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A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus DACIA előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. 
fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a DACIA márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően 
különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai 
miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Minden jog fenntartva. A kiadványban használt képek illusztrációk. 
A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához a Renault Hungária Kft. előzetes engedélye szükséges. A mindenkori frissített fogyasztási és CO2- kibocsátási adatokat tartalmazó anyagok megtekinthetők minden Dacia márkakereskedésben. 
Információs vonal: 06 80 101 211 (2015.07) 
* Amelyik előbb teljesül
Renault Hungária Kft. 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100

A Daciát és Önt az intelligencia köti össze. 

Praktikus és kedvező árú családi autót keres? 

Mi tudjuk a megoldást!

Bőséges helykínálat, kényelem, kitűnő ár/

érték arány, és kompromisszumok nélküli 

felszereltségek. A Renault csoport nem 

csak ezt kínálja, hanem sokéves szakértel-

mét is a biztonság és robosztusság terén. 

A Renault Csoport tagjaként autóink 

tervezésekor olyan műszaki megoldásokra 

támaszkodunk, melyek már bizonyították 

hatékonyságukat és megbízhatóságukat. 

Ily módon 3 éves garanciát és különösen 

előnyös üzemeltetési költségeket kínál-

hatunk Önnek. Élvezze az autóját még 

nagyobb nyugalommal és hosszabbítsa 

meg a garanciát további két évvel, összesen 

akár 5 évre vagy 100 000 km-re. (a két ér-

ték közül, a korábban elért erejéig)

A Daciával Ön a bizalom mellett dönt.

Értjük az Ön elvárásait,
ezért intelligens ötleteket kínálunk

 Dacia
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Access felszereltség
A FELSZERELTSÉG FŐBB 
ELEMEI

• Hosszanti tetőrudak
• Hűtőrács díszléc a karosszéria 

színében
• 14”-os acél keréktárcsa
• Szervokormány
• Vezető- és utasoldali légzsák
• Oldallégzsákok az első 

üléseknél
• Manuális ablakemelés elöl és 

hátul
• Nyitott tárolórekesz a 

műszerfalon
• Nyitott utasoldali kesztyűtartó
• 3 ülés Isofix rögzítőkkel (a 2. 

üléssorban)
• Osztatlan, lehajtható hátsó ülés 

(a 2. üléssorban)

Arctic felszereltség 
ARCTIC= ACCESS+

• Manuális klíma 
• Krómozás a hűtőrács maszkon
• Külső kilincsek és külső visz-

szapillantó tükrök karosszéria 
színében

• Első ködfényszórók
• Tempomat
• Komfort csomag: állítható ma-

gasságú vezetőülés + állítható 
magasságú kormány +biztonsá-
gi öv

• Elektromosan állítható és fűthe-
tő külső visszapillantó tükrök

• Zárt tárolórekesz a műszerfalon
• 15”-os acéltárcsák
• Oldalsó fekete védőelemek
• Hosszanti tetőrudak
• Fedélzeti számítógép
• Távirányítós központi zár
• Elektromos ablakemelők elöl
• 1/3 - 2/3 arányban osztott, 

dönthető támlájú hátsó ülés, 
az ülőlap függőleges helyzetbe 
állítható (a 2. ulessorban)

LIMITÁLT SZÉRIA: 

Celebration felszereltség
CELEBRATION= ARCTIC+

• MEDIA NAV Evolution 7” 
színes, érintőképernyős 
multimédia rendszer: navigáció, 
Bluetooth telefonkihangosító, 
USB és Jack audió bemenetes 
rádió kormányról vezérelhető 
hangfelismerővel

• 16”-os könnyűfém keréktárcsák
• Parkolást segítő tolatóradar
• Elektromos ablakemelők hátul
• Bőr kormány és bőr 

sebességváltó gomb



STANDARD SZÍNEK METÁLFÉNYEZÉS

JÉGFEHÉR (389) TENGERÉSZKÉK (D42)

ÁSVÁNYKÉK

PLATINA (D69) KOZMOSZ KÉK (RPR)

KAROSSZÉRIA SZÍNVÁLASZTÉK

14”-OS ACÉL 

KERÉKTÁRCSA

ACCES

15“-OS GROOMY ACÉL 

KERÉKTÁRCSA

ARCTIC

16“-OS PANACHE 

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

CELEBRATION

KEREKEK

5 személyes 7 személyes
A CSOMAGTÉR TÉRFOGATA (liter) ISO 3832 szabvány szerint

5 személyes kivitel (a háttámla magasságáig) 827 -
7 személyes kivitel (a háttámla magasságáig) - 207
2 személyes konfiguráció, lehajtott ülések a 3. sorban (tetőig) - 1861
2 személyes konfiguráció, ülések nélkül a 3. sorban (tetőig) 2617

