
Dacia Lodgy

Dacia Lodgy se postará 
o Vaši rodinu
Dacia Lodgy vychází vstříc potřebám moderních rodin. Toto 5místné a 7místné MPV nabízí celou řadu výhod. Pro Vaše 

maximální pohodlí nabízí Dacia Lodgy spoustu místa, a to i ve třetí řadě sedadel*, pečlivě propracovaný design, praktické 

vybavení a objemný zavazadlový prostor.

Lodgy zůstává věrný tradici značky Dacia a splňuje veškeré požadavky na odolnost a robustnost a díky dieselovým 

motorům a benzínovému motoru s turbodmychadlem s přímým vstřikováním paliva TCe 115 je také mimořádně úsporný.

*V závislosti na verzi.  **Dostupný jako volitelné příslušenství v závislosti na verzi.

Media Nav Evolution**: 7” (18 cm) dotykový 
multimediální systém (navigace se základním 
mapovým pokrytím, Bluetooth® handsfree 
s funkcí audiostreaming, Traffic Info, rádio 
s ovládáním pod volantem, vstup USB, Jack)

 Dacia

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé verze se mohou lišit, některé prvky výbavy 
nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně 
lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení.  Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA aby Vám poskytl aktuální  informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli 
prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.  Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na 
nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA.

* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první. CZ 02-2016-R2911

Spolehlivý, všestranný, praktický 
a přístupný vůz!
Modely Dacia mají od samého počátku v genech 

ověřená a spolehlivá technologická řešení, která 

vycházejí z bohatých zkušeností skupiny RENAULT. 

Robustnost a spolehlivost vozů Dacia je všeobec-

ně uznávaná zákazníky i nezávislými organiza-

cemi. Vysoká kvalita vozů Dacia je založena na 

ověřených technologiích a řešeních a na udržo-

vání nejvyšších standardů v oblasti požadavků na 

kvalitu. Mimo jiné právě proto patří Dacia v řadě 

zemí k nejpopulárnějším značkám a  získává si 

stále větší důvěru zákazníků. Jako první jsme přišli 

na to, že levný vůz může být zároveň atraktivní 

a kvalitní. A něco nám říká, že v tom jsme měli pra-

vdu. Nejnovější modely značky Dacia překvapily 

svým atraktivním a originálním stylem. A kromě 

toho, že je v našich vozech vždy spousta místa pro 

spolucestující a jejich zavazadla, se nyní navíc ob-

jevily také nové, inteligentní a praktické techno-

logie. Tajemstvím úspěchu modelů značky DACIA 

je jednoduchý předpoklad: auta, která se Vám líbí, 

můžete také mít, a to dokonce za přístupnou cenu.

Jako modely ZNAČKY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ SKU-

PINY RENAULT, využívají modely vozů značky 

Dacia ověřená a spolehlivá technická řešení, díky 

kterým můžeme našim zákazníkům nabídnout 

záruku 3 roky (nebo do 100 000 km)* a nízké pro-

vozní náklady.

www.dacia.cz



STANDARDNÍ BARVY METALICKÉ BARVY (DOSTUPNÉ ZA PŘÍPLATEK)

OCELOVÁ KOLA 15” OCELOVÁ KOLA 15” DISKY KOL Z LEHKÉ 
SLITINY 15” 

(ZA PŘÍPLATEK)

DISKY KOL Z LEHKÉ 
SLITINY 15” 

(ZA PŘÍPLATEK)

DISKY KOL Z LEHKÉ 
SLITINY 16” (ARCTICA 

ZA PŘÍPLATEK)

5místná 7místná
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3) (Norma ISO 3832)

5místná verze (do výšky opěradel) 827 -
7místná verze (do výšky opěradel) - 207
2místná verze, se složenými sedadly ve třetí řadě (pod střechu) - 1861
2místná verze, bez sedadel ve třetí řadě (pod střechu) 2617

ROZMĚRY (mm)
A Rozvor 2810
B Délka 4498
C Přední převis 822
D Zadní převis 866
E Rozchod předních kol 1492
F Rozchod zadních kol 1478
G Šířka bez/s vnějšími zpětnými zrcátky 1751 / 2004
H Výška nezatíženého vozu bez/se střešními lištami 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Výška nezatíženého vozu s otevřenými zadními výklopnými dveřmi 2015 2010
J Výška prahu nezatíženého vozu 610 605
K Světlá výška zatíženého vozu 120
L Prostor pro nohy ve výši kolen ve druhé řadě 177

L1 Prostor pro nohy ve výši kolen ve třetí řadě - 144
M Šířka v ramenech vpředu 1408

M1 Šířka v ramenech vpředu ve druhé řadě 1466
M2 Šířka v ramenech vpředu ve třetí řadě - 1357
N Šířka v loktech vpředu 1401

N1 Šířka v loktech ve druhé řadě 1424
N2 Šířka v loktech ve třetí řadě - 1300
P Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 1003

P1 Výška pod střechu pod úhlem 14° ve druhé řadě 952
P2 Výška pod střechu pod úhlem 14° ve třetí řadě - 867
Y Minimální/maximální šířka vstupu do zavazadlového prostoru v horní části 859/1067

