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DACIA JOGGER: O FAMILIAR
DE 7 LUGARES DA DACIA
PRONTO PARA O
LANÇAMENTO
• Será conhecido como Dacia Jogger! Um nome simples, forte e internacional para o mais recente membro da família Dacia
- um versátil automóvel familiar de 7 lugares - que será revelado durante um evento online, no dia 3 de setembro.
• Com um nome que evoca o desporto, o ar livre e uma energia positiva, o Dacia Jogger é o automóvel familiar ideal para a
prática de atividades ao ar livre. O Dacia Jogger incorpora o espírito pragmático e autêntico de Dacia e o ambiente "ao ar
livre" da nova identidade da marca.
• A primeira oportunidade para ver o Dacia Jogger, no seu verdadeiro ambiente ao ar livre, acontecerá, no dia 6 de setembro, na
entrada principal do 2021 IAA Motor Show, em Munique.

O AUTOMÓVEL FAMILIAR DE ATÉ 7 LUGARES DA DACIA
Com 5 ou 7 lugares, o Dacia Jogger é o melhor companheiro para famílias (numerosas). Versátil, acompanha todos os membros da
família nas suas aventuras diárias e nas viagens pela natureza. Com o espírito pragmático que a caracteriza, a Dacia oferece um
automóvel que permite aos seus clientes desfrutar dos simples prazeres da vida, com amigos e família, em total liberdade.

DACIA JOGGER, CURTO NO NOME, GRANDE POR NATUREZA
Jogger é um nome simples e moderno que qualquer pessoa pode pronunciar e é universalmente inteligível. Representa o dinamismo,
a energia positiva e o espírito ao ar livre. O sufixo ‘er’ como Duster, o modelo SUV icónico da Dacia, evoca a robustez e a resistência
de um companheiro diário ideal para as famílias Dacia.

PRONTO PARA O LANÇAMENTO EM MUNIQUE
A Dacia vai apresentar o Dacia Jogger às 10h do dia 3 de setembro, durante um evento totalmente digital (clicando neste link).
Depois, o modelo será exibido, a 6 de setembro, no IAA Mobility em Munique com a presença do CEO da Dacia, Denis Le Vot. A partir de
7 de setembro iniciar-se-á um programa de animadas demonstrações na cidade. Siga as últimas atualizações em events.dacia.com.
SOBRE A DACIA
Dacia é uma marca do Grupo Renault, presente em 44 países, principalmente na Europa e na Bacia do Mediterrâneo. Nascida na
Roménia, em 1968, a marca foi comprada pelo Grupo Renault e relançada, em 2004, com o modelo Logan. A Dacia oferece a melhor
relação qualidade/preço do mercado, tendo alavancado o seu sucesso comercial com os modelos icónicos – Logan, Sandero e Duster.
Até à data, a Dacia vendeu mais de 7 milhões de automóveis.
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