MÉRETEK (mm)
A Tengelytávolság 2810
B Hosszúság 4498
C Első túlnyúlás 822
D Hátsó túlnyúlás 866
E Nyomtáv elöl 1492
F Nyomtáv hátul 1478
G Teljes szélesség behajtott tükrökkel / tükrökkel 1751 / 2004
H Terheletlen jármű magassága / tetőcsomagtartókkal együtt 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Hátsó ajtó nyitott magassága terheletlen járműnél 2015 2010
J Terheletlen jármű küszöbmagassága 610 605
K Terhelt jármű szabad alvázmagassága 120
L Lábtér a 2. üléssorban 177

5 személyes 7 személyes
L1 Lábtér a 3. üléssorban - 144
M Könyökszélesség elöl 1408

M1 Szélesség könyökmagasságban a 2. üléssorban 1466
M2 Szélesség könyökmagasságban a 3. üléssorban - 1357
N Vállszélesség elöl 1401

N1 Szélesség vállmagasságban a 2. üléssorban 1424
N2 Szélesség vállmagasságban a 3. üléssorban - 1300
P Magasság a tetőig az első ülésnél, 14°-os dőlésszög mellett 1003

P1 Magasság a tetőig a 2. üléssorban, 14°-os dőlésszög mellett 952
P2 Magasság a tetőig a 3. üléssorban, 14°-os dőlésszög mellett - 867
Y Csomagtér nyílás minimális szélessége felül/Csomagtér nyílás maximális 

szélessége felül
859/1067

Y1 Csomagtér nyílás szélessége alul 1035
Y2 Kerékdobok közti szélesség 1174 1130
Z Csomagtér nyílás magassága 894

Z1 Hasznos padlóhossz a 2. üléssorig 1180
Z2 Hasznos padlóhossz a 3. üléssorig - 378
Z3 Csomagtér fedél alatti magasság 583

MÉRETEK

OMAHABÉZS (HNK) FEKETE (676)METEORSZÜRKE (KNA)



TARTOZÉKOK
1. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG
A vonóhorog minden EU biztonsági előírásnak megfelel, strapabíró és tartós.

2. TETŐRUDAK
Könnyen felszerelhetők, egyéb tartozékokkal is kiegészíthetők.
(pl. síléctartó, tetőbox vagy kerékpártartó).

3. TETŐBOX
Elegáns és biztonságos megoldás az új Dacia Lodgy csomagterének további növeléséhez.

4. CSOMAGTÉR TÁLCA
Védi a csomagteret és lehetővé teszi a koszoló tárgyak szállítását is. A tálca méretpontos, 
vízhatlan, könnyen kivehető és mosható.

A Dacia Lodgyhoz kínált teljes tartozékválasztékról a Dacia
márkakereskedők adnak részletesebb tájékoztatást.

MOTOROK
A Dacia Lodgy hajtásáról megbízható és energiatakarékos Renault motorok gondoskodnak: 1.6 
75 kW/102 LE; 1.5 dCi 66 kW/90 LE, 1.5 dCi 81 kW / 110; illetve egy újdonság az 1.2 Energy TCe 
85 kW/115 LE. Vegyes fogyasztás (l/100km): 4,2 - 7,1; CO2 kibocsátás (g/km): 109 - 165.

Új és nagyteljesítményű
benzinmotor: Energy TCe 115* 
A Lodgy az első Dacia modell, amelybe a legújabb Energy TCe 115 motort (turbófeltöltős, 
közvetlen befecskendezésű benzinmotor) beépítettük. Ez a modern motor a Renault 
motorfejlesztési tapasztalatait felhasználva készült; rugalmasság, dinamika, nagy 
teljesítmény és gazdaságos üzemeltetés jellemzi

A Dacia Lodgy alapfelsze-
reltségéhez
tartozik az ABS, valamint 
az AFU vészfékrásegítő, 
amelyek optimális stabi-
litást és rövidebb fékutat 
biztosítanak a járműnek.

6. GAZDAG BELSŐ TÉR
A Dacia Lodgy nagyméretű és jól szervezhető utasteret kínál. Az 5 személyes 
kivitelben 827 liter csomagtér áll a rendelkezésére, amely 2 utazó személy esetén 
2617 liter-re növelhető. Az utazás kényelmét szolgálják a különböző praktikus 
tárolóhelyek, amelyeknek a befogadóképessége akár 30 liter is lehet.

Az ESC menetstabilizátor, 
az ASR kipörgésgátlóval 
és a CSV alulkormányzás 
ellenőrzővel együttmű-
ködve gondoskodik a 
jármű menetstabilitásáról, 
hirtelen végrehajtott 
kikerülő manőverek esetén 
vagy rossz útviszonyok 
között.


