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Svet sa mení a spolu s ním sa menia aj vaše potreby. Dacia LODGY ponúka viac užitočných moderných technológií ako doteraz. 
Multimediálny systém MEDIA NAV Evolution, vstavaná zadná parkovacia kamera, asistent rozjazdu do kopca, manuálna klimatizácia, 
tempomat s obmedzovačom rýchlosti…* Dacia LODGY splní vaše priania a uľahčí vám život.

* V závislosti od verzie.

TECHNOLÓGIE,
KTORÉ UĽAHČUJÚ ŽIVOT
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DACIA LODGY

Vo všedné dni, cez víkend či cez prázdniny oceníte pohodlný, priestranný a praktický 
interiér vozidla Dacia LODGY, ktorý ponúka až sedem plnohodnotných miest* a veľa 
dômyselne navrhnutých úložných priestorov. Dokonca aj cestujúci v treťom rade 
sedadiel sa môžu tešiť na príjemný komfort a dostatok miesta na nohy. Dva sklopné 
stolíky v druhom rade sedadiel, lakťová opierka na strane vodiča a dodatočná sieťka na 
strane spolujazdca činí interiér vozidla ešte pohodlnejším.

Nová stredová konzola s matným chrómovaným povrchom a nové poťahy vyzerajú 
skvele a zároveň sú geniálne jednoduché. Dacia LODGY samozrejme dbá aj na vašu 
bezpečnosť: ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl, štyri airbagy, elektronický 
stabilizačný systém ESC a systém ISOFIX uľahčujúci upevnenie detských sedačiek. To 
všetko zabezpečí vašim blízkym cestovanie v dobrej nálade.

* V závislosti od verzie.

MIMORIADNE VEĽKORYSÝ 
A PRÍJEMNÝ INTERIÉR

MIMORIADNE PRIESTORNÝ
2 AŽ 7 MIEST







NAJVÄČŠÍ TALENT VOZIDLA:
SCHOPNOSŤ PRISPÔSOBIŤ SA 
VAŠIM POTREBÁM

DACIA LODGY

Dôležitý nie je len priestor, ale aj možnosti jeho využitia. Dacia LODGY umožňuje 
rôzne usporiadanie kabíny. Môžete vziať na výlet celú rodinu alebo sa vybrať na výlet 
len vo dvojici a vziať si so sebou úplne všetko. V takom prípade stačí zložiť sedadlá 
druhého radu a po vybratí sedadiel z tretieho radu je možné objem batožinového 
priestoru takto zvýšiť z 207 litrov v prípade sedemmiestnej konfigurácie až 
na 2 617 litrov, na cestujete iba vo dvojici. Pri nakladaní batožiny isto oceníte 

nízky prah batožinového priestoru. Kabína vozidla Dacia LODGY je navyše veľmi 
dômyselne usporiadaná a ponúka úložné priestory s objemom až 30 litrov*, vrátane 
priestranného a ľahko prístupného úložného priestoru v hornej časti palubnej dosky. 
Vďaka 12 V zásuvke v druhom rade sedadiel môžete pripojiť všetky svoje elektrické 
zariadenia.
* V závislosti od verzie.
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STEPWAY

• Kolesá Flexwheel 16”
• Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe Dark Metal
• Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe
• Outdoorové ochranné prvky nárazníkov v striebornej farbe
• Platová outdoorová ochranna karosérie v čiernej farbe
• Volant potiahnutý umelou kožou 
• Zadné parkovacie senzory
• Kryt batožinového priestoru – 7-miestnej verzii

ARCTICA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe
• Kľučky dverí v čiernej farbe
• Pozdĺžne strešné lišty
• Oceľové kolesá 15"
• ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily (EBV) 
a brzdovým asistentom (AFU)

• Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým 
systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV

• Asistent rozjazdu do kopca
• Kontrola tlaku v pneumatikách
• Airbag vodiča
• Airbag spolujazdca (vypínateľný) 
• Bočné airbagy vpredu
• 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj 
v 7-miestnej verzii)

• Úchyty ISOFIX
• Bočné ochranné lišty v čiernej farbe
• Palubný počítač
• Predné hmlové svetlomety
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Elektrické ovládanie predných okien
• Operadlo v druhom rade delené v pomere 
1/3 : 2/3, sklopné

• Uzatvárateľná odkladacia schránka spolujazdca
• Kryt batožinového priestoru
• Plug & Radio: rádio, MP3, vstupy Jack a USB, Bluetooth® 
handsfree, s ovládaním pod volantom

