Dacia Lodgy

Dacia Lodgy

Udobje kot
v enoprostorskem
vozilu.

Dacia Lodgy

Izkoristite življenje
s stilom
Dacia Lodgy Stepway, navdušujoč enoprostorec po Daciini ceni! Nova
okrasna maska in kromirana letev prtljažnika, nova kolesa flexwheel …
Obogatena oprema Dacie Lodgy s pustolovskim značajem vključuje
spodnje naletne ščitnike, okrasne obrobe meglenk, razširjene blatniške
koše in strešne nosilce … Ima popoln videz mestnega terenca. Tudi
notranjost ima svoj značaj. Kombinacija notranjosti temno sive barve
s kromiranimi nesvetlečimi dodatki poudarja značilnosti oblazinjenja
Stepway, novi volanski obroč Soft Feel pa izpopolnjuje sodobni videz,
ki vas bo prevzel. Če vaša družina rada izstopa, se na pot odpravite v
avtomobilu Dacia Lodgy Stepway.
* Usnje živalskega izvora.

Dacia Lodgy

Tehnologije, ki
vam olajšajo življenje
Tako kot svet, se spreminjajo tudi vaše potrebe. Dacia Lodgy Stepway vam nudi še več uporabnih tehnologij* (ki so na voljo tudi
pri različici Dacia Lodgy). Multimedijski sistem Media Nav Evolution + DAB*, vgrajena kamera za vzvratno vožnjo*, pomoč pri
speljevanju v klanec*, impulzni pomik stekla na voznikovi strani*, regulator in omejevalnik hitrosti* …
Ob povezavi pametnega telefona z uporabo USB-priključka lahko prek zaslona na dotik v svoji Daciji na povsem preprost način
dostopate do svojih aplikacij, narekujete sporočila in jih berete zahvaljujoč aplikaciji Android AutoTM* *.
Ker natančno izpolnjuje vaše želje, vam Dacia Lodgy Stepway poenostavi življenje.
* Odvisno od izvedenke
* *Odvisno od države in za omejen čas.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.

Dacia Lodgy

PROSTORNOST
OD 2 DO 7 SEDEŽEV

Veliko
zadovoljstvo
V razkošnem in udobnem potniškem prostoru Dacie Lodgy se boste dobro

hkrati pa še bolj udobno. Nova osrednja čelna plošča s kromiranimi

počutili tako med delovnim tednom kot med vikendi in počitnicami.

nesvetlečimi dodatki in značilno novo oblazinjenje sta nekaj posebnega,

Vozilo je praktično, saj ima 7 sedežev in premišljeno zasnovana odlagalna

vendar ohranjata umirjen duh. Seveda Dacia Lodgy skrbi tudi za varnost:

mesta. Tudi potniki v 3. vrsti sedežev se počutijo dobro, saj je višina

Ima sistem ABS s funkcijo pomoči pri zaviranju v sili, 4 varnostne blazine,

strehe zadostna, prostor v predelu kolen pa rekordno velik. Popolna

elektronski sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistem pritrdišč

rešitev, če se vaš najstarejši otrok, ki je visok 1,80 m, najraje vozi zadaj!

ISOFIX za preprosto pritrditev otroških sedežev. Nudi vse za prijeten

Dve zložljivi mizici zadaj, naslon za roko za voznika in dodatna odlagalna

prevoz vaših bližnjih v dobrem razpoloženju.

mreža za sovoznika poskrbijo, da je bivanje v vozilu še bolj praktično,

* Odvisno od izvedenke

Dacia Lodgy

Veliko možnosti,
ki se prilagodijo
vašim potrebam
Ni pomemben samo prostor, ampak to, kako ga lahko preoblikujete.

boste cenili nizek prag prtljažnika! Poleg tega ima Dacia Lodgy dober

Prilagodljivost notranjega prostora Dacie Lodgy omogoča vse

občutek za urejenost, saj ima skupno 30 litrov prostornine v odlagalnih

konfiguracije: privoščite si lahko dogodivščine za 7 potnikov ali

mestih*, pri čemer je predal na zgornjem delu armaturne plošče velik

odpotujete v dvoje in vozite hišo na kolesih … Zadostuje, da preklopite

in preprosto dostopen. Ker so v 2. in 3. vrsti sedežev na voljo 12-voltne

deljivo sedežno klop v razmerju 1/3-2/3* v 2. vrsti, lahko pa jo zložite tudi

vtičnice za polnjenje elektronskih naprav, vas bodo otroci le redko

v pokončni položaj, tako kot 3. vrsto sedežev. Mogoče jo je tudi odstraniti

spraševali, kdaj boste prispeli.

