
- Vidros laterais e óculo traseiro sobreescurecidos

APRESENTAÇÃO INTERIOR
- Contorno dos arejadores em cinzento fog
- Estofos em tecido Expression
- Manípulos interiores das portas em cinzento fog
- Revestimento em tecido do painel de bordo e dos apoios de braço 

das portas dianteiras

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE 
CONTROLO
- Regulador e limitador de velocidade 
- Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro 

CONFORTO
- Apoio de braço no banco do condutor 
- Ar condicionado manual 
- Elevadores elétricos de vidros traseiros 
- Volante soft feel regulável em altura e profundidade 

VISIBILIDADE
- Faróis de nevoeiro
- Retrovisores exteriores com regulação elétrica e sistema de 

desembaciamento 
- Sensor de luminosidade e chuva 

ÁUDIO
- Media Display 8”(1): rádio DAB, replicação de smartphone, ligação 

Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8”

OPÇÕES 
- Ar condicionado automático
- Jantes em liga leve 16” diamantadas
- Media NAV 8”(1): navegação, rádio DAB, replicação de smartphone, 

Bluetooth®, ecrã tátil de 8”, cartografia europa ocidental e 3 anos 
atualização mapas navegação

- Pack Hands-Free (Cartão mãos-livres + Consola central  
semi-elevada com apoio de braços e local de arrumação + Travão 
de estacionamento assistido)

- Pack Safety (Alerta de ângulo morto + Sistema de ajuda ao 
estacionamento dianteiro + Câmara de marcha-atrás) 

- Pintura metalizada
- Pneu sobressalente (exceto versão GPL)

(1) Compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™.   
Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca  
da Apple Inc.

EXPRESSION     



DACIA JOGGER

HARMONIAS INTERIORES

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 
SL EXTREME = EXPRESSION +

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
- Antena shark em preto brilhante
- Design exterior específico com strippings laterais
- Embelezador em branco nos painéis das portas dianteiras
- Jantes liga leve 16” escurecidas
- Retrovisores exteriores em preto brilhante

APRESENTAÇÃO INTERIOR
- Estofos específicos SL Extreme com prespontos em vermelho
- Tapete de habitáculo dianteiro e traseiro e caixa de bagageira

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE 
CONTROLO
- Câmara de marcha atrás

CONFORTO
- Ar condicionado automático
- Cartão mãos-livres
- Mesas tipo avião para os passageiros traseiros
- Suporte amovível para telefone

OPÇÕES
- Media NAV 8”(1): navegação, rádio DAB, replicação de smartphone, 

Bluetooth®, ecrã tátil de 8”, cartografia europa ocidental e 3 anos 
atualização mapas navegação

- Pack Comfort II (Travão de estacionamento assistido + Consola central 
semi-elevada com apoio de braços e local de arrumação + Alerta de 
ângulo morto + Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro)

- Pintura metalizada
- Pneu sobressalente (exceto versão GPL)

(1) Compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™.

SL EXTREME     



CORES

CASTANHO TERRACOTTA BRANCO GLACIARCINZENTO MOONSTONE

CINZENTO COMETA(1) CAQUI LICHEN(2)

CINZENTO URBAN(2)

PRETO NACARADO(1)

(1) Pintura metalizada. (2) Pintura opaca.

DACIA JOGGER

 



DACIA JOGGER

ACESSÓRIOS

1. PORTA-BICICLETAS COACH SOBRE 

GANCHO DE REBOQUE - 3 BICICLETAS - 

13 PINOS

Tudo se torna muito simples com este porta-
bicicletas que pode transportar até 3 bicicletas. 
Rápido de fixar no gancho de reboque e sem 
necessidade de regulação, é a solução ideal para 
uma utilização frequente.

2. AILERON

Reforce o carácter desportivo do seu veículo.

3. DEGRAUS

Entrar e sair do veículo ou aceder à bagagem 
transportada no tejadilho nunca foi tão fácil. Um 
acessório também indispensável para reforçar o  
estilo robusto do seu Novo Jogger.

1.

2. 3.



4. CARREGADOR POR INDUÇÃO PARA 

SMARTPHONE

Acessório inteligente que facilita a sua vida 
com um carregamento por indução prático, 
fácil e rápido. 2 modos de fixação possíveis: nos 
arejadores ou no apoio de braço.

5. CONVERSOR DE 12 V - 220 V

Recarregue os dispositivos elétricos que utiliza 
todos os dias com este conversor: portátil, drone, 
trotinete ou bicicleta elétrica.

6. PROTEÇÃO DE BAGAGEIRA 

MODULÁVEL EASYFLEX

Cubra toda a bagageira para transportar objetos 
sujos e volumosos. A proteção antiderrapante 
recolhe-se e desdobra-se para se adaptar à  
posição dos bancos.

7. APOIO DE BRAÇO COM ESPAÇO DE 

ARRUMAÇÃO E ORGANIZADOR COM 

PORTA-BEBIDAS

Beneficie do máximo conforto e de mais um 
espaço de arrumação com este apoio de braço 
ajustável em altura. 

8. TAPETES DE HABITÁCULO DE 

BORRACHA

Impermeáveis e fáceis de limpar, os tapetes 
de borracha com rebordos elevados fixam-se 
rapidamente graças às fixações de segurança 
previstas para este efeito. Uma solução eficaz 
contra a sujidade, a lama e o pó.