• Manuálna klimatizácia

• Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
• Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Elektricky ovládané vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Lakťová opierka na strane vodiča
• Výklopné okná v zadných stĺpikoch v treťom rade sedadiel 
(v 7-miestnej verzii)

• Pack Comfort (výškovo nastaviteľný volant, predné 
lakťová opierka, výškovo nastaviteľné sedadlo 
a bezpečnostné pásy)

• Sklopné stolíky v druhom rade sedadiel
• Uzamykateľná schránka v hornej časti palubnej dosky
• Zásuvky 12 V vpredu, v druhom rade sedadiel (a v treťom 
rade sedadiel v 7-miestnej verzii)

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA = ARCTICA +

Zobrazená verzia obsahuje výbavu na želanie Zobrazená verzia obsahuje výbavu na želanie



1. Vaňa batožinového priestoru. Robustná 
a nepriepustná vaňa na prepravu znečistených 
predmetov. Účinná ochrana interiéru, dokonale 
zladená s tvarom batožinového priestoru. 
Praktická funkcia, jednoduchá montáž a čistenie.

2. Prenosný organizér batožinového priestoru. 
Organizér rozčlení batožinový priestor vášho 
vozidla a uľahčí udržanie poriadku vo vašom 
vozidle. Odnímateľný organizér s jednoduchou 
montážou sa ľahko prispôsobí prepravovaným 
predmetom rôznych veľkostí.

3. Textilné koberce Comfort. Dokonale ladia 
s interiérom vozidla Dacia LODGY a ponúkajú 
optimálnu ochranu podlahy vozidla, pretože sú 
navrhnuté na mieru priamo pre tento model. 
Pripevnenie pomocou dvoch klipov nebráni funkcii 
pedálov.

4. Lakťová opierka. Predná lakťová opierka 
zvyšuje komfort jazdy a zároveň ponúka 
dodatočný úložný priestor s objemom 0,8 litra.

5. Osvetlené prahy dverí Dacia. Štýlová ochrana 
spodnej časti dverí.

DACIA LODGY

PRÍSLUŠENSTVO

1. 2.

5.4.3.
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6. Nosič bicyklov na ťažné zariadenie. 
Počas výletov určite oceníte nosič bicyklov na 
ťažné zariadenie, ktorý umožňuje ľahký prevoz 
bicyklov celej rodiny.

7. Ťažné zariadenie. Mimoriadne odolné ťažné 
zariadenie, prispôsobené na časté používanie, 
výrazne rozširuje možnosti prepravy batožiny 
a umožňuje pripojenie prívesu, nosiča bicyklov 
a pod. Je dokonale kompatibilné s vozidlom.

8. Oceľové strešné tyče. Súprava dvoch oceľových 
strešných tyčí testovaných podľa najprísnejších 
noriem, umožňuje bezpečné upevnenie strešného 
boxu, nosiča lyží alebo nosiča bicyklov.

9. Strešný box. Strešný box z pevného plastu, 
ktorý je možné v priebehu niekoľkých minút 
namontovať na priečne strešné tyče Dacia, 
ponúka dodatočný úložný priestor.

10. Parkovací asistent s prednými a zadnými 
senzormi. Systém deteguje prekážky, pri ktorých 
hrozí kolízia s prednou alebo zadnou časťou vášho 
vozidla a uľahčuje manévrovanie.

11. Deliaca mreža. Nevyhnutné príslušenstvo pre 
bezpečnú prepravu vašich domácich maznáčikov. 
Zaisťuje oddelenie batožinového priestoru od 
kabíny pre cestujúcich.

6.

9.

7.

8.

11.10.



DISKY A KRYTY KOLIESFARBY 

DACIA LODGY

*  Dostupné výhradne pre verziu Stepway.
** Nemetalický lak.

SIVÁ HIGHLAND MODRÁ IRON

SIVÁ COMÉTE ČERVENÁ FUSION BÉŽOVÁ DUNE (HNP)

MODRÁ AZURITE (RPL)*

ČIERNA NACRÉBIELA GLACIER** MODRÁ NAVY**

DISKY KOLIES
Z ĽAHKEJ ZLIATINY 16"

ALTICA
S DIAMANTOVÝM LESKOM

DISKY KOLIES
Z ĽAHKEJ ZLIATINY 16"

