PONT ELÉG TÖKÉLETES.

ÚJ
DACIA JOGGER

A MEGÚJULT,
7 SZEMÉLYES
CSALÁDI AUTÓ
A kombik hosszúsága, az egyterűek tágassága és a SUV-k robusztus stílusa: az Új Dacia
Jogger meglepetést okoz azzal, hogy mindezek legjavát egy 5 vagy 7 üléses családi autóban
egyesíti. A sokoldalú, elegáns és megfizethető Új Jogger tökéletesen megtestesíti a Dacia
szellemiségét.

KALANDOZÁSRA SZABOTT STÍLUS
Megemelt hasmagasság, markáns kerékjárati ívek, moduláris tetősínek: az Új Dacia Jogger robusztus
kialakításával bármilyen utazáshoz alkalmazkodik és ideális a mozgalmas családi élethez.
Korszerű, fekvő Y-alakú LED fényjegyei jelzik, hogy a Jogger az új Dacia generációhoz tartozik, valamint
LED tompított fényszórói éjszaka is jobb világítást biztosítanak. Hátul a függőlegesen elhelyezett

MODULÁRIS HOSSZANTI TETŐSÍNEK – KERESZTTARTÓVÁ ALAKÍTHATÓ

lámpák széles csomagtérnyílást kínálnak, amely könnyűvé teszi a csomagtartóhoz való hozzáférést.
Élje át a kalandot az Extreme limitált szériával: fekete könnyűfém felnik, fényes fekete külső tükrök és
cápauszony antenna, egyedi oldalsó matricák és sötétszürke lökhárító betétek. Az Új Dacia Jogger az Ön
és családja számára készült.

DIZÁJN KERÉKTÁRCSÁK ÉS HANGSÚLYOS KERÉKJÁRATI ÍVEK

KÉNYELEM
MINDEN
ÜLÉSBEN
Még több hely és sokoldalúság az utastér egyedi kialakításának köszönhetően: összesen
24 liternyi tárolóhely áll rendelkezésre a mindennapi tárgyak számára. 64 lehetséges
belső konfiguráció várja, hogy minden igényének megfeleljen. Háromféle multimédia
ajánlatból, valamint a legújabb generációs vezetéstámogató rendszerek kínálatából
választhat, amelyek fokozzák a biztonságot és pihentetnek. Az Extreme limitált szériát pedig
alapfelszereltségként piros belső varrások, tolatókamera, automata klímaberendezés és
automata Dacia Kártya fémjelzi… Jó utat!

TÁGASSÁG
ÉS KIVÁLÓ VARÁLHATÓSÁG
Az Új Dacia Jogger mindennap alkalmazkodik az életéhez. Barátok jönnek az útra? Egy pillanat alatt
átalakíthatja a teret a 2. üléssor 1/3-2/3 arányban előrehajtható üléseivel és a 3. üléssorban található
két, külön-külön is összehajtható és kivehető ülésével. Szükség esetén egyetlen mozdulattal állítható
asztalkákat hajthat fel az első ülések hátoldalán. Maximális kényelmet szeretne a harmadik üléssorban?
Használja a praktikus pohártartóval ellátott könyöklőket. Szállítani szeretne? Pakoljon be mindent

LEHETSÉGES KONFIGURÁCIÓK 2, 3, 4, 5, 6 VAGY 7 SZEMÉLYRE

az 5 üléses változat tágas, 607 literes csomagtartójába, amely hosszú tárgyak szállítása esetén akár
1819 literre is növelhető a hátsó ülések előrehajtásával. Fokozza az utazás élményét és tájékozódjon
egyszerűen a multimédia rendszernek köszönhetően: verziótól függően 8”-os érintőképernyő, vezeték
nélküli okostelefon-tükrözés és gyári navigáció is megtalálható. Az Új Jogger egy igazi „svájci bicska”!

595 ÉS 1 819 LITER KÖZÖTTI CSOMAGTARTÓ*
* A csomagtartó térfogata minimum 595 l és maximum 1819 l között változhat, a kiviteltől
és a beltér konfigurációjától függően.