9. SOLEIRAS DAS PORTAS 

DIANTEIRAS ILUMINADAS E TAPETES 

DE HABITÁCULO EM TÊXTIL PREMIUM

Realce as boas-vindas a bordo e, à noite, o seu 
olhar será guiado pela luz branca destas soleiras 
em inox. Complete esta proteção com um conjunto 
de 4 tapetes em acabamento têxtil Premium com 
rebordo e inscrição a preto. 

7.

6.

8. 9.

5.

4.



EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
DACIA JOGGER

ESSENTIAL EXPRESSION SL EXTREME
APRESENTAÇÃO EXTERIOR    
Luzes diurnas em LED com acendimento automático
Assinatura luminosa LED em forma de Y
Nova grelha dianteira com o novo logótipo e inserções decorativas Branco Branco Branco
Pára-choques dianteiro e traseiro Cor da carroçaria Cor da carroçaria Cor da carroçaria
Proteções inferiores da carroçaria dianteira e traseira Preto Cinzento megalith Cinzento megalith
Stickers de proteção lateral - Preto Design específico Extreme
Puxadores exteriores das portas Preto Cor da carroçaria Cor da carroçaria
Retrovisores exteriores Preto Cor da carroçaria Preto brilhante
Barras de tejadilho longitudinais / modulares
Antena shark em preto brilhante - -
Embelezadores de roda 16” -
Jantes Flexwheel 16” - -
Jantes em liga leve 16” diamantadas - ¤ -
Jantes em liga leve 16” escurecidas - -

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Contorno dos arejadores Cinzento Fog e preto Cinzento Fog Cinzento Fog
Manípulos interiores de porta Preto Cinzento Fog Cinzento Fog
Revestimento em tecido do painel de bordo e dos apoios de braço das portas dianteiras -
Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável 1/3-2/3
Tapete de habitáculo dianteiro e traseiro e caixa de bagageira - -
Volante Soft Feel -

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
Sistema de antibloqueio das rodas (ABS)
Sistema de controlo da trajetória (ESP) com função de antipatinagem (ASR)
Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
Sistema de travagem de emergência ativa (AEBS) interurbano
Assistência à travagem de emergência (EBA)
Chamada de emergência (E-call)
Airbag frontal do condutor e Airbag frontal do passageiro desativável
Airbags laterais tórax e tipo cortina
Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais com pré-tensor e limitador de esforço
Sistema de controlo de pressão dos pneus
Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança nos lugares laterais da segunda fila de bancos
Alerta de ângulo morto - - ¤



ESSENTIAL EXPRESSION SL EXTREME
CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO
Direção assistida elétrica
Computador de bordo
Modo ECO
Limitador / Regulador de velocidade
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro ¤

Câmara de marcha atrás - ¤

Travão de estacionamento assistido - ¤ ¤

Kit de enchimento e reparação de pneus
Pneu sobressalente (exceto versão GPL) ¤ ¤ ¤

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro -
Retrovisores exteriores com regulação manual - -
Retrovisores exteriores com regulação elétrica e sistema de desembaciamento -
Sensor de luminosidade / chuva

CONFORTO     
Ar condicionado manual ¤ -
Ar condicionado automático - ¤

Trancamento elétrico das portas com telecomando por radiofrequência
Trancamento automático das portas em andamento
Consola central semi-elevada com apoio de braços e local de arrumação - - ¤

Elevadores elétricos de vidros dianteiros condutor e passageiro
Elevador de vidro do condutor com função impulsional e antientalamento -
Elevadores elétricos de vidros traseiros -
Volante regulável em altura e em profundidade
Mesas tipo avião para os passageiros traseiros - -
Cartão mãos-livres - -

AUDIO     
Media Control: rádio DAB com comandos no volante, afixação integrada no ecrã do quadro 
de instrumentos, suporte fixo para smartphone no painel de bordo, 2 altifalantes dianteiros, 
ligação Bluetooth®, aplicação móvel Dacia Media Control.

- -

Media Display 8”(1): rádio DAB, replicação de smartphone, ligação Bluetooth®, 4 altifalantes, 
ecrã tátil de 8“ ¤

Media NAV 8”(1): navegação, rádio DAB, replicação de smartphone, Bluetooth®, ecrã tátil de 8”, 
cartografia europa ocidental e 3 anos atualização mapas navegação - ¤ ¤

 - : indisponível; : disponível de série ; ¤ : disponível em opção. (1) compatível com Apple CarPlay™ e Android Auto™. Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.





Na Dacia, oferecemos veículos práticos e robustos, ao melhor preço. Modelos com um estilo distinto mas 
sem supérfluos, equipados com as tecnologias mais fiáveis e comprovadas, tudo a um preço imbatível.  
Em quinze anos, mudámos os conceitos e revolucionámos o mercado automóvel. É difícil acreditar? 

O nosso segredo? Uma combinação perfeita de simplicidade, transparência e acessibilidade. Desde a 
escolha do modelo até à manutenção, passando pelo preço, tudo é claro e evidente com a Dacia. 
Conduzir um Dacia é ter a certeza de fazer a melhor escolha. 

CIRCULE, VIAJE, DESFRUTE

ESTE É O ESPÍRITO DACIA!



BIGGER, COOLER,  
JOGGER





Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia 

de melhoria contínua dos produtos, a Dacia reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas 

modificações serão transmitidas à rede de concessionários Dacia, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não 

estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um representante da marca Dacia. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores 

reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução 

sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Dacia.

PUBLICIS – CRÉDITO FOTOS: , PAGECRAN – JUNHO 2022 

DACIA.PT

A Dacia recomenda
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