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DACIA JOGGER





MAȘINA 
DE FAMILIE 
REINVENTATĂ
Lungimea unui break, spațiul interior al unui monovolum și stilul robust al unui SUV – 
Noul Jogger reunește atuurile a 3 tipuri de caroserii într-o mașină de familie cu 5 până la 
7 locuri. Versatil, cu spirit de aventură și accesibil, Noul Jogger întruchipează pe deplin 
spiritul Dacia. 





PASAJE DE ROȚI BINE RELIEFATEBARE DE PAVILION MODULARE, UȘOR DE MANEVRAT

Cu o gardă la sol înălțată, pasaje de roți reliefate, bare de plafon modulare - noua Dacia Jogger are 
un design robust care se adaptează oricărui tip de drum, fiind ideală pentru o viață de familie plină 
de acțiune. Semnătura luminoasă de forma literei Y subliniază apartenența Noului Jogger la noua 
generație Dacia. Faza scurtă cu LED-uri luminează mai intens pe timp de noapte. În spate, poziționarea 
verticală a luminilor favorizează o deschidere largă a hayonului și, încă o dată, regăsim semnătura 

luminoasă în formă de Y, semnul distictiv al noii generații Dacia. Ieși în evidență cu Seria Limitată 
Extreme, cu detalii speciale: jante din aliaj, oglinzi exterioare, antenă tip aripă de rechin, toate de 
culoare neagră. Autocolante distinctive și ornamente specifice. Noua Dacia Jogger, concepută pentru 
tine și familia ta.

CONCEPUTĂ PENTRU AVENTURĂ





CONFORT 
PE FIECARE 
RÂND
Mai mult spațiu, mai multă versatilitate, datorită unei abordări unice a spațiului: 23 de 
litri de spațiu de depozitare, peste 50 de configurații la bord pentru toate nevoile tale. 
Echipamente multimedia și cea mai recentă generație de sisteme de asistență care te 
fac să conduci în siguranță și relaxat. Seria Limitată Extreme: tapițerie cu cusături roșii, 
cameră video pentru marșarier, aer condiționat automat, card acces „mâini libere” și multe 
altele. La cât mai multe călătorii de vis!



POATE FI CONFIGURATĂ CU 2, 3, 4, 5, 6 SAU 7 LOCURI VOLUM PORTBAGAJ ÎNTRE 607-1.819 DM3 MĂSUȚE RABATABILE PE SPATARELE SCAUNELOR FAȚĂ

Noua Dacia Jogger se adaptează la viața ta în fiecare zi. Prieteni în plus care ți se alătură în mașină? 
Reconfigurează spațiul într-o clipă cu bancheta din spate rabatabilă 2/3-1/3 în rândul 2 și două scaune 
rabatabile și detașabile individual în rândul 3. Pentru o gustare în mers, folosește cele două măsuțe 
reglabile, aflate pe spătarele scaunelor față*. Vrei confort maxim pe al treilea rând? Profită de 
cotierele cu suport pentru pahare. Trebuie să transporți ceva? Încarcă totul în portbagajul spațios de 

607 dm3 în versiunea cu 5 locuri. Pentru obiectele lungi, există până la 1.819 dm3 de spațiu de încărcare 
cu bancheta rabatată. Fă-ți călătoria mai plăcută și găsește-ți traseul potrivit cu sistemul multimedia: 
ecran tactil de 8” cu navigație*, replicare smartphone, conexiune Bluetooth, totul este acolo. Maxim de 
modularitate și polivalență!
*în funcție de nivelul de echipare

SPAȚIU RECORD ȘI
MODULARITATE

* volum min. portbagaj 607 dm3 și max. 1.819 dm3, în funcție de configurarea spațiului destinat pasagerilor





DACIA JOGGER

CULORI ȘI DIMENSIUNI

BRUN 
TERRACOTTA(1)

GRIS 
MOONSTONE(1)

BLANC 
GLACIER(2)

GRIS 
COMÈTE(1)

NOIR NACRÉ(1) BLEU IRON(1)(3)

(1) Vopsea metalizată - (2) Vopsea opacă  
(3) Nu este disponibilă pentru versiunile Extreme.

Dimensiuni în mm. 
* 5 locuri / 7 locuri.
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DACIA JOGGER

ECHIPAMENTE ȘI OPȚIUNI

ESSENTIAL COMFORT SL EXTREME
PREZENTARE EXTERIOARĂ     
Faruri de zi (DRL) LED, semnătură luminoasă „Y” / fază scurtă LED • / • • / • • / •

Ornamente față-spate culoare gri Quartz culoare gri Quartz culoare gri Megalith
Autocolant protecție lateral uși - negru specific SL Extreme
Carcase oglinzi retrovizoare negru culoarea caroseriei negru lucios
Bare de pavilion longitudinale • - -

Bare de pavilion longitudinale modulare - • •

Antenă tip aripă rechin - - •

PREZENTARE INTERIOARĂ      
Inserții textile pe planșa de bord și panourile ușilor față/ baghete cromate panouri uși față - / - • / - • / •

Banchetă rabatabilă fracționabilă 1/3-2/3 (rând 2) • • •

2 scaune rabatabile și detașabile individual (rând 3 - specific versiuni 7 locuri) • • •

Covorașe interior inscripționate Jogger; protecție de cauciuc pentru portbagaj - - •

SISTEME DE ASISTENȚĂ      
ABS (anti-lock braking) + asistență la frânarea de urgență • • •

Sistem automat de frânare de urgență - interurban (AEBS) • • •

ESP (Electronic Stability Program) + HSA (Hill Start Assist) • • •

Apel de urgență • • •

Airbag-uri frontale șofer / pasager față (cu posibilitate de dezactivare) • / • • / • • / •

Airbag-uri laterale: torace (șofer și pasager față) & cortină (rând față și rând 2 scaune) • • •

Senzori acustici pentru parcarea cu spatele ¤ • •

Cameră video pentru parcarea cu spatele - ¤ •

Pachet senzori față & spate și cameră video marșarier pentru asistență la parcare, senzor pentru unghiul mort - ¤ -

Pachet card „mâini libere”, frână de parcare electrică, consolă înaltă (cu cotieră centrală și spațiu depozitare) - ¤ -

Pachet frână de parcare electrică, consolă înaltă (cu cotieră centrală și spațiu depozitare), senzor pentru unghiul mort - - ¤

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate (rând 2) • • •

Limitator de viteză / Cruise control • / ¤ - / • - / •

VIZIBILITATE      
Proiectoare de ceață • • •

Oglinzi retrovizoare reglabile electric - • •

CONFORT      
Aer condiționat manual ¤ • -

Aer condiționat automat - ¤ •

Ștergătoare cu senzor de ploaie - • •

Card acces „mâini libere” - ¤ •

Geamuri electrice față • • •

Geamuri electrice spate - • •

Volan reglabil în înălțime/ înălțime și adâncime • / ¤ -  / • -  / •

Volan reglabil în înălțime & adâncime și Cruise Control ¤ • •

Scaune față încălzite - ¤ ¤

Măsuțe rabatabile (spatare scaune față) - - •

AUDIO      
Media Control: radio DAB fără fațadă, afișaj de bord 3,5”, aplicație Dacia Media Control, Bluetooth®, 2 difuzoare • - -

Media Display (1): radio DAB, ecran tactil 8” (fără navigație), replicare smartphone, Bluetooth®, 4 difuzoare ¤ • •

Media Nav (1): radio DAB, ecran tactil 8”, sistem navigație, replicare smartphone, Bluetooth®, 6 difuzoare - ¤ ¤

- : nu este disponibil; • : disponibil în standard; ¤ :  disponibil ca opțiune/pachet. (1) compatibil cu Apple CarPlay™ sau Android Auto™. Android Auto™ este un brand Google Inc. Apple CarPlay™ este un brand al Apple Inc.



Dacia recomandă

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și 
de prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Dacia își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și 
reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente 
pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea 
acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea 
parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia.
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Dacia recommande