LEHAJTHATÓ ASZTALKÁK AZ ELSŐ ÜLÉSEK HÁTOLDALÁN

DACIA JOGGER

DACIA JOGGER

SZÍNEK ÉS MÉRETEK

FELSZERELTSÉGEK & OPCIÓK
KÜLSŐ MEGJELENÉS

SZÍNEK

Dacia LED fényjegyek elöl / LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással
Betétek első és hátsó lökhárítókon
Oldalvédő ajtómatricák alul / elöl
Külső visszapillantó tükrök
Hosszanti tetősínek
Moduláris hosszanti tetősínek
Cápauszony antenna

ESSENTIAL

COMFORT

EXTREME

/

/

Kvarc szürke
–/–
Fekete
Fekete
–
–

Kvarc szürke
Fekete / –
Karosszéria színű
–
Fekete
–

/
Sötétszürke
Extreme dizájn / 
Fényes fekete
–
Fekete
Fényes fekete

–/–

/–


/


BELSŐ MEGJELENÉS

TERRAKOTTA
BARNA(1)

HOLDKŐ
SZÜRKE (1)

JÉGFEHÉR (2)

METEOR
SZÜRKE (1)

FEKETE
GYÉMÁNT (1)

FERRIT
KÉK (1) (3)

(1) Metálfényezés. (2) Nem metálfényezés.
(3) Extreme felszereltségen nem elérhető.
MÉRETEK
5 ÜLÉSES KIVITEL

7 ÜLÉSES KIVITEL

Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin / Szaténfényű króm díszítőelemek az első ajtópaneleken
1/3-2/3 arányban dönthető üléstámlák és előrehajtható ülések a 2. üléssorban
2 db összehajtható és külön-külön is kivehető ülés a 3. üléssorban (7 üléses verziókon)
Csomagtérszőnyeg és JOGGER jelölésű utastéri szőnyegek
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AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel
Aktív vészfékező rendszer (AEBS)
ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer + Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
SOS vészhívás funkció (E-call)
Vezetőoldali / Utasoldali (kikapcsolható) légzsák
Oldallégzsákok és függönylégzsákok
Hátsó parkolóradarok
Tolatókamera
Első és hátsó parkolóradarok + Tolatókamera + Holttérfigyelő rendszer
Első parkolóradarok + Holttérfigyelő rendszer
Automata Dacia Kártya + Elektromos parkolófék + Zárt középkonzol könyöklővel
Elektromos parkolófék + Zárt középkonzol könyöklővel + Első parkolóradarok + Holttérfigyelő rendszer
ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok a 2. üléssor szélső ülésein

–





–

–
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/

/










VEZETÉS
Sebességkorlátozó hangjelzéssel / Tempomat sebességszabályozó

LÁTHATÓSÁG
Első ködfényszórók
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

KOMFORT
Manuális klímaberendezés
Automata klímaberendezés (egyzónás)
Automata ablaktörlők
Automata Dacia Kártya (kulcsnélküli nyitás-zárás és indítás)
Elektromos ablakemelők elöl / hátul
Magasságban / mélységben állítható kormány
Magasságban és mélységben állítható kormány + Tempomat sebességszabályozó + Hátsó parkolóradarok
Ülésfűtés az első üléseken
Lehajtható asztalkák az első ülések hátoldalán
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RÁDIÓK, MULTIMÉDIA
Media Control: DAB rádió, 2 hangszóró, Bluetooth® kihangosító
Media Display (1): DAB rádió, 4 hangszóró, Bluetooth® kihangosító, 8” multimédia kijelző, vezetékes okostelefon-tükrözés (1)
MEDIA NAV (1): gyári navigáció, DAB rádió, 6 hangszóró, Bluetooth® kihangosító, 8” multimédia kijelző, vezeték nélküli okostelefon-tükrözés (1)

 : széria; – : nem rendelhető;  : opcióként / csomagban elérhető. (1) Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™ alkalmazásokkal. Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

Méretek mm-ben.
* Tetősínek nélkül/tetősínekkel.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány tartalma a kiadás időpontjában pontos és naprakész legyen. A kiadvány prototípusok és elősorozatok
alapján készült. Termékfejlesztése keretében a Dacia fenntartja a jogot, hogy a bemutatott járműveket és tartozékokat, valamint specifikációikat folyamatosan
javítsa. A Dacia a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a márkaképviseleteket ezekről a változásokról. Az egyes verziók országonként eltérhetnek, illetve bizonyos
(tartozékok, alap- vagy kiegészítő) felszerelések nem mindenhol kaphatók. Kérjük érdeklődjön a Dacia márkaképviseleténél a legfrissebb információkról. A nyomtatás
technikai korlátai miatt, a kiadvány színei eltérhetnek az autó és a belső kialakítás valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A kiadvány egészének vagy részének bármilyen
technikával történő sokszorosítása tilos a Dacia előzetes engedélye nélkül.
A Dacia ajánlásával
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