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NOVÉ 
RODINNÉ 
VOZIDLO
Dĺžka ako kombi, priestrannosť MPV, robustný vzhľad SUV: Nová Dacia Jogger 
prekvapuje tým, ako spája to najlepšie v rodinnom vozidle s 5 až 7 miestami. 
Nový Jogger stelesňuje duch značky Dacia, je viacúčelový, elegantný 
a dostupný.





Väčšia svetlá výška, výrazné lemy kolies, modulárne strešné lišty, Nová Dacia Jogger sa vyznačuje 
robustnou karosériou vhodnou pre všetky vaše cesty, a tvorí tak ideálne rodinné vozidlo pre najrôznejšie 
aktivity. Svetelným podpisom v tvare Y vyjadruje svoju príslušnosť k modelovému radu Dacia. Denné 
a stretávacie LED svetlomety dokonale osvetlia cestu pred vami. Na zadnej časti vozidla dominujú zvislé 

svetlá a široké dvere batožinového priestoru, ktoré prispievajú k dobrému prístupu. S výbavou Extreme 
prežite dobrodružstvá naplno: lemy kolies, disky z ľahkých zliatin v čiernej farbe, anténa v tvare žraločej 
plutvy v čiernej farbe, spätné zrkadlá a detaily exteriéru v medenej farbe. Špeciálne polepy a ochranné 
lišty v sivej farbe. Nová Dacia Jogger, stvorená pre vás a váš aktívny život. 

STVORENÁ
PRE DOBRODRUŽSTVÁ

SPÄTNÉ ZRKADLÁ V MEDENEJ FARBE OCHRANNÉ LIŠTY A ŠPECIÁLNE POLEPYLOGO DACIA V MEDENEJ FARBE NA ZADNEJ ČASTI VOZIDLA



Dizajn interiéru novej Dacia Jogger je rovnako praktický ako pohodlný. Široká palubná doska vzbudzuje 
pocit priestoru a jej textilný poťah zaistí jednoduchosť a nerušený výhľad na displej pred vami. Pod ním 
môžete jednoducho a prehľadne ovládať všetko, čo potrebujete: klimatizáciu aj asistenčné systémy 
vodiča. Zadná časť vozidla ponúka všestranné využitie. Výbava Extreme prichádza s doplnkami interiéru 
a exteriéru v medenej farbe, špeciálnym čalúnením Extreme v kombinácii látka/MicroCloud s prešívaním 

v medenej farbe, zadnou parkovacou kamerou, automatickou klimatizáciou, hands-free kartou pre 
bezkľúčový prístup a štartovanie, gumovými koberčekmi alebo sklopnými stolíkmi na operadlách zadných 
sedadiel. Aby ste si mohli užiť dobrodružstvo ešte o niečo viac, vydajte sa mimo cesty bez starostí vďaka 
systému kontroly trakcie Extended Grip. 

OVEĽA VIAC
AKO PRAKTICKÁ

SYSTÉM KONTROLY TRAKCIE EXTENDED GRIP







KOMFORT
VO VŠETKÝCH
SMEROCH
Viac miesta, viac praktických prvkov pre cestujúcich:
24 litrov úložných priestorov na každodenné použitie. 64 usporiadaní priestoru 
v interiéri pre všetky vaše potreby. Tri úrovne vybavenia multimédiami 
a asistentmi riadenia najnovšej generácie, ktoré zaistia komfortnejšie a 
bezpečnejšie cestovanie.