ALTICA

OCEĽOVÉ DISKY KOLIES 15"
– KRYTY POPSTER

OCEĽOVÉ DISKY KOLIES 16" 
BAYADERE*



ROZMERY

DACIA LODGY

5 miest 7 miest

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3) 
(podľa normy ISO 3832)    
V 5-miestnej konfigurácii (do výšky opierok) 827 –
V 7-miestnej konfigurácii (do výšky opierok) – 207
V 2-miestnej konfigurácii so zloženými sedadlami 
v 3. rade – 1 861

V 2-miestnej konfigurácii bez tretieho radu sedadiel 
(po strechu) 2 617

ROZMERY (mm) 
A Rázvor 2 810
B Celková dĺžka 4 498/4 521*
C Predný previs 822/834*
D Zadný previs 866/877*
E Rozchod vpredu 1 492
F Rozchod vzadu 1 478

G Šírka bez/s vonkajšími spätnými zrkadlami 1 751/1 767*
 2 004

5 miest 7 miest

ROZMERY (mm) 
H Výška vozidla bez stropných líšt/s nimi 1 682/1 683 1 679/1 680

H1 Výška otvoreného nezaťaženého otvoreného vozidla 2 015 2 010

J Výška prahu batožinového priestoru 610 605
K Svetlá výška zaťaženého vozidla 130
L Priestor nohy vo výške kolien v 2. rade 177
L1 Priestor nohy v úrovni kolien v 3. rade – 144
M Šírka v lakťoch vpredu 1 408
M1 Šírka v lakťoch vzadu v 2. rade 1 466
M2 Šírka v lakťoch vzadu v 3. rade – 1 357
N Šírka v ramenách vpredu 1 401
N1 Šírka v ramenách vzadu v 2. rade 1 424
N2 Šírka v ramenách vzadu v 3. rade  – 1 300

5 miest 7 miest

ROZMERY (mm) 
P Výška od sedadla po strechu pri uhle 14° 

(na predných sedadlách) 1 003
P1 Výška od sedadla po strechu pri uhle 14° v 2. rade 952
P2 Výška od sedadla po strechu pri uhle 14° v 3. rade – 867
Y Šírka otvoru batožinového priestoru v hornej časti/

maximálna šírka otvoru batožinového priestoru 859/1 067
Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1 035
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1 174 1 130
Z Výška otvoru batožinového priestoru 894
Z1 Dĺžka batožinového priestoru k sedadlám 2. radu 1 180
Z2 Dĺžka batožinového priestoru k sedadlám 3. radu – 378
Z3 Výška pod kryt batožinového priestoru 583
* Verzia Stepway.
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Pri navrhovaní našich vozidiel sa riadime stále rovnakými princípmi: naše modely 
musia byť výrazné, ale nie okázalé; musia byť vybavené najspoľahlivejšími 
technológiami, ale pritom za dobrú cenu. Počas takmer dvoch dekád sme zmenili 
pomer síl a spôsobili zemetrasenie na automobilovom trhu. Neveríte? Je to tak. 
A v čom spočíva naše tajomstvo? V ideálnom pomere jednoduchosti, férovosti 
a dobrej ceny. Od výberu modelu cez cenovú politiku až po politiku kvality servisu. 
Keď máte vozidlo značky Dacia, máte istotu, že ste sa rozhodli správne.

Stávka na kvalitu, spoľahlivosť a originálny dizajn, ale tiež na pohodlie a, samozrejme, 
na slušnú cenu. Toto je spôsob, ako si zaobstarať nové auto, ktoré splní vaše túžby 
a očakávania. A konečne – kúpiť si vozidlo Dacia neznamená, že vás nákup nového 
vozidla bude stáť všetko. Kúpite si totiž auto, s ktorým budete môcť ísť na dovolenku, 
pretože na ňu budete mať. Zostane vám aj na iné veci, ktoré vám robia radosť. Iba 
s vozidlami Dacia môžete vyraziť, kam chcete, a robiť to, čo naozaj chcete.

JAZDIŤ, CESTOVAŤ A UŽÍVAŤ SI – 
PRESNE TAKÉ JE VOZIDLO DACIA!



Dacia oporúča www.dacia.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania produktov značky DACIA si spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r.o. vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať 
špecifikácie, ako aj opisované a predstavované vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť, niektoré prvky výbavy nebudú dostupné (ako sériová, príplatková výbava alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. 
Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať popisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých 
v interiéri vozidla. Aktuálne informácie vám poskytne najbližší predajca DACIA. Obsah tejto publikácie je chránený autorským právom. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (najmä použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo 
akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.) je zakázané a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
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