Y1 Šířka otvoru zavazadlového prostoru v dolní části 1035
Y2 Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy 1174 1130
Z Výška otvoru zavazadlového prostoru 894

Z1 Užitečná délka podlahy k sedadlům ve druhé řadě 1180
Z2 Užitečná délka podlahy k sedadlům ve druhé řadě - 378
Z3 Výška pod kryt zavazadlového prostoru 583

ROZMĚRY LODGY

DISKY KOL

Verze

Access(1)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
ACCESS:
•  Ocelová kola 15”
•  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v černé barvě
•  Podélné střešní lišty
•  ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV) 

a brzdovým asistentem (AFU)
•  Elektronický stabilizační systém ESC s protiskluzovým 

systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV

•  Airbag řidiče
•  Airbag spolujezdce s možností odpojení
•  Boční airbagy vpředu
•  Kontrola tlaku v pneumatikách
•  Denní svícení
• Třímístné sedadlo ve druhé řadě nedělené
• Otevřená přihrádka na palubní desce

• Otevřená odkládací schránka spolujezdce
• Odkládací kapsy v předních dveřích
• Odkládací přihrádka nad schránkou spolujezdce

Limitovaná série

Open
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
OPEN = ACCESS + 

•   Rádio CD/MP3 s čelním vstupem USB, ovládáním pod 
volantem a Bluetooth® handsfree

• Přední mlhové světlomety
• Boční ochranné lišty černé barvy
• Palubní počítač
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektrické ovládání předních oken
• Třímístné sedadlo ve druhé řadě dělené v poměru 1/3 : 2/3
• Uzavřená odkládací schránka spolujezdce

Verze

Arctica
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
ARCTICA = OPEN +

•  Chromování na masce chladiče
•  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Manuální klimatizace
• Výklopné okno ve 3. řadě (pouze 7-mi místná verze)
•  Výškově nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo 

a bezpečnostní pásy
•  Uzavřená přihrádka na palubní desce

(1) K dispozici pouze u 5místné verze.

Můžete se spolehnout na její 
všestrannost
Stačí otevřít dveře a okamžitě se přesvědčíte o dokonalém smyslu pro praktičnost Dacie Lodgy. Prostorný interiér, do kterého 

se pohodlně vejde celá rodina, řada praktických přihrádek… Dacia Lodgy myslí na všechno.

Díky 7 plnohodnotným místům* a rekordnímu množství prostoru ve třetí řadě sedadel, je Dacia Lodgy, pokud jde o prostor pro 

nohy i o vzdálenost od sedadla pod střechu, jedním z nejprostornějších vozů ve své kategorii. Dacia Lodgy se přizpůsobí všem 

Vašim potřebám. 

Potřebujete větší zavazadlový prostor?

Sedadlo ve druhé řadě dělené 1/3 – 2/3* je sklopné. Lze ho také vyklopit do svislé polohy, stejně tak jako sedadla ve třetí řadě. 

Díky tomu můžete snadno změnit uspořádání ze 7místného na 2místné. Objem zavazadlového prostoru Dacie Lodgy nemá 

konkurenci.

Již u 7místného uspořádání činí 207 litrů a ve 2místném uspořádání lze dosáhnout až 2 617 litrů**. Již nemusíte váhat mezi 

prostorem a objemem. Lodgy nabízí obojí!

7 plnohodnotných míst*.

Změna uspořádání ze 7místného na 2místné*.

Sedadlo ve druhé řadě dělené 1/3 – 2/3*.

*   V závislosti na verzi.
** Do výše střechy.

Verze

Stepway
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
STEPWAY = ARCTICA +

•   Disky kol z lehké slitiny 16” Dark Metal
• Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
• Kliky dveří v černé barvě
• Outdoorové ochranné prvky nárazníků ve stříbrné barvě
• Plastová outdoorová ochrana karoserie v černé barvě
• Kožený volant
 

Verze

Exception
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
EXCEPTION = ARCTICA +

•   Disky kol z lehké slitiny 16”
•   Elektrické ovládání zadních oken
•   Kožený volant
•   Zadní parkovací senzor
•   Dotykový multimediální systém Media Nav Evolution
 

ACCESS OPEN OPEN ARCTICA STEPWAY EXCEPTION/ARCTICA

MODRÁ COSMOS (RPR)BÍLÁ GLACIER (369) MODRÁ NAVY (D42) ŠEDÁ COMÈTE (KNA) ŠEDÁ PLATINE (D69)   MODRÁ AZURITE (RPL) HNěDÁ TOURMALINE (CNG) ČERNÁ NACRÉ (676) 

Bílá 
Glacier 
(369)

Modrá 
Navy 
(D42)

Šedá 
Platine 
(D69)

Šedá 
Cométe 
(KNA)

Černá 
Nacré 
(676)

Modrá 
Cosmos 
(RPR)

Modrá 
Azurite 
(RPL)

Hnědá 
Tourmaline  

(CNG)

Access   – – – – – –

Open       – 

Arctica       – –

Stepway  –      –

Exception       – –

DISKY KOL Z LEHKÉ 
SLITINY 16” 

DARK METAL