SKLOPNÉ STOLÍKY NA OPERADLE PREDNÝCH SEDADIEL PRE CESTUJÚCICH VZADU

Nová Nová Dacia Jogger poskytuje komfort pre celú rodinu. Berie do úvahy všetkých cestujúcich a dopraje 
všetkým rovnakú úroveň pohodlia vo všetkých radoch sedadiel. Budete prekvapení priestorom v druhom 
rade, ktorý naviac disponuje sklopnými stolíkmi s držiakmi na nápoje alebo upevňovacími bodmi ISOFIX 
pre detské sedačky. Tretí rad sedadiel sa môže pyšniť skvelým prístupom a dvoma plnohodnotnými 

miestami s lakťovými opierkami a dobrým priestorom pre nohy. Mysleli sme aj na úložný priestor, ktorý 
v interiéri vozidlá tvorí 24 litrov pre všetky veci, ktoré so sebou prevážate. Nová Dacia Jogger nastavuje 
nové hranice.

KOMFORT
VYNÁSOBENÝ SIEDMIMI



Nová Dacia Jogger sa prispôsobí vášmu životu každý deň. Potrebujete odviezť vašich priateľov? Behom
chvíle upravíte usporiadanie priestoru pomocou trojmiestnej skladacej lavice delenej v pomere 2/3 : 1/3
v druhom rade a dvoch samostatne skladacích a demontovateľných sedadiel v treťom rade. Desiatu deťom
ľahko pripravíte na sklopných stolíkoch. Potrebujete v treťom rade maximálne pohodlie? Využite lakťové

opierky s praktickými držiakmi nápojov. Potrebujete prepraviť náklad? Naložte všetko do rozmerného
batožinového priestoru s objemom 607 l v päťmiestnej konfigurácii. Na prepravu dlhých predmetov máte
k dispozícii nákladový priestor s objemom až 1 819 litrov, ak sklopíte druhý rad sedadiel.

MAXIMÁLNY PRIESTOR
A MODULARITA







Pripojte sa presne podľa vašich potrieb a priorít. Nová Dacia Jogger je dostupná s tromi úrovňami
multimediálnych systémov – vyberte si ten pravý. Pripojte svoj smartfón pomocou Media Control
a upevnite ho do držiaku zabudovaného v palubnej doske. Media Display ponúka 8» farebný dotykový
displej Media Nav naviac disponuje integrovanou navigáciou. K dispozícii je rádio, vaša obľúbená hudba,

Bluetooth, USB pripojenie, navigácia alebo aj ovládanie hlasom. Podľa zvoleného systému môžete využiť
aj AndroidAuto™ alebo Apple CarPlay™ a zrkadliť svoj smartfón priamo na displeji multimediálneho 
systému. 

VYBERTE SI
TO PRAVÉ PRIPOJENIE

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY



V spoločnosti Dacia je bezpečnosť jednou z hlavných priorít. Nové systémy boli navrhnuté presne pre
platformy našich modelov. Asistenčné systémy vodiča uľahčia vaše cesty a zaistia vašu bezpečnosť.

JAZDITE
V ÚPLNOM BEZPEČÍ

AKTÍVNY SYSTÉM NÚDZOVÉHO BRZDENIA

Systém sa aktivuje medzi 7 a 170 km/h. Je vybavený radarom vpredu, 
ktorý monitoruje vzdialenosť od vozidla pred vami. Ak vozidlo 
pred vami spomalí, alebo sa zastaví, budete upozornení dvojitou 
zvukovou a vizuálnou výstrahou. Ak je vaša reakcia pomalá alebo 
nedostatočná, spustí sa systém automatického brzdenia.

SYSTÉM SLEDOVANIA MŔTVEHO UHLA

Tento systém sa aktivuje od 30 km/h a automaticky vás upozorní skrz 
kontrolku v spätnom zrkadle, ak sa vo vašom mŕtvom uhle nachádza 
iné vozidlo.

AIRBAGY

Airbagy Dacia novej generácie sú vybavené tlakovými senzormi, 
ktoré detegujú bočnú kolíziu. Hlavové, čelné a bočné airbagy reagujú 
rýchlejšie pre maximálnu ochranu cestujúcich.



