
Dacia Lodgy Dacia

Dacia Lodgy sa postará 
o vašu rodinu
Dacia Lodgy vychádza v ústrety potrebám moderných rodín. Toto 5-miestne a 7-miestne MPV ponúka množstvo výhod. Pre 

vaše maximálne pohodlie ponúka Dacia Lodgy veľa miesta, a to aj v treťom rade sedadiel*, dôkladne prepracovaný dizajn, 

praktické vybavenie a objemný batožinový priestor.

Model Lodgy zostáva verný tradícii značky Dacia a spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa odolnosti a robustnosti a vďaka 

dieselovým motorom a benzínovému motoru s turbodúchadlom s priamym vstrekovaním paliva TCe 115 je aj mimoriadne 

úsporný.

* V závislosti od verzie. ** Dostupný ako voliteľné príslušenstvo v závislosti od verzie.

Media Nav Evolution**: 7” (18 cm) dotykový 
multimediálny systém (navigácia so základným 
mapovým pokrytím, Bluetooth® handsfree 
s funkciou audiostreaming, Traffic Info, rádio 
s ovládaním pod volantom, vstup USB, Jack)

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 
podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná 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. Spojte sa prosím s autorizovaným predajcom DACIA aby Vám poskytol aktuálne informácie. 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 zakázaná a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvná záruka DACIA 3 roky / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) je zmluvná záruka 
poskytovaná na nové vozidlá DACIA a jej konkrétny obsah a krytie sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky nového vozidla DACIA.

* V závislosti od toho, ktoré kritérium bude splnené ako prvé. SK 02-2016-R9212

Spoľahlivé, všestranné, praktické 
a prístupné vozidlo!
Modely Dacia majú od samého začiatku v génoch 

overené a spoľahlivé technologické riešenia, ktoré 

vychádzajú z bohatých skúseností skupiny RE-

NAULT. Robustnosť a spoľahlivosť vozidiel Dacia 

všeobecne uznávajú zákazníci aj nezávislé organi-

zácie. Vysoká kvalita vozidiel Dacia je založená na 

overených technológiách a riešeniach a na udržia-

vaní najvyšších štandardov v oblasti požiadaviek 

kvality. Aj preto patrí Dacia v mnohých krajinách 

medzi najpopulárnejšie značky a  získava si stále 

väčšiu dôveru zákazníkov. Ako prví sme prišli na 

to, že lacné vozidlo môže byť zároveň atraktívne 

a kvalitné. A niečo nám hovorí, že sme mali pravdu. 

Najnovšie modely značky Dacia prekvapili svojím 

atraktívnym a originálnym štýlom. A okrem toho, že 

v našich vozidlách je vždy veľa miesta pre spoluce-

stujúcich a ich batožinu, sa teraz navyše objavili aj 

nové, inteligentné a praktické technológie. Tajom-

stvom úspechu modelov značky DACIA je jednodu-

chý predpoklad: autá, ktoré sa vám páčia, môžete aj 

vlastniť, a to dokonca za prístupnú cenu.

Ako modely ZNAČKY, KTORÁ JE SÚČASŤOU SKU-

PINY RENAULT, využívajú modely vozidiel značky 

Dacia overené a spoľahlivé technické riešenia, vďa-

ka ktorým môžeme našim zákazníkom ponúknuť 

záruku 3 roky (alebo do 100 000 km)* a nízke pre-

vádzkové náklady.

www.dacia.sk
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Môžete sa spoľahnúť na jej 
všestrannosť
Stačí otvoriť dvere a okamžite sa presvedčíte o dokonalom zmysle pre praktickosť vozidla Dacia Lodgy. Priestranný interiér, do 

ktorého sa pohodlne vmestí celá rodina, mnoho praktických priestorov… Dacia Lodgy myslí na všetko.

Vďaka 7 plnohodnotným miestam* a rekordnému množstvu priestoru v treťom rade sedadiel je Dacia Lodgy jedným 

z najpriestrannejších vozidiel vo svojej kategórii, pokiaľ ide o priestor na nohy aj o vzdialenosť od sedadla pod strechu. Dacia 

Lodgy sa prispôsobí všetkým vašim potrebám. 

Potrebujete väčší batožinový priestor?

Sedadlo v druhom rade delené 1/3 – 2/3* je sklopné. Možno ho vyklopiť aj do zvislej polohy, ako aj sedadlá v treťom rade. 

Vďaka tomu môžete jednoducho zmeniť usporiadanie zo 7-miestneho na 2-miestne. Objem batožinového priestoru vozidla 

Dacia Lodgy nemá konkurenciu.

Už v 7-miestnom usporiadaní má 207 litrov a v 2-miestnom usporiadaní je možné dosiahnuť až 2 617 litrov**. Už nemusíte 

váhať medzi priestorom a objemom. Lodgy ponúka oboje!

7 plnohodnotných miest*.

Zmena usporiadania zo 7-miestneho na 2-miestne*.