iz vozila. Prostornina prtljažnega prostora znaša od 207 litrov pri

* Glede na različico.

konfiguraciji s 7 sedeži do 2617 litrov pri samo 2 potnikih. Pri nalaganju

Dacia Lodgy

Stepway

OSNOVNA OPREMA
STEPWAY = COMFORT +
- Zunanje vratne kljuke v črni barvi
- Zunanji ogledali Dark Metal
- Vzdolžni strešni nosilci Dark Metal
- 41 cm (16") platišča z dizajnom Bayadère Dark Metal
- Look Stepway: spodnje zaščite sprednjega in
zadnjega odbijača, okrasne obrobe meglenk
ter prednji in zadnji spodnji naletni ščitnik v
nesvetlečem kromu, zaščita blatniških košev,
nalepke Stepway na prednjih vratih in lita platišča
Dark Metal
- Volan Softfeel
- Oblazinjenje Stepway

Opcije (izbirna oprema)
- 7 sedežev
- 41 cm (16") lita platišča Altica z diamantnim leskom
- Kovinska barva
- Sedežna klop s preklopnim naslonjalom 1/2–1/2
v 3. vrsti, pokončna postavitev 1/1, pritrditev/
odstranitev
- Oblazinjenje v usnju (5)
- Ogrevana prednja sedeža
- Rezervno kolo in dvigalka(1)
- Sistem zadnjih parkirnih senzorjev
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Električni pomik zadnjih stekel
- Sistem Media Nav Evolution z vgrajenim
navigacijskim sistemom z 18 cm (7¨) zaslonom
na dotik, radiem, DAB, povezavo Bluetooth®,
priklopom zunanjih naprav, združljiv z aplikacijo
Android AutoTM(6)
- Kartografiji Adriatik/Zahodna Evropa(4)

(1) Opcija “rezervno kolo” nadomešča “garnituro za
polnjenje pnevmatik”. (2) Ni na voljo pri vozilih na
utekočinjen naftni plin. (3) Opcija “Media Nav Evolution”
nadomešča opremo “Plug&Radio”. (4) Opcija “Kartografija”
je odvisna od prisotnosti opreme “Media Nav Evolution”. (5)
Oblazinjenje iz usnja/umetnega usnja z oblogo iz pravega
usnja (živalskega izvora) na osrednjem delu sedišča in
naslonjala. (6)

Dacia Lodgy

Dodatna oprema
1. KORITO ZA DNO PRTLJAŽNIKA: Trpežno in
vodoodporno korito ščiti prtljažnik pri prevozu
umazanih predmetov. Učinkovito ščiti originalno
oblogo in se popolnoma prilega obliki prtljažnega
prostora. Njegova priročnost omogoča enostavno
nameščanje in čiščenje.
2.ODSTRANLJIV ORGANIZATOR PRTLJAŽNIKA:
Razdelite prtljažnik svojega vozila za lažje urejanje
in zadrževanje prtljage med vožnjo. Je odstranljiv,
preprost za namestitev in se prilagodi predmetom
različnih velikosti.
3. NAVADNE TEKSTILNE PREPROGE: Po meri
izdelane tekstilne preproge zagotavljajo optimalno
zaščito originalne talne obloge vašega vozila Dacia
Lodgy. Pritrdijo se na preprost način z dvema
varovalnima sponkama in ne ovirajo pedalov.
Enostavno vzdrževanje.
4. NASLON ZA ROKO: Za večje udobje pri vožnji
si zamislite osrednji naslon za roke in dodatno
odlagalno mesto s prostornino 0,8 litra.
5. OSVETLJENE ZAŠČITE PRAGOV VRAT: Zaščite
varujejo spodnji del vrat vašega vozila s stilom ob
vstopanju v vozilo in izstopanju.
1.

3.

2.

4.

5.

Dacia Lodgy

Dodatna oprema
6. NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI KLJUKI : Za svoje
prostočasne dejavnosti izberite nosilec za kolesa na
vlečni kljuki, ki omogoča preprosto prevažanje koles
celotne družine.
7. FIKSNA PODALJŠANA VLEČNA KLJUKA : Ta zelo
vzdržljiva vlečna kljuka za redno uporabo nudi več
možnosti za povsem varen prevoz in vleko tovorne
ali počitniške prikolice, čolna, nosilca za kolesa ipd.
Zagotavlja popolno združljivost z vašim vozilom in
preprečuje kakršno koli nevarnost deformacije.
7.