Predné a zadné

parkovacie senzory

Sledovanie mŕtveho uhla Tempomat

Aktívny systém

núdzového brzdenia

Obmedzovač rýchlostiAsistent 

rozjazdu do kopca



DACIA JOGGER

VÝBAVA

HHLAVNÉ PRVKY 
ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
ESSENTIAL 
- 6× airbag
- Aktívny systém núdzového brzdenia (AEBS)
- HSA (asistent rozjazdu do kopca)
- Systém núdzového volania (E-CALL) 
- Centrálne zamykanie
- Kľúč s diaľkovým ovládaním
- Elektricky ovládané predné okná
- LED denné a stretávacie svetlomety

- Predné hmlové svetlomety 
- Svetelný senzor
- Obmedzovač rýchlosti 
- Media Control - rádio DAB so spínačmi na volante, displej 

integrovaný v palubnom počítači, 2 predné reproduktory, 
pripojenie Bluetooth + aplikácia pre smartfóny Dacia Media Control

- Pozdĺžne strešné lišty
- Výškovo nastaviteľný volant  
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Oceľové 16" kolesá, celoplošné kryty

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
- Paket Riadenie, Paket Klimatizácia
- Metalický lak
- Rezerva 
- Media Display

ESSENTIAL 



HLAVNÉ PRVKY 
ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
EXPRESSION = ESSENTIAL +  
- Elektricky ovládané predné okná, impulzné ovládanie na strane 

vodiča (vr. ochrany proti privretiu)
- Elektricky ovládané zadné okná
- Elektricky ovládané + vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- Dažďový senzor 
- Tempomat 
- Manuálna klimatizácia

- Media Display - 8": rádio DAB + zrkadlenie smartfónu 
(kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) + Bluetooth 
+ 4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka

- Modulárne pozdĺžne strešné lišty
- Volant potiahnutý umelou kožou
- Zadné parkovacie senzory
- Zatmavené zadné okná
- 16" kolesá FLEXWHEEL SARIA tmavo sivé  

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 
- Paket Media Nav, Paket Parkovanie Plus, 

Paket Technológie Comfort
- Metalický lak
- Rezerva
- Automatická klimatizácia
- Vyhrievané predné sedadlá 

EXPRESSION



DACIA JOGGER

VÝBAVA

HHLAVNÉ PRVKY 
ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
EXTREME = EXPRESSION +  
- Hands-free karta pre bezkľúčový prístup a štartovanie
- Automatická klimatizácia
- Zadná parkovacia kamera
- 16" disky kolies z ľahkých zliatin MAHALIA čierne 
- Sklopné stolíky na operadlách predných sedadiel pre cestujúcich 

v 2. rade

- Detaily interiéru a exteriéru v medenej farbe 
- Špeciálne čalúnenie Extreme v kombinácii látka/MicroCloud 

s prešívaním v medenej farbe
- Gumové koberčeky 
- Shark anténa
- Spodná časť nárazníku lakovaná v sivej Megalithe 
- Odnímateľný držiak telefónu
- Systém kontroly trakcie Extended Grip  

VOLITEĽNÁ VÝBAVA  
- Paket Media Nav, Paket Technológie Extreme
- Metalický lak
- Rezerva
- Vyhrievané predné sedadlá 

EXTREME



FARBY KAROSÉRIE

(1) Metalický lak (2) Nemetalický lak
* Dostupné len vo verzii EXTREME

DACIA JOGGER

ČIERNA NACRE(1)

HNEDÁ TERRACOTTAHNEDÁ TERRACOTTA(1)(1) BIELA GLACIERBIELA GLACIER(2)(2)

SIVÁ URBAN(2) 

ZELENÁ DUSTY(2)SIVÁ SCHISTE(1)

ZELENÁ CEDRE(1)*
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ČELNÝ POHĽAD