Sedadlo v druhom rade delené 1/3 – 2/3*.

* V závislosti od verzie.
** Do výšky strechy.

5-miestne 7-miestne
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (dm3) (Norma ISO 3832)

5-miestna verzia (do výšky operadiel) 827 -
7-miestna verzia (do výšky operadiel) - 207
2-miestna verzia, so zloženými sedadlami v treťom rade (pod strechu) - 1861
2-miestna verzia, bez sedadiel v treťom rade (pod strechu) 2617

ROZMERY (mm)
A Rázvor 2810
B Dĺžka 4498
C Predný previs 822
D Zadný previs 866
E Rozchod predných kolies 1492
F Rozchod zadných kolies 1478
G Šírka bez vonkajších spätných zrkadiel/s nimi 1751/2004
h Výška nezaťaženého vozidla bez strešných líšt/s nimi 1682/1683 1679/1680

h1 Výška nezaťaženého vozidla s otvorenými zadnými výklopnými dverami 2015 2010
J Výška prahu nezaťaženého vozidla 610 605
K Svetlá výška zaťaženého vozidla 120
L Priestor na nohy vo výške kolien v druhom rade 177

L1 Priestor na nohy vo výške kolien v treťom rade - 144
M Šírka v ramenách vpredu 1408

M1 Šírka v ramenách vpredu v druhom rade 1466
M2 Šírka v ramenách vpredu v treťom rade - 1357
N Šírka v lakťoch vpredu 1401

N1 Šírka v lakťoch v druhom rade 1424
N2 Šírka v lakťoch v treťom rade - 1300
P Výška pod strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách 1003

P1 Výška pod strechu pod uhlom 14° v druhom rade 952
P2 Výška pod strechu pod uhlom 14° v treťom rade - 867
Y Minimálna/maximálna šírka vstupu do batožinového priestoru v hornej časti 859/1067

Y1 Šírka otvoru batožinového priestoru v dolnej časti 1035
Y2 Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1174 1130
Z Výška otvoru batožinového priestoru 894

Z1 Užitočná dĺžka podlahy k sedadlám v druhom rade 1180
Z2 Užitočná dĺžka podlahy k sedadlám v treťom rade - 378
Z3 Výška pod kryt batožinového priestoru 583

ROZMERY LODGY

ŠTANDARDNÉ FARBY METALICKÉ FARBY (DOSTUPNÉ ZA PRíPLATOK)

Verzia

Access(1)

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VYBAVENIA VERZIE 
ACCESS:
•  Oceľové kolesá 15”
•  Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí čiernej farby
•  Pozdĺžne strešné lišty
•  ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl (EBV) 

a brzdovým asistentom (AFU)
•  Elektronický stabilizačný systém ESC s protisklzovým 

systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV

•  Airbag vodiča
•  Airbag spolujazdca s možnosťou odpojenia
•  Bočné airbagy vpredu
•  Kontrola tlaku v pneumatikách
•  Denné svietenie

• Trojmiestne sedadlo v druhom rade, nedelené
• Otvorená schránka na palubnej doske
• Otvorená odkladacia schránka spolujazdca
• Odkladacie vrecká v predných dverách
• Odkladacia schránka nad schránkou spolujazdca

Limitovaná séria

Open
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VYBAVENIA VERZIE 
OPEN = ACCESS + 

•   Rádio CD / MP3 s predným vstupom USB, ovládaním pod 
volantom a Bluetooth® handsfree

• Predné hmlové svetlomety
• Bočné ochranné lišty čiernej farby
• Palubný počítač
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Elektrické ovládanie predných okien
• Trojmiestne sedadlo v druhom rade delené v pomere 1/3 
: 2/3
• Uzavretá odkladacia schránka spolujazdca

Verzia

Arctica
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VYBAVENIA VERZIE 
ARCTICA = OPEN +

•  Chrómovanie na maske chladiča
•  Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Manuálna klimatizácia
• Výklopné okno v 3. rade (iba 7-miestna verzia)
•  Výškovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo 

a bezpečnostné pásy
•  Uzavretá schránka na palubnej doske

(1) K dispozícii iba v 5-miestnej verzii.

Verzia

Stepway
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VYBAVENIA VERZIE 
STEPWAY = ARCTICA +

•   Disky kolies z ľahkej zliatiny 16” Dark Metal
• Vonkajšie spätné zrkadlá farby Dark Metal
• Kľučky dverí čiernej farby
• Outdoorové ochranné prvky nárazníkov striebornej farby
• Plastová outdoorová ochrana karosérie čiernej farby
• Kožený volant
 

Verzia

Exception
NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VYBAVENIA VERZIE 
EXCEPTION = ARCTICA +

•   Disky kolies z ľahkej zliatiny 16”
• Elektrické ovládanie zadných okien
•   Kožený volant
• Zadný parkovací senzor
• Dotykový multimediálny systém Media Nav Evolution
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