8. JEKLENI STREŠNI NOSILCI: Jeklena strešna
nosilca Dacia, ki sta bila preizkušena po najstrožjih
merilih, omogočata povsem varen prevoz strešnega
kovčka, nosilca za smuči ali nosilca za kolesa.
9. STREŠNI KOVČEK: Trdi strešni kovček Dacia lahko
v nekaj minutah namestimo na strešne nosilce
Dacia, kjer nudi dodaten prostor za prtljago.
10. SISTEM PREDNJIH IN ZADNJIH PARKIRNIH
SENZORJEV: Sistem omogoča lažje upravljanje
vozila tako med čelnim kot tudi vzvratnim
parkiranjem, pri čemer zaznava ovire, v katere bi

8.

6.

9.

10.

11.

11. PREGRADNA MREŽA : Nepogrešljiv pripomoček
za zagotavljanje varnosti vašega hišnega
ljubljenčka. Zagotavlja pravo pregrado med
prtljažnim in potniškim prostorom, ki je namenjen
prevozu oseb.

Dacia Lodgy

Dacia Lodgy

Barve

LEDENIŠKO BELA (369) (1)

Okrasni pokrovi
in platišča
NACRÉ ČRNA (676) (2)

AZURITE MODRA (RPL)* * (2)

38 CM (15") LITO
PLATIŠČE NEPTA

SIVA HIGHLAND (KQA) (2)

ISLANDE SIVA (KPV) (2)

BEŽ DUNE (HNP) (2)

MODRA IRON (RQH) (2)

COMÈTE SIVA (KNA) (2)

RDEČA FUSION (NPI) (2)

(1) Enoslojna barva
(2) Kovinska barva

41 CM (16") PLATIŠČE
BAYADÈRE DARK METAL

Dacia Lodgy

Dimenzije

5 sedežev

Medosna razdalja
Celotna dolžina vozila
Previs spredaj
Previs zadaj
Prednji kolotek

Zadnji kolotek
Celotna širina vozila brez zunanjih ogledal
G
Celotna širina vozila z zunanjimi ogledali
Višina praznega vozila brez / s strešnimi nosilci
H
H1 Višina praznega vozila pri odprtih prtljažnih vratih
Višina praga pri praznem vozilu
J
Razdalja od tal pri obteženem vozilu
K
Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev
L
L1 Prostor v predelu kolen v 3. vrsti sedežev
Širina v višini komolcev spredaj
M
M1 Širina v višini komolcev v 2. vrsti sedežev
M2 Širina v višini komolcev v 3. vrsti sedežev
Širina v višini ramen spredaj
N
N1 Širina v višini ramen v 2. vrsti sedežev
N2 Širina v višini ramen v 3. vrsti sedežev
F

827
-

207

-

1 861
2 617

MERE (mm)
A
B
C
D
E

7 sedežev

MERE (mm)

Prostornina prtljažnika (dm3)
(standard ISO 3832)
5 sedežev (do vrha naslonjal)
7 sedežev (do vrha naslonjal)
2 sedeža pri zloženi 3. vrsti sedežev v potniškem
prostoru (do strehe)
2 sedeža brez 3. vrste sedežev (do strehe)

5 sedežev

7 sedežev

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834 *
866 / 877 *
1 492

5 sedežev

7 sedežev

MERE (mm)
1 478
1 751 / 1 767 *
2 004
1 682 / 1 683 1 679 / 1 680
2 015
2 010
610
605
130
177
144
1 408
1 466
1 357
1 401
1 424
1 300

P
P1
P2
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Višina od sedišča do strehe pod kotom 14°
na sedežih v 1. vrsti
Višina od sedišča do strehe pod kotom 14°
na sedežih v 2. vrsti
Višina od sedišča do strehe pod kotom 14°
na sedežih v 3. vrsti
Zgornja širina odprtine prtljažnih vrat/največja
širina odprtine prtljažnih vrat
Spodnja širina odprtine prtljažnih vrat
Notranja širina med blatniškimi koši
Višina odprtine prtljažnih vrat
Nakladalna dolžina za nameščenimi sedeži v 2. vrsti
Nakladalna dolžina za nameščenimi sedeži v 3. vrsti
Višina pod zastiralom prtljažnika

* Izvedenka Stepway.

1 003
952
-

867
859 / 1 067
1 035

1 174

1 130
894
1 180

-

378
583

Dacia Lodgy

Vozite, potujte in privarčujte
v duhu znamke Dacia!
Vsa vozila Dacia so zasnovana po istem načelu: izdelujemo modele

Sodelovanje z znamko Dacia je povsem jasno in pregledno od izbire

s privlačno zunanjostjo, a brez odvečnih detajlov, opremimo jih z

modela do cene in vzdrževanje vozila. Če vozite Dacio, ste lahko

najzanesljivejšimi tehnologijami in ponudimo po neprekosljivo ugodni

prepričani, da ste se odločili za pravo vozilo. Izbrali ste namreč kakovost,

ceni. Tako smo v zgolj desetih letih spremenili temeljna pravila igre in

zanesljivost in odličen dizajn, pa tudi udobje in predvsem razumno ceno.

povzročili preobrat na avtomobilskem trgu. Neverjetno? Niti ne. Kaj

Dacia vam ponuja priložnost, da kupite novo vozilo, ki ustreza vašim

je naša skrivnost? Popolna kombinacija preprostosti, preglednosti in

željam.

velikodušnosti.

Dacia Lodgy

Potujte tako,
kot si želite!

Sestavni del kataloga je cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih
avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani dacia.si.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih
vozil in prototipov. Dacia si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije,
vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Dacijini trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede
na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca znamke Dacia. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije
ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez
predhodnega pisnega soglasja družbe Dacia prepovedano.

www.dacia.si

AVTORSKE PRAVICE ZA FOTOGRAFIJE: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, M. ESSER, X. QUEREL, L. VILLARON - JULIJ 2020

Dacia LODGY
Cenik vozil
01.06.2020

Omejeni seriji STEPWAY in Proud
OPREMA

GORIVO

MOTOR

kW (KS)

CO 2
(g/km)

Model: 92J

MPC

Stepway Prestige

DIZEL

1.5 Blue dCi 115

85 (115)

129-143

SRY7FJT 6TH

16.340 €

Proud

DIZEL

1.5 Blue dCi 115

85 (115)

129-143

SVY7FJT 6TH

16.540 €

Cenik velja do preklica oz. novega cenika.
Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Dacia.
Vse navedene cene so priporočene maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

#

Confidential C

Dacia LODGY
Cenik opcij
STEPWAY
Prestige

Proud

RDAR01

S
220€
315€

S
220€
115€

PKCFTM

S

S

PK87CA

S
105€
160€
105€

S
105€
S

Koda

OPCIJE
VARNOST in POMOČ PRI VOŽNJI
Meglenki spredaj
Parkirni senzorji zadaj
Parkirni senzorji zadaj + kamera zadaj (1)

MEGL
RDPRAR

UDOBJE
Paket UDOBJE
- Po višini nastavljivi; volanski obroč, voznikov sedež in
sprednja varnostna pasova
- Naslon za roke spredaj (nove generacije)
Ročna klimatska naprava
Električno podizanje stražnjih stakala
Gretje sprednjih sedežev
Rolo prtljažnega prostora

ZASEL
OGSED
CCHBAM

MULTIMEDIJA
PAKET MEDIA NAV EVOLUTION Comfort
- Multimedijski sistem Media NAV Evolution z zaslonom na dotik + DAB
- Funkcija povezljivosti z Android Auto
- Kartografija Adriatik

PK8729
MAPSTD

S

S

Kartografija Vzhodne Evrope

MAPEST

100€

100€

RALU16
RDIF04
SSENJO

340€

-

RSNORM

100€

100€

DODATKI
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Altica Stepway
Rezervno kolo standardnih dimenzij
(1) Obvezno s paketom Media Nav Evolution Comfort

PODALJŠANO JAMSTVO
5 let / 100.000 km

#
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Dacia LODGY
Cenik opcij
STEPWAY
Prestige

Proud

S
-

S

HARM02

S

S
-

369

0€

0€

676

470€
470€
470€
470€
470€
470€
470 €
470€

470€
470€
470€
470€
470€
470€
470€

Koda

BARVE in OBLAZINJENJE
OBLAZINJENJE
Oblazinjenje v blagu Stepway
Oblazinjenje v blagu Proud

DRAP13
DRAP15

HARMONIJA
Notranjost v črni/bež barvi
Notranjost v temno sivi barvi

HARM01

BARVE KAROSERIJE
ENOSLOJNA BARVA
Ledeniško BELA

KOVINSKA BARVA
Biserno ČRNA
Dune BEŽ
Highline SIVA
Comete TEMNOSIVA
Island SIVA
Azurite MODRA
Fusion RDEČA
Iron MODRA

HNP
KQA
KNA
KPV
RPL
NPI
RQH

.

#
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Dacia LODGY
Serijska oprema STEPWAY Prestige
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
2 dodatna sedeža v 3. vrsti
Vzglavniki na vseh sedežih
Stranski varnostni blazini
Varnostna blazina za voznika in sovoznika
Možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
Servo volan
Sistem proti blokiranju koles (ABS)
Sistem za pomoč pri naglem zaviranju (AFU)
Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
Sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR)
Pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
Isofix sistem za pritrditev otroških sedežev zadaj
Tritočkovni varnostni pasovi spredaj in zadaj
Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in nagibu
Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo
Komplet za popravilo pnevmatik
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Indikator prestavnega razmerja
Dnevne luči
Sistem Start & Stop
Meglenki spredaj
MULTIMEDIJA
Multimedijski sistem Media Nav Evolution:
- 18 cm (7") zaslon na dotik, USB, MP3, DAB
- navigacija + kartografija Adriatik

UDOBJE
Daljinsko centralno zaklepanje
Električno nastavljivi zunanji ogledali
v sivi barvi Dark Metal
Električni pomik stekel spredaj
Impulzni pomik stekla na voznikovi strani
Ogrevano zadnje steklo z brisalcem
Deljiva zadnja klop v razmerju 1/3-2/3
Vzdolžna strešna nosilca
Potovalni računalnik
12 V vtičnica
Ročna klimatska naprava
Bočno okno v 3. vrsti s funkcijo odpiranja
Voznikov sedež in usnjen volanski obroč nastavljiva po višini
Kromirani dodatki v notranjosti
Regulator in omejevalnik hitrosti
DIZAJN
41 cm (16") jeklena platišča Flexwheel v barvi "Dark Metal"
Zunanje kljuke vrat v črni barvi
Zaprt predal pred sovoznikom
Sredinski predal med prednjima sedežema z 12 V vtičnico
Odbijača v barvi karoserije
Posebna notranjost in oblazinjenje Stepway
Letalska mizica na prednjih sedežih
Tonirana stekla
SUV-dodatki :
- obloge blatnikov v črni barvi
- kromiran spodnji ščitnik spredaj in zadaj

Serijska oprema Proud
Dodatno na opremo Stepway Prestige
DIZAJN
41 cm (16") dvobarvna jeklena platišča Flexwheel
Oblazinjenje "Proud"
Zunanje kljuke vrat v črni barvi
Obrobe notranjih zračnikov v črno-beli barvi
Ohišje zunanjih ogledal v sijaj črni barvi z matiranim vzorcem

UDOBJE
Rolo prtljažnega prostora

#
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Dacia LODGY
Tehnične karakteristike
TIP MOTORJA

K9K

Komercialni naziv

1.5 Blue dCi 115

Depolucijska norma
Gorivo

Euro 6D temp
Dizel

MOTOR
Gibna prostornina (cm3)
Število valjev
Število ventilov
Moč motorja kW (KM)
Število obratov motorja
pri največji moči ( /min)
Največji navor (Nm)
Število obratov motorja pri
največjem navoru ( /min)
Vrsta vbrizga
Katalizator

1461
4
8
85 (115)
3750
260
2000
Neposredno po skupnem vodu
Serijsko

MENJALNIK
Tip menjalnika
Število stopenj

Ročni
6

KRMILNI MEHANIZEM
Ø obračalnega kroga (m)
med pločniki
Število obratov volana

11,1
3,3

PODVOZJE
Prednja prema

Pseudo Mcpherson

PLATIŠČA in PNEVMATIKE
x
Platišča
Dimenzije pnevmatik

6J16
195 / 55 R16

ZAVORE
ABS + AFU
Spredaj: diski (mm)
Zadaj: bobni ('')

Serijsko
(DV) 280
(T) / 9"

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 - 100 km/h (s)
0 - 1000 m (s)

185
10"9
33"60

PORABA
Tip normativa
Mešana vožnja

WLTP
4,725-5,068

IZPUSTI
Izpust CO2 (g/km)
CO (g/km)
THC (g/km)
NOx (g/km)
Število delcev (x1011)
NMHC (g/km)
Emisija trdih delcev (g/km)

124-133
0,0288
0,0312
0,01
0,00128

REZERVOAR ZA GORIVO
Prostornina (litrov)
Kapaciteta rezervoarja za
AdBlue (l)

50
17

MASE (kg)
Masa praznega vozila
Nosilnost
min / max
Največja dovoljena masa
Največja dovoljena masa priklopnega vozila
z zavorami
brez zavor
Največja dovoljena masa
skupine vozil

1313
581 / 652
1965
1400
690
3165

* LPG sistem s tovarniško vgrajenim pogonom na plin

#
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