POHĽAD ZOZADU 5-MIESTNE – POHĽAD ZHORA 7-MIESTNE – POHĽAD ZHORA

5-MIESTNE – BOČNÝ POHĽAD 7-MIESTNE – BOČNÝ POHĽAD

BATOŽINOVÝ PRIESTOR 5-MIESTNE 7-MIESTNE

Objem batožinového priestoru VDA bez sklopených zadných sedadiel (dm3) 708 160

Objem batožinového priestoru so sklopenými zadnými sedadlami/so sklopeným 3. radom/s vybraným 3. radom VDA (dm3) 1 819/1 594/1 807 1 819/1 594/1 807

Objem batožinového priestoru bez sklopených zadných sedadiel (l) 829 212



DACIA JOGGER

PRÍSLUŠENSTVO

1. NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNÉ

ZARIADENIE EXPRESS HANG-ON

S nosičom, ktorý odnesie až 3 bicykle, ide všetko 
jednoducho. Na ťažné zariadenie ho pripevníte 
rýchlo a bez nastavovania, takže je ideálny aj pre 
časté používanie.

2. STREŠNÝ SPOJLER

Zvýraznite športový vzhľad vášho nového vozidla.

3. BOČNÉ NÁŠĽAPY

Uľahčite si nastupovanie a prístup k strešným 
nosičom a zároveň dajte najavo robustný štýl 
svojho vozidla Jogger.

1.

2. 3.



4. MAGNETICKÝ DRŽIAK TELEFÓNU

S INDUKČNÝM NABÍJANÍM

Vychytávka, ktorá vám uľahčí nabíjanie. Indukčne 
znamená rýchlo a pohodlne. Upevníte ho do 
ventilačnej mriežky alebo na palubnú dosku

5. PREDNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA

A MULTIFUNKČNÝ DRŽIAK NÁPOJOV 

Doprajte si viac pohodlia pri jazde. Výškovo 
nastaviteľná lakťová opierka kompatibilná len 
s nízkou stredovou konzolou v sebe skrýva ďalší 
úložný priestor. S multifunkčným držiakom budete 
mať na dosah nielen vaše nápoje, ale aj mince, 
kľúče či iné drobnosti.

6. VNÚTORNÉ OSVETLENÉ KRYTY

PREDNÝCH PRAHOV DVERÍ

A TEXTILNÉ KOBERCE PREMIUM

Vybavte prahy predných dverí účinnou ochranou 
a nechajte zvýrazniť nápis Jogger vďaka bielemu 
LED podsvieteniu. Podlahu v kabíne spoľahlivo 
kryje súprava štyroch kobercov prémiovej kvality.

7. SIEŤ BATOŽINOVÉHO

PRIESTORU

Praktické a funkčné riešenie pre organizáciu vášho 
batožinového priestoru. Ideálny predovšetkým pre 
zaistenie batožiny a ďalších objemných predmetov.

8. OCHRANA BATOŽINOVÉHO

PRIESTORU EASYFLEX

Viacúčelová a praktická pomôcka pre každodenné 
používanie aj na cesty za zábavou. Zakryje celý 
batožinový priestor pri preprave objemných 
a znečistených predmetov. Je ju možné zložiť 
a rozložiť tak, aby sa prispôsobila polohe zadných
sedadiel.

9. GUMOVÉ KOBERCE

Gumové koberce na mieru so zvýšenými 
okrajmi skvelo ochránia podlahu v kabíne pred 
nečistotami, blatom a prachom. Sú nepriepustné, 
ľahko sa čistia a perfektne držia na mieste vďaka 
bezpečnostným klipsám.

6. 8. 9.

5. 7.

4.



