Dacia Lodgy

Dacia Lodgy

IŠSKIRTINIS ERDVUMAS
NUO 2 IKI 7 SĖDIMŲJŲ VIETŲ

Viduje itin
erdvu ir malonu
Nesvarbu, ar susiruošėte pakeliauti savaitgalį, ar per atostogas, Jūs visada

Centrinis valdymo pultas su matiniais chromuotais apvadais ir dailūs

jausitės patogiai erdviame, patogiame ir praktiškame DACIA LODGY

apmušalai – tai puikūs, tačiau kartu ir paprasti salono dizaino akcentai.

salone, kuriame įrengta iki 7 normalaus dydžio sėdimųjų vietų* ir keletas

Ir žinoma, kuriant DACIA LODGY buvo pasirūpinta Jūsų saugumu: jame

dailaus dizaino dėtuvių. Dėl erdvaus salono ir papildomos vietos kelių

sumontuota stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), 4 oro pagalvės,

aukštyje netgi trečiojoje eilėje sėdintys keleiviai jausis patogiai. Antrojoje

elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ir ISOFIX vaikiškų kėdučių

sėdimųjų vietų eilėje sumontuoti du atlenkiamieji staleliai, priekinis

tvirtinimo elementai. Visos šios saugos priemonės leis Jums ir Jūsų

porankis, o keleivio pusėje – papildoma tinklinė kišenė daiktams susidėti,

draugams keliauti linksmai ir nerūpestingai.

taigi automobilio salonas yra itin patogus.
*Priklauso nuo varianto.
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Access

Open

PAGRINDINĖ ĮRANGA

PAGRINDINĖ ĮRANGA

––Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
––Juodos išorinės durų rankenos
––Juodi šoninių veidrodėlių korpusai
––Juodi stogo laikikliai
––15” plieniniai ratlankiai
––Juodos spalvos centrinis valdymo pultas
––Juodos spalvos radiatoriaus grotelės
––Juodos vidinės durų rankenos
––Vientisas lankstomas antrosios eilės sėdynių
atlošas
––Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus
stabdymo pagalbos sistema (EBA)
––Stabilumo kontrolės sistema (ESC) su slydimo
kontrolės funkcija (ASR) ir įkalnę įveikti
padedančia funkcija (HSA)
––Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
––Šoninės priekinės oro pagalvės
––3-jų tvrtinimo taškų antrosios ir trečiosios eilės
vietų saugos diržai
––Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos
––Reguliuojamo aukščio antrosios sėdynių eilės
galvos atramos
––Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti
prie štečiosios eilės sėdynių

OPEN = ACCESS +
––Padangų oro slėgio jutikliai
––Reikmenų pradurtai padangai pataisyti
––rinkinys*
––Priekinius saugos diržus prisisegti primenanti
signalizacija
––Vairo stiprintuvas
––12 V lizdas priekyje
––Atvira dėtuvė prietaisų skydo viršuje
––Priekinių durų dėtuvės
––Puodelių laikiklis priekyje, centriniame
valdymo pulte
––Prietaisų skydo dėtuvė vairuotojo pusėje
Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*

––Dvispalviai buferiai
––Šonų apsaugos juostos
––Chromuotos radiatoriaus grotelės
––Antrosios eilės sėdynė lankstomu atlošu
(galima nulenkti 1/3 arba 2/3), kurią galima
pastatyti vertikaliai
––Reguliuojamo aukščio galvos atramos
trečiojoje eilėje įmontuotos į sėdynės atlošą
––Kelionės kompiuteris (rodo išorės
temperatūrą)**
––Rūko žibintai
––Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų
užraktas
––Elektra valdomi durų langai
––12 V lizdai priekyje, antrojoje eilėje
––Bagažinės apšvietimas (tik 5 vietų variante)
––Dėtuvės užpakalinėse duryse
––Puodelių laikikliai centriniame valdymo pulte,
priekyje ir užpakalyje
––Bagažinės uždangalas (5 vietų variante)
––Multimedijos įranga Dacia Plug & Radio:
radijas su MP3 grotuvu, lizdas ir USB jungtis,
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, valdymo
pultas prie vairaračio***

