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TÄIESTI UUE 
KONTSEPT-
SIOONIGA    
PEREAUTO
Universaali pikkus, kaubiku ruumikus ja soliidse linnamaasturi stiil. Uus Jogger ühendab  
5- või 7-kohalise pereautona nende sõidukikategooriate parimad omadused. Mitmekülgse, 
seiklusliku ja taskukohasena kehastab uus Jogger täielikult Dacia filosoofiat.





VELJED JA RATTAKOOPALAIENDIDKOHANDATAVAD KATUSEREELINGUD, MIDA SAAB VÕTMEGA LIHTSALT ÜMBER PAIGUTADA:

Kõrge kliirens, tugevalt väljajoonistuvad rattakoopad, kohandatavad katusereelingud - uue Dacia 
Joggeri disain rõhutab auto tugevat konstruktsiooni, mis saab hõlpsasti hakkama igal maastikul ja sobib 
ideaalselt aktiivse elustiiliga peredele. Ajaga kaasas käimist tähistavad Y-kujulised margiomased tuled, 
mis näitavad, et tegemist on uue põlvkonna Daciaga. Leed-lähituled kindlustavad öösel intensiivsema 
valgusvihu ja parema nähtavuse. 

Vertikaalse paigutusega tagatuled võimaldavad kasutada laiemat tagaluugi ava, mis tagab optimaalse 
ligipääsu pakiruumile. Koge täielikku seiklusvaimu piiratud eriseeriaga Extreme, millel on musta värvi 
rattakoopalaiendid, valuveljed, küljepeeglite korpused ja haiuimekujuline antenn, eristuvad kleebised ja 
megaliithallid põhjakaitsmed. Uus Dacia Jogger - auto, mis on loodud sulle ja su perele.

LOODUD ARGIPÄEVAST 
PÕGENEMISEKS





MUGAVUS 
IGAS 
ISTMEREAS 
Avaram ja mitmekülgsem, tänu ruumikust puudutavale ainulaadsele lähenemisele: 24 liitrit 
praktilisi panipaiku ja 64 salongi ümberpaigutusvõimalust, mis katavad kõik su vajadused. 
Kolm multimeediapaketti ja viimase põlvkonna juhiabisüsteemid lasevad sul tunda end 
turvaliselt ja lõõgastunult. Piiratud eriseeria Extreme versioon: punased pealisõmblused, 
tagurduskaamera, kliimaseade, vabakäe-võtmekaart ja palju muud. Head seiklemist!



ÜMBERPAIGUTATAV 2-, 3-, 4-, 5-, 6- VÕI 7-KOHALISEKS PAKIRUUMI MAHT 607 KUNI 1 819 LIITRIT* KOHANDATAVAD KLAPPLAUAD SALONGI TAGAOSAS

Uus Dacia Jogger kohaneb iga päev su eluga. Soovid sõbrad kaasa võtta? Teises istmereas saad koheselt 
üles seada kolmekohalise 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitava istepingi ning kolmandas reas kaks 
eraldi kokkuklapitavat ja eemaldatavat istet. Tagaistmetel suupistete nautimiseks, tõmba välja kaks 
reguleeritavat klapplauda. Soovid nautida maksimaalset mugavust kolmandas istmereas? Kasuta 
käetugesid ja nende praktilisi topsihoidjaid. 5-kohalises versioonis saad kõik oma asjad mahutada suurde 
607 l pakiruumi. 

Kokkuklapitud tagumise istmerea korral saad pikemaid esemeid transportida kuni 1 819 l mahutavas 
pakiruumis. Multimeediasüsteem aitab sul reisi nauditavamaks muuta ja õiget marsruuti hoida: 
navigatsioonisüsteemiga 8’’ puuteekraan, nutitelefoni ekraani dubleerimine juhtme või wifi kaudu ning 
Bluetooth® ühendus. Ideaalne auto igaks olukorraks!

REKORDILINE RUUMIKUS JA SALONGI 
ÜMBERPAIGUTUSVÕIMALUSED

* Minimaalne pakiruumi maht (607 l) ja maksimaalne (1 819 l) sõltuvad versioonist ja salongi paigutusest.
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VÄRVIVALIK JA MÕÕTMED

TERRAKOTAPRUUN1 MOONSTONE 
HALL1

LIUSTIKUVALGE2 KOMEEDIHALL1 SÄRAVMUST1 IRON SININE1, 3

1 Metallikvärv 
2 Mittemetallikvärv 
3 Pole saadaval versioonile Extreme
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DACIA JOGGER

VARUSTUS JA LISAD
ESSENTIAL COMFORT EXTREMEVÄLIMUS

Margiomased leed-lähituled ja automaatsed leed-päevasõidutuled • / • • / • • / •
Eesmised ja tagumised põhjakaitsmed kvartshall kvartshall megaliithall
Külgmised kaitsekleebised / snorkel-tüüpi kleebis - / - must / - versioonile Extreme / •
Külgmiste tahavaatepeeglite korpused must kere värvi säravmust
Katusereelingud • - -
Kohandatavad katusereelingud - • •
Säravmust haiuimekujuline antenn - - •

SISEKUJUNDUS
Tekstiilpolster armatuurlaual ja esiuste käetugedel / kroomitud liistud esiuste paneelidel - / - • / - • / •
1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagumine istepink • • •

AKTIIVNE JA PASSIIVNE TURVALISUS
ABS-pidurid ja hädapidurdusassistent (EBA) • • •
Aktiivne hädapidurdussüsteem (AEBS) • • •
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) + mäeltstardiassistent (HSA) • • •
Hädaabikõne süsteem (E-call) • • •
Juhi eesmine turvapadi / inaktiveeritav kaasreisija turvapadi • / • • / • • / •
Külgmised rindkere turvapadjad ja turvakardinad • • •
Mäeltstardiassistent • • •
Tagumised parkimisandurid P • •
Tagurduskaamera - P •
Isofix lasteistmete kinnitussüsteem 2. istmerea välimistel kohtadel • • •

SÕITMINE JA JUHTIMISINSTRUMENDID
Helihoiatusega kiirusepiiraja / koos püsikiirusehoidikuga • / o • / • • / •

NÄHTAVUS      
Eesmised udutuled • • •
Automaatsed lähituled • • •
Elektriliselt reguleeritavad külgmised tahavaatepeeglid • • •

MUGAVUS      
Manuaalne kliimaseade o • •
Automaatne kliimaseade - o •
Automaatsed klaasipuhastid - • •
Vabakäe-võtmekaart - P •
Elektrilised klaasitõstukid esiustel • • •
Elektrilised klaasitõstukid tagaustel - • •
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool • / P • / • • / •
Esiistmete soojendus - o o

Klapplauad tagumisele istmereale - - •

HELISÜSTEEM
Media Control: DAB-raadio, 2 kõlarit, Bluetooth® ühendus • - -
Media Display: DAB-raadio, 4 kõlarit, 8" puuteekraan o • •
Media Nav: navigatsioon, DAB-raadio, 6 kõlarit, 8" puuteekraan - o o

PAKETID
Pakett COMFORT: reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool, püsikiirusehoidik ja tagumine parkimisabisüsteem o • •
Pakett COMFORT PLUS: vabakäe-võtmekaart, automaatne parkimispidur ning käetoe ja panipaigaga keskkonsool - o -
Pakett CITY: eesmine ja tagumine parkimisabisüsteem + tagurduskaamera + pimenurga jälgimissüsteem - o -
Pakett COMFORT PREMIUM: automaatne parkimispidur, käetoe ja panipaigaga keskkonsool, eesmine parkimisabisüsteem, pimenurga 
jälgimissüsteem - - o

- pole saadaval, • saadaval standardvarustusena, o saadaval lisavarustusena, P saadaval paketina. 
1 Ühilduv rakendustega Apple CarPlay™ ja Android Auto™. Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.



Dacia soovitab

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt 
pideva tootearenduse poliitikale jätab Dacia endale õiguse igal ajal muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Dacia 
edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke 
palun ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva 
väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Dacia eelneva kirjaliku loata.
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