Dacia Lodgy

MODELLEK
KÉSZLETRŐL
KÉRJEN AJÁNLATOT
ONLINE

vagy 100 000 km

GARANCIA

vagy 100 000 km

GARANCIA

Motor
Blue dCi 115

7 személyes

KIEMELT AJÁNLATUNK

Válassza Nagycsaládosok
Autóvásárlási
Támogatásával akár

2 649 000 Ft-tól!++

Arctic

Stepway

15th Celebration

5 149 000

5 349 000

5 449 000

RENAULT CREDIT
FINANSZÍROZÁS

HALASZTOTT
Fix 4,99% THM+

TERMÉKJELLEMZŐK

Ismerje meg a
Lodgy
erősségeit!

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2020.11.17-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

www.dacia.hu

15th Celebration limitált széria
GAZDAG FELSZERELTSÉG
• Manuális klímaberendezés
• Tempomat
• Bőrhatású kormány
• Könyöktámasz a vezetőülésen
• Hátsó elektromos ablakemelők
• Hátsó parkolóradar
• MEDIA NAV Evolution 7" navigáció és
multimédia, okostelefon-tükrözéssel

EGYEDI MEGJELENÉS
• 16"-os 15TH CELEBRATION dísztárcsák kék kerékközéppel
• Matt króm hatású lökhárító betétek
• Fekete küszöbvédő elemek és kerékjárati védőívek
• Egyedi 15th Celebration kárpitozás kék betétekkel és varrásokkal
• Hímzett Stepway felirat az első üléseken
• Kék díszítő elemek a légbeömlőkön
• Fényes fekete tükörburkolatok
• Külső Stepway matrica
www.dacia.hu

Felszereltség
KÜLSŐ MEGJELENÉS

15"-os acél keréktárcsák POPSTER dísztárcsával
16"-os acél keréktárcsák STEPWAY / 15th CELEBRATION dísztárcsával
16"-os könnyűfém keréktárcsák DIAMANTEE/ALTICA dizájnnal
[16"-os keréktárcsákra hólánc nem szerelhető!]
Krómozás a hűtőrács maszkon
Külső visszapillantó tükrök sötét metál / fényes fekete színben
Fekete színű külső kilincsek
Oldalsó fekete védőlécek
Hosszanti tetőrudak - fekete / fekete és szaténfényű
Metálfényezés

ARCTIC

STEPWAY

15TH CELEBRATION
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PASSZÍV ÉS AKTÍV BIZTONSÁG

ABS elektronikus fékerő-elosztóval (EBV) és vészfékrásegítő rendszerrel
(AFU)
ESC elektronikus menetstabilizátor ASR kipörgésgátlóval és CSV
alulkormányzás ellenőrző rendszerrel
Vezetőoldali légzsák
Utasoldali légzsák kikapcsolási lehetőséggel
Oldallégzsákok elöl
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
(a 7 személyes verzióban is)
ISOFIX rögzítési pontok a második üléssor ülésein

VEZETÉS ÉS LÁTHATÓSÁG

Hidraulikus szervokormány
Fedélzeti számítógép
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó
Ködfényszórók
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
Gyermekfigyelő tükör, lehajtható asztalkák a második üléssorban
Első könyöktámasz

KOMFORT

Manuális klímaberendezés
Központi zár távirányítóval
Első elektromos ablakemelő / impulzív a vezető oldalán
Hátsó elektromos ablakemelő
Kihajtható ablak a 3. sorban (csak 7 személyes kivitelben)
MODULARITÁS csomag (magasságban állítható kormány, magasságban állítható vezetőülés és biztonsági övek, első könyöktámasz)
Bőrhatású kormány és sebességváltó gomb
Három férőhelyes, 1/3 : 2/3 arányban osztott ülés a második üléssorban
Külön-külön előredönthető és kiszerelhető ülések a harmadik üléssorban
(7 személyes kivitelek esetén)
Fűthető első ülések
Hátsó parkolóradar / Tolatókamera
Pótkerék
Gumiabroncs javító készlet (Pótkerék esetén nincs)

RAKHELYEK ÉS FUNKCIONALITÁS
Zárt utasoldali kesztyűtartó
Rakodó zsebek az első ajtókban
Rakodó rekesz az utasoldali kesztyűtartó fölött
Levehető kalaptartó (7 személyes verzióknál)

MULTIMÉDIA

Dacia Plug&Music MP3 rádió USB-bemenettel, Bluetooth® telefonkihangosító, kormány alól vezérelhető
MEDIA NAV Evolution 7" színes, érintőképernyős multimédia
rendszer: gyári navigáció*, okostelefon-tükrözés, Bluetooth®
telefonkihangosító, USB- és Jack audio bemenetes rádió, kormány
alól vezérelhető
MEDIA NAV Evolution térkép**

•

széria

*

K-Európa térkép: Magyarország, Cseh köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Izland térképe.

–

nem rendelhető

**	Bővített K-Európa térkép: Németország, Lichtenstein, Ausztria, Görögország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Bulgária, Moldova, Románia,
Törökország, Belgium, Luxemburg, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegro, Szerbia, Szlovénia, Svájc térképe (a K-Európa térképen* kívül).
A térképek lefedettsége országonként eltérő lehet, részletek a dacia.welcome.naviextras.com oldalon.

www.dacia.hu

Dacia Garancia+ és EASY SERVICE szerződések***
ARCTIC

Dacia Garancia + (60 hó és 100/150/200 000 km)
Dacia EASY SERVICE karbantartás kedvezményes // teljes ára
(60 hó és 80/100/150/200 000 km)

STEPWAY
15TH CELEBRATION
60 000 / 90 000 / 140 000
185 000 / 225 000 / 390 000 / 580 000
// 350 000 / 430 000 / 750 000 / 960 000

*** A Garancia+ és Easy Service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!
A feltüntetett Easy Service kedvezményes ár az autó átvételétől számított 3 hónapig érvényes.

Akciós tartozékcsomagok****
A

DVENTURE PACK

H

OLIDAY PACK

Tetőrúd, 2 darab kerékpártartó, textilszőnyeg 5sz/7sz

Tetőrúd, tetőbox, textilszőnyeg 5sz/7sz

71 990 Ft

142 990 Ft

C

C

OUNTRY PACK

OMFORT PACK

Hattyúnyakas vonóhorog, gumiszőnyeg 5sz/7sz

Lehajtható asztal, tablettartó, mobiltartó szellőzőre (mágneses)

144 990 Ft

77 990 Ft

**** Az akciós bruttó tartozék-csomag árak tartalmazzák a tartozékok fel- és beszerelésének ajánlott bruttó munkadíját is.

www.dacia.hu

Family Pack a nagycsaládosok figyelmébe
F

AMILY PACK I.

A tartozékcsomagok vásárlásával
akár 10%-ot is spórolhat!
A Family Pack-ok tartalma:
1. RÖMER-BRITAX prémium gyerekülés
(kortól és magasságtól függően)
VIDEÓ: https://youtu.be/2_yL5Ls6yOY
2. NOVESTRA gumiszőnyeg szett
(7 személyes)

BABY-SAFE² i-SIZE gyereküléssel (40-83 cm / 0-2 év / 1-13 kg)
199 990 Ft

F

AMILY PACK II.

DUALFIX i-SIZE gyereküléssel (40-105 cm / 0-4 év / 0-18 kg)
225 990 Ft

+

3. DACIA csomagtér rendező elem

F

AMILY PACK III.

KIDFIX XP gyereküléssel (4-12 év / 15-36 kg)
135 990 Ft

	
HALASZTOTT FIX 4,99% THM: A finanszírozási ajánlat a 2020. november 17. után fogyasztók által megkötött szerződésekre érvényes Dacia személygépjárművek
esetében, kivéve Logan, Logan MCV, Dokker, és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%,
futamidő: 24-60 hó, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A Finanszírozó az első lízingdíj megfizetésére a szerződésben meghatározott eredeti esedékességhez
képest 3 hónap türelmi időt biztosít. THM mértéke: 4,99%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault
Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek
a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei
és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét.
	A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Arctic gépkocsira,
2020.04.15. napjától a készlet erejéig vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel. A támogatás
folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7-5,1; CO2-kibocsátás g/km: 124-133. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet
ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki
adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem
minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A kép illusztráció.

++

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.
Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az
üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet
ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
A garancia 3 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig. Annak pontos részleteit a szerződés részét képező Dacia Általános Szerződési
Feltételek című dokumentum tartalmazza.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és
megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi
Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.

www.dacia.hu

Műszaki adatok
Verzió
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus
Stop & Start rendszer
Részecskeszűrő (FAP)

MÉRETEK

Tengelytáv (mm)
Teljes hossz (mm)
Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel (mm)
Terheletlen jármű magassága tetőrudakkal együtt (mm) - 5 ülőhely
Terheletlen jármű magassága tetőrudakkal együtt (mm) - 7 ülőhely
Ajtók száma
Csomagtér térfogata (liter, 5 / 7 személyes kivitel)
Csomagtér térfogata (liter) - maximális

MOTOR

Hengerűrtartalom (cm3)
Furat x löket (mm)
Hengerek/szelepek száma
Maximális teljesítmény kW (LE)
– fordulatszám (ford./perc)
Maximális forgatónyomaték (Nm)
– fordulatszám (fordulat/perc)
Befecskendezés típusa
Üzemanyag
Katalizátor
Üzemanyagtartály űrtartalma (l)
AdBlue tartály mérete (l)

TELJESÍTMÉNYEK (normál // Stepway, 15th Celebration verzió)
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás 0 –100 km/h (s)
1000 m állórajttal (s)

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP értékek)
Vegyes fogyasztás (l/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

SEBESSÉGVÁLTÓ – KÉZI
Áttételek száma

Blue dCi 115
7 ülőhely
Euro 6 / WLTP
igen
igen
2 810
4 498
1 751 / 2 004
1 680
5
- / 207
2 617
1 461
76 x 80,5
4/8
85 (115)
3 750
260
2 000
közvetlen common rail
multi-injection
dízel
igen
50
17
186 // 185
10,9 // 10,9
33,5 // 33,6
4,7-5,1
124-133
6

KORMÁNYZÁS
Fordulókör átmérője járdák/falak között (m)
Kormányfordulatok száma

FUTÓMŰVEK
Első futómű
Hátsó futómű

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Könnyűfém felnik
Acélfelnik
Gumiabroncsok

FÉKEK

ABS vészfékrásegítővel (AFU)
Elektronikus fékerőelosztó (EBV)
Elöl: tárcsafék (átmérő mm-ben)
Hátul: dobfék (átmérő)

TÖMEGEK (5 / 7 személyes, normál // Stepway, 15th Celebration verzió, kg)
Hasznos teherbírás
Menetkész tömeg
Megengedett össztömeg
Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege
1

11,1 / 11,6
3,3
McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral
megerősített - „H” alakú torziós keresztrúddal
6.0 J 16
6.0 J 15 / 16
185/65 R15 88T / 195/55 R16 91H
igen
igen
280
9"
581 // 581
1 304 // 1 313
1 958 // 1 965
3 158 // 3 165
685 // 690
1 400

Kifutó motorváltozat, az elérhető készletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

Lodgy

www.dacia.hu