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––7 vietos
––Metalizuojamieji dažai
––Dalimis (1/2 ir 1/2) lankstomas trečiosios eilės
sėdynės atlošas, sėdynę nulektu atlošu galima
pastatyti statmeną arba išimti
––Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*
––Užpakaliniai atstumo jutikliai
––Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
––Paketas KOMFORT: priekinis porankis,
reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių saugos
diržai, reguliuojamo aukščio vairas ir vairuotojo
sėdynė
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Laureate

Stepway

PAGRINDINĖ ĮRANGA

PAGRINDINĖ ĮRANGA
STEPWAY = LAUREATE +

LAUREATE = OPEN +

––Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
––Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
––Juodas žvilgus centrinis valdymo pultas su
chromuotais apvadais
––Chromuoti prietaisų skydelio prietaisų apvadai
––Chromuotos vidinės durų rankenos
––Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
––Greičio reguliatorius-ribotuvas
––Šildomi elektriniai šoniniai veidrodėliai
––Vaikų stebėjimo veidrodis
––Elektriniai priekiniai langai su impulsiniu
jungikliu vairuotojo pusėje
––Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairas
––Praveriami užakaliniai langai ties trečiąja
sėdynių eile (7 vietų variante)
––Priekinis porankis
––Atlenkiami staleliai antrajai sėdynių eilei
––Užrakinama dėtuvė viršutinėje prietaisų skydo
dalyje
––Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––7 vietos
––16” lengvojo lydinio ratlankiai
––Metalizuojamieji dažai
––Oda trauktas vairaratis
––Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės
ekologiškos odos elementais
––Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*/**
––Užpakaliniai atstumo jutikliai
––Elektra valdomi užpakalinių durų langai
––Šildomos priekinės sėdynės
––Bagažinės uždangalas (7 vietų variante)
––Media Nav Evolution: navigacijos sistema su
7” jutikliniu ekranu, radijas (be kompaktinių
plokštelių grotuvo), lizdas ir USB jungtis,
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, valdymo
pultas prie vairaračio
––Rytų Europos žemėlapis – išsami versija
(galima su Media Nav Evolution įranga)

––7 vietos
––Juodos spalvos išorinės durų rankenos
––Tamsiai pilkos spalvos šoniniai veidrodėliai
––Dvispalviai stogo laikikliai
––16 colių stilizuoti plieniniai ratlankiai
––Ratų arkų apvadai
––Matinės chromo spalvos priekinis ir užpakalinis
važiuoklės apatiniai skydai
––Tamsiai pilki rūko žibintų dangteliai
––Medžiaginiai apmušalai su pilkais elementais ir
Stepway logotipu
––Media Nav Evolution: navigacijos sistema su
7” jutikliniu ekranu, radijas (be kompaktinių
plokštelių grotuvo), lizdas ir USB jungtis,
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, valdymo
pultas prie vairaračio
––Oda trauktas vairaratis
––Užpakaliniai atstumo jutikliai

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––Metalizuojamieji dažai
––Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*
––Užpakaliniai atstumo jutikliai su atbulinės
eigos vaizdo kamera
––Elektra valdomi užpakalinių durų langai
––Rytų Europos žemėlapis – išsami versija
(galima su Media Nav Evolution įranga)

* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas –
vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.
** Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.
*** Norint oda trauktų vairaračio ir pavarų svirties
rankenos reikia užsisakyti greičio reguliatorių.
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Priedai

1. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS
Tvirtas ir nepraleidžia vandens, todėl jį įdėjus galima
vežti nešvarius daiktus. Veiksmingai apsaugo
bagažinės grindų dangą. Idealiai pritaikytas prie
bagažinės formos. Praktiškas, lengvai įdedamas ir
plaunamas.
2. IŠIMAMA BAGAŽINĖS PERTVARA
Padalija automobilio bagažinę į skyrius, padeda
sutvarkyti bagažinės erdvę ir užtikrinti, kad
keliaujant daiktai liktų vietoje. Lengva išimti,
pritvirtinti ir pritaikyti skirtingų dydžių daiktams.
3. TEKSTILINIAI KILIMĖLIAI COMFORT
Kilimėliai idealiai atitinka salono matmenis,
pritvirtinami specialiais tvirtinimo elementais, kad
nenuslystų po pedalais, dera prie salono dizaino.
Lengvai valomi.
4. PORANKIS
Tarp priekinių sėdynių įtaisytas porankis leis
vairuