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Dacia Lodgy

Eriliselt ruumikas ja   
õdus interjöör

ERAKORDNE RUUMIKUS
2 KUNI 7 ISTEKOHTA

Kuni seitsme täismõõdus istekoha* ja hoolikalt läbimõeldud 
panipaikadega Dacia lodgy ruumikas, mugavas ja praktilises salongis 
tunned end suurepäraselt nii nädalavahetuse väljasõidul kui ka 
puhkusereisil. Mugavalt tunnevad ennast ka reisijad kolmandas istmereas, 
kus on piisavalt ruumi ka põlvede kõrgusel. Salongile lisavad veelgi 
mugavust kaks klapplauda teises istmereas, juhi käetugi ja täiendav 
võrktasku kõrvalistuja poolel. 

uus mattkroomi viimistlusega keskkonsool ja eriline polster määravad
salongi disainijoone ning võluvad oma lihtsusega. loomulikult hoolitseb
Dacia lodgy ka sinu turvalisuse eest – varustusse kuuluvad ABS-
pidurid koos hädapidurdusassistendiga, 4 turvapatja, dünaamiline 
stabiilsuskontroll (eSC) ja isofix lasteistmete kinnitussüsteem. See kõik 
võimaldab sinul ja su sõpradel muretult ja rõõmsalt reisida.

* Sõltuvalt versioonist.





Access Open

STANDARDVARUSTUS

 – Kere värvi kaitserauad
 – Musta värvi välimised uksekäepidemed
 – Musta värvi küljepeeglite korpused 
 – Musta värvi katusereelingud
 – 15” terasveljed 
 – Musta värvi keskkonsool
 – Musta värvi ventilatsiooniavade ümbrised
 – Musta värvi sisemised uksekäepidemed
 – Ühes tükis kokkuklapitava seljatoega istepink 
2. reas

 – ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga
 – Dünaamiline stabiilsuskontroll 
(eSC) koos veojõukontrolli (ASR) ja 
mäeltstardiassistendiga (HSA)

 – Juhi ja kõrvalistuja esiturvapadjad
 – Juhi ja kõrvalistuja külgturvapadjad
 – 3-punkti turvavööd teises ja kolmandas 
istmereas

 – Reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel
 – Reguleeritava kõrgusega peatoed teises 
istmereas

 – isofix lasteistme kinnitussüsteem teise rea 
kolmel istekohal

 – Rehvirõhu kontrollsüsteem

 – Rehviparanduskomplekt*
 – Visuaalne ja akustiline märguanne juhi ja 
kõrvalistuja kinnitamata turvavöö korral

 – Roolivõimendi
 – 12V pistik ees
 – Avatud panipaik armatuurlaua peal 
 – Taskud esiustes
 – Topsihoidja keskkonsooli esiosas 
 – Panipaik armatuurlaual juhi pool

 
Lisavarustus

 – Varuratas*/**

STANDARDVARUSTUS
Open = Access +

 – Kahevärvilised kaitserauad
 – Külgmised kaitseliistud
 – Kroomviimistlusega ventilatsiooniavade 
ümbrised

 – 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitava seljatoega 
ette püsti klapitav istepink teises reas 

 – 3 seljatoega integreeritud reguleeritava 
kõrgusega peatuge teises istmereas

 – Pardakompuuter (näitab ka 
välistemperatuuri)**

 – udutuled
 – Kaugjuhtimisega kesklukustus
 – elektrilised aknatõstukid ees
 – 12V pistik ees, teises istmereas
 – Pakiruumi valgustus (ainult 5-kohalisel 
versioonil)

 – Taskud tagaustes
 – Topsihoidjad keskkonsooli esi- ja tagaosas
 – Pakiruumi kate (5-kohalisel versioonil)
 – Dacia Plug & Radio: MP3-raadio, 3,5 mm 
audiopistik ja uSB-port, Bluetooth® käed-
vabad telefonisüsteem juhtnuppudega 
roolil***

Lisavarustus
 – 7-kohaline versioon
 – Metallikvärv
 – 1/2 süsteemis kokkuklapitava seljatoega 
kolmanda rea istepink koos võimalusega iste 
ette vertikaalasendisse klappida või välja tõsta.

 – Varuratas*/**
 – Tagumine parkimisabisüsteem
 – Mehaaniline kliimaseade
 – Komfort-pakett – juhi käetugi, reguleeritava 
kõrgusega esiistmete turvavööd, reguleeritava 
kõrgusega rool ja juhiiste 
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Laureate Stepway

STANDARDVARUSTUS
LAureAte = Open +

 – Kere värvi välimised uksekäepidemed 
 – Kerevärvi küljepeeglite korpused 
 – Kroomääristusega läikivmusta värvi 
keskkonsool 

 – Kroomääristusega näidikutepaneel
 – Kroomitud detailidega sisemised 
uksekäepidemed 

 – Reguleeritava kõrgusega turvavööd ees
 – Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
 – elektriliselt reguleeritavad soojendusega 
küljepeeglid 

 – Salongipeegel laste jälgimiseks 
 – elektrilised aknatõstukid esiustel 
impulsslülitiga juhiuksel 

 – Reguleeritava kõrguse ja sügavusega 
roolisammas

 – Tuulutuseks avatavad tagumised küljeaknad 
kolmandas istmereas (7-kohalisel versioonil)

 – Käetugi esiistmete vahel
 – Klapplauad teises istmereas
 – lukustatav panipaik armatuurlaua peal
 – Taskud esiistmete seljatugedel

Lisavarustus
 – 7-kohaline versioon
 – 16” valuveljed
 – Metallikvärv
 – Nahkkattega rool
 – Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
 – Varuratas*/**
 – Tagumine parkimisabisüsteem
 – elektrilised aknatõstukid taga 
 – esiistmete soojendus 
 – Pakiruumi kate (7-kohalisele versioonile)
 – Media Nav evolution – 7“ puutetundliku 
ekraaniga navigatsioonisüsteem, raadio 
(ilma CD-ta), uSB-port ja 3,5 mm audiopistik, 
Bluetooth®, kaugjuhtimispult rooli all

 – ida-euroopa kaartide laiendatud versioon 
(Media Nav evolutionile)

STANDARDVARUSTUS
stepWAY = LAureAte +

 – 7-kohaline versioon
 – Musta värvi välimised uksekäepidemed 
 – Tumehalli värvi küljepeeglite korpused 
 – Kahevärvilised katusereelingud
 – Stiliseeritud 16“ terasveljed
 – Rattakoobaste kaitseliistud
 – Mattkroomi värvi põhjakaitsed ees ja taga
 – Tumehalli värvi udutulede ümbrised
 – Hallide elementidega ja Stepway logoga 
tekstiilpolster

 – Media Nav evolution – 7“ puutetundliku 
ekraaniga navigatsioonisüsteem, raadio 
(ilma CD-ta), uSB-port ja 3,5 mm audiopistik, 
Bluetooth®, kaugjuhtimispult rooli all

 – Nahkkattega rool
 – Tagumine parkimisabisüsteem 

Lisavarustus
 – Metallikvärv 
 – Varuratas*/**
 – Tagumine parkimisabisüsteem koos 
tagurduskaameraga 

 – elektrilised aknatõstukid taga 
 – ida-euroopa kaartide laiendatud versioon 
(Media Nav evolutionile)

    * Varuratas ja ajutine varuratas asendavad 
       rehviparanduskomplekti.
  ** Pole saadaval tehases paigaldatud lPg  
       gaasiseadmega versioonile.
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Lisavarustus
1. PAKIRUUMI MATT
Tugev ja veekindel matt võimaldab vedada ka 
määrdunud esemeid. Kaitseb efektiivselt pakiruumi 
tehasepolstrit ning sobitub ideaalselt pakiruumi 
kujuga. Praktiline, lihtsasti paigaldatav ja pestav.

2. EEMALDATAV PAKIRUUMI JAOTUSSÜSTEEM
Võimaldab pakiruumi sektsioonideks jagada, 
lihtsustab korra hoidmist pagasiruumis ning aitab 
esemeid sõidu ajal paigal hoida. eemaldatav ja 
kergesti paigaldatav ning sobib erineva suurusega 
esemetele.

3. TEKSTIILIST PÕRANDAMATID COMFORT
ideaalselt Dacia lodgy salongi sobivad tekstiilist 
põrandamatid pakuvad tehase polstrile optimaalset 
kaitset ning sulanduvad harmooniliselt kokku 
salongi disainiga. loodud spetsiaalselt sellele 
mudelile, kinnituvad kahe klambriga ning ei takista 
pedaalide liikumist. lihtsalt hooldatavad.

4. KÄETUGI
esiistmete vahel asuv käetugi suurendab 
sõidumugavust ja sisaldab täiendavat 0,8-liitrise 
mahuga panipaika.

5. VALGUSTUSEGA DACIA LÄVEPAKULIISTUD
Stiilne kaitse uste alaosale autosse sisenemisel ja 
väljumisel. 
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6. VEOKONKSULE KINNITUV JALGRATTAHOIDIK
Reisile jalgrataste kaasa võtmiseks vajad 
veokonksule kinnituvat rattahoidikut, millega on 
lihtne kogu pere spordivarustust transportida.

7. VEOKONKS
eriti vastupidav ning mõeldud tihedaks kasutuseks. 
Avardab oluliselt võimalusi erinevaid esemeid 
transportida, olgu selleks siis järelhaagis, paat, 
haagiselamu, rattahoidik vms. Ühildub täielikult 
autoga, mis aitab vältida sõiduki kere kahjustamise 
riski.

8. TERASEST KATUSELATID
Kahest ristlatist koosnev komplekt on läbinud kõige 
rangematele standarditele vastavad testid ning 
võimaldavad sul täiesti ohutult transportida nii 
katusekasti, suuski kui jalgrattaraami. 

9. KATUSEKAST
Selle jäigast plastikust katusekasti Dacia 
katuselattidele paigaldamine võtab aega mõne 
minuti. Katusekast pakub täiendavat pagasiruumi.

10. EESMINE JA TAGUMINE PARKIMISABI
Süsteem avastab objektid, mis võiksid su auto esi- 
või tagaosa kahjustada ning lihtsustab manöövrite 
sooritamist.

11. VÕREVAHESEIN
Hädavajalik lisavarustus sinu neljajalgsete 
lemmikute turvaliseks transportimiseks. eraldab 
pakiruumi ülejäänud salongist.
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SCe 100 dCi 90 S&S dCi 100 S&S

MOOTOR
Kütuse tüüp bensiin diisel diisel
emissioonistandard euro 6 euro 6 euro 6
Töömaht (cm3) 1 598 1 461 1 461
Silindrite arv / klappide arv 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min) 75 (102) / 5 500 66 (90) / 4 000 80 (109) / 4 000
Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) 156 / 4 000 220 / 1 750 260 / 1 750
Sissepritse tüüp hargsissepritse ühisanum otsesissepritse ühisanum otsesissepritse
laadimine vabalthingav turbolaadimisega turbolaadimisega
Stop & Start standard standard standard

KÄIGUKAST
Käigukasti tüüp 5-käiguline manuaal 5-käiguline manuaal 6-käiguline manuaal

ROOLIVÕIMENDI
Roolivõimendi hüdraulilise võimendiga
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) 11,1
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise 3,3

VEDRUSTUS
Vedrustus ees / taga õõtshoovaga Mc-Pherson / põiktala ja keerdvedrud ning hüdraulilised amortisaatorid 

VELJED JA REHVID
Veljed ja rehvid (sõltuvalt versioonist) 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

PIDURDUSSÜSTEEM
ABS / pidurisüsteem standard
elektrooniline stabiilsuskontroll eSC standard

SOORITUS
Maksimumkiirus (km/h) 172 169 177
Maksimaalne kiirendus 0 – 100 km/h (s) 11,6” 12,3” 11,2”

KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED (NEDC)
CO2 emissioon (g/km) 139 / 129 (lPg) 103 105
linnas (l/100 km) 7,8 / 10,1 (lPg 5-k) / 10,4 (lPg 7-k) 4,3 4,4
Maanteel (l/100 km) 5,2 / 6,5 (lPg 5-k) / 6,7 (lPg 7-k) 3,8 3,8
Keskmine (l/100 km) 6,1 / 7,8 (lPg 5-k) / 8,1 (lPg 7-k) 4,0 4,0
Kütusepaagi maht (l) 50 / 32 (lPg) 50 50

MASSID (kg) 5-KOHALINE / 7-KOHALINE / 7-KOHALINE STEPWAY
Koormata sõiduki tühimass (lisavarustuseta) 1 136 / 1 186 / 1 194 1 186 / 1 236 / 1 242 1 231 / 1 263 / 1 263
esitelje maksimaalne koormus 673 / 687 / 692 735 / 744 / 747 760 / 764 / 766
Tagatelje maksimaalne koormus 463 / 499 / 502 451 / 492 / 495 471 / 499 / 497
Täismass 1 765 / 1 845 / 1 849 1 815 / 1 900 / 1 900 1 860 / 1 920 / 1 923
Autorongi täismass 2 965 / 3 045 / 3 049 3 015 / 3 100 / 3 100 3 060 / 3 120 / 3 123
Kandevõime* 629 / 659 / 655 629 / 664 / 658 629 / 657 / 660
Piduritega haagise lubatud suurim mass 1 400 1 400 1 400
Piduriteta haagise lubatud suurim mass 605 / 630 / 630 630 / 640 / 640 640 / 640 / 640

* Arvestades minimaalse koormaga.

Dacia lodgy mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsüklis vahemikku 4,0 – 8,1 l/100 km ning CO2 heitkogused vahemikku 103 – 139 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, 
tuginedes ametlikele laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO2 heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teeoludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate 
arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).
Driving eCO2 programmi raames pakub Renault grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse.
Renault grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealaseid nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.dacia.ee ning Dacia volitatud partnerite juures.

Tehnilised andmed



16“ MuSTAD 
TeeMANTlõiKegA 

VAluVelJeD AlTiCA

16” VAluVelJeD 
AlTiCA

Kerevärvid Veljed

PlAATiNAHAll (D69) iSlANDi HAll (KPV)

KOSMOSeSiNiNe (RPR) KOMeeTHAll (KNA)

lASuRiiTSiNiNe (RPl)**

MuST PÄRl (676)AlPiVAlge (369)* TuMeSiNiNe (D42)* 15” TeRASVelJeD 
gROOMY

15” TeRASVelJeD 
TiSA

15” TeRASVelJeD 
POPSTeR

16“ TuMeHAlli 
MeTAlliKVÄRVi 

TeRASVelJeD BAYADeRe*

*Mittemetallikvärv. 
**Saadaval ainult Stepway versioonile. 
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5-kohaline 7-kohaline

PAGASIRUUMI MAHT (dm3) (ISO 3832)
5-kohalises paigutuses (seljatoe kõrguseni) 827 -
7-kohalises paigutuses (seljatoe kõrguseni) - 207
2-kohalises paigutuses kokkuklapitud kolmanda 
istmereaga (laeni) - 1 861

2-kohalises paigutuses ilma kolmanda istmereata 
(laeni) 2 617

MÕÕTMED (mm) 
A Teljevahe 2 810
B Kogupikkus 4 498 / 4 521*
C eesmine ülend 822 / 834*
D Tagumine ülend 866 / 877*
e Rööbe ees 1 492
F Rööbe taga 1 478

g Kogulaius ilma küljepeegliteta
Kogulaius koos küljepeeglitega

1 751 / 1 767* 
 2 004

5-kohaline 7-kohaline

MÕÕTMED (mm) 
H Kõrgus koos katusereelingutega 1 682 / 1 683 1 679 / 1 680
H1 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga 2 015 2 010
J Pakiruumi laadimiskõrgus 610 605
K Kliirens 130
l Jalaruum teise istmerea põlvede kõrgusel 177
l1 Jalaruum kolmanda istmerea põlvede kõrgusel - 144
M Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 408

M1 Salongi laius teises istmereas küünarnukkide 
kõrgusel 1 466

M2 Salongi laius kolmandas istmereas 
küünarnukkide kõrgusel - 1 357

N Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel 1 401
N1 Salongi laius teises istmereas õlgade kõrgusel 1 424

N2 Salongi laius kolmandas istmereas õlgade 
kõrgusel  - 1 300

5-kohaline 7-kohaline

MÕÕTMED (mm) 
P Kõrgus eesistujate puusadest laeni 14° nurga all 1 003

P1 Kõrgus teises istmereas puusadest laeni 
14° nurga all 952

P2 Kõrgus kolmandas istmereas puusadest laeni 
14° nurga all - 867

Y Pakiruumi ava ülaosa laius / pakiruumi ava 
maksimaalne laius 859 / 1 067

Y1 Pakiruumi ava alaosa laius 1 035
Y2 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 1 174 1 130
Z Pakiruumi ava kõrgus 894
Z1 laadimispikkus teise istmerea seljatoeni 1 180
Z2 laadimispikkus kolmanda istmerea seljatoeni - 378
Z3 Pakiruumi kõrgus pagasikatte all 583

* Versioon Stepway.

Mõõtmed 
Dacia Lodgy



Sõida, reisi, naudi – selleks 
Dacia ongi!
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Dacias loome me atraktiivseid ja kõrge kvaliteediga sõidukeid, millel on 
taskukohane hind. Mudeleid, millel on väljendusrikas stiil, kuid mis ei 
edvista ega suurusta. Mudeleid, mis on varustatud kõige töökindlamate 
ja ennast tõestanud tehnoloogiatega ning on erakordselt taskukohase 
hinnaga. Vaid kümne aastaga oleme me suutnud muuta jõudude 
vahekorda ja autoturu täielikult ringi pööranud. uskumatu? Tegelikult 
mitte. Milles seisneb meie saladus? See on lihtsuse, läbipaistuse ja hea 
hinna ideaalne kooslus. Alates mudelivalikust kuni hinnakujunduse ja 
järelteeninduseni on kõik selge ja üheselt mõistetav. 

Dacia valimine annab sulle kindlustunde oma valiku õigsuses. Selle 
tagavad nii kõrge kvaliteet, vastupidavus ja originaalne stiil kui ka suur 
mugavus ning õiglane hind. See on võimalus osta uus auto, mis vastab 
sinu vajadustele ja soovidele. lõppude lõpuks tähendab Dacia ostmine, et 
sa ei pea kulutama kogu oma raha autoostuks ning saad samal ajal minna 
ka puhkusereisile, osta oma unistuste kitarr või jätta kokkuhoitud summa 
säästudeks. Daciaga võid sa otsustada kus iganes ja teha seda, mida 
iganes soovid.



Kasutusele on võetud kõik abinõud, et tagada selles väljaandes esitatud info täpsus ja ajakohasus trükkimise hetkel. Selle dokumendi loomisel on kasutatud tootmiseelseid 
mudeleid ja prototüüpe. Osana oma pideva tootearenduse poliitikast, jätab Dacia omale õiguse igal ajal muuta siin kirjeldatud ja sisalduvaid tehnilisi andmeid, sõidukeid ja 
varustust. Dacia volitatud partnereid teavitatakse sellistest muudatustest nii kiiresti kui võimalik. Sõltuvalt riigist, võivad mõned versioonid erineda ning mõni varustus ei 
pruugi olla saadaval (standard-, lisavarustuse või tarvikuna). Ajakohaseima info saamiseks võtke palun ühendust lähima Dacia esindusega. Trükitehnilistel põhjustel võivad 
selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest ja polstritest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis või mis 
tahes viisil ilma Dacia eelneva kirjaliku loata on keelatud. 

PilTiDe KASuTuSõiguS: Y. BROSSARD, J.B. leMAl, X. QueRel © ReNAulT MARKeTiNg 3D - COMMeRCe.www.dacia.ee