DACIA JOGGER

TECHNICKÉ ÚDAJE
TCe 100 ECO-G TCe 110

MOTOR
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Zdvihový objem (cm3) 999 999
Typ vstrekovania Nepriame Priame
Počet valcov 3 3
Palivo benzín/LPG benzín
Maximálny krútiaci moment (Nm) 170 pre LPG/160 pre benzín 200
– pri otáčkach (ot./min) 2 000–3 500 pre LPG/2 100–3 750 pre benzín 2 900–3 500
Maximálny výkon (kW/k) 74/100 pre LPG/67/90 pre benzín 81/110
– pri otáčkach (ot./min) 4 600–5 000 pre LPG/4 800–5 000 pre benzín 5 000–5 250
Počet ventilov 12 12
Filter pevných častíc • •
Typ prevodovky Manuálna 6-stupňová Manuálna 6-stupňová

VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h) 175 pre LPG/172 pre benzín 183
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) (5 miest/7 miest) 12,3/13,0 pre LPG/12,5/13,2 pre benzín 10,5/11,2

PNEUMATIKY* 
205/60 R16 205/60 R16

SPOTREBA A EMíSiE (WLTP)** 
Kombinovaná (l/100) 6,0–6,1/7,6–7,81) 5,6–5,7
Emisie CO2 (g/km) 135–138/118-1211) 127–129
Objem palivovej nádrže (l) 50 50
Objem LPG nádrže (l) 40 -

ROZMERY A HMOTNOSTI (5 miest/7 miest)
Prevádzková hmotnosť (kg)*** 1 298–1 337/1 327–1 366 1 251–1 308/1 280–1 336
Užitočné zaťaženie (kg)*** 387–426/523–562 387–444/523–582
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 645/660 625/640
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 200 1 200
Max. povolená celková hmotnosť 1 724/1 889 1 695/1 862
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 2 924/3 089 2 895/3 062
Počet miest 5/7 5/7
Maximálna dĺžka ložného priestoru v podlahe bez sklopených sedadiel v druhej/tretí rade 1 100/390 1 100/390
Maximálna dĺžka ložného priestoru so sklopenými opěradly druhé rady 2 000 2 000
Výška vstupu do batožinového priestoru 836 836
Maximálna výška batožinového priestoru od podlahy po strop 931 931
Šírka medzi podbehmi 1 020 1 020
Objem batožinového priestoru VDA bez sklopených zadných sedadiel (dm3) 708/160 708/160
Objem batožinového priestoru so sklopenými zadnými sedadlami/so sklopenou 3. radom/s vybratým 3. radom VDA (dm3) 1 819/1 594/1 807 1 819/1 594/1 807
Objem batožinového priestoru bez sklopených zadných sedadiel (l) 829/212 829/212
1) LPG
*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto 

údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).



V spoločnosti Dacia vyrábame praktické a spoľahlivé vozidlá, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny
a kvality. Modely s asertívnym štýlom, ale bez zbytočných ozdôb, vybavené najspoľahlivejšími
a osvedčenými technológiami… všetko za bezkonkurenčnú cenu. Za pätnásť rokov sme zmenili pravidlá
hry a narušili automobilový trh. Neuveriteľné? Ani nie. Naše tajomstvo? Dokonalá zmes jednoduchosti,
transparentnosti a dostupnosti. Od výberu modelu až po cenu a údržbu je v prípade značky Dacia všetko

jasné a zrejmé. Riadiť vozidlo Dacia znamená mať istotu, že ste urobili správnu voľbu. Znamená to, že ste
zvolili kvalitu, spoľahlivosť, dizajn, pohodlie a najmä primeranú cenu. Znamená to, že si môžete kúpiť nové
vozidlo, ktoré zodpovedá vašim potrebám. Navyše zakúpenie vozidla Dacia znamená, že už nemusíte dať
všetky svoje peniaze za nové vozidlo – stále môžete ísť na dovolenku, dať svojim deťom darček, ktorý si
tak veľmi želajú, alebo jednoducho ušetriť. 

JAZDITE, CESTUJTE, BAVTE SA,

TO JE NOVÝ DUCH DACIA!



BIGGER, COOLER, 
JOGGER





Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi 

zásadami neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Dacia 

oznamované v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu verzie líšiť a určité vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie 

vám poskytne zástupca značky Dacia. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené.

Rozmnožovanie v akomkoľvek formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dacia.  SK 03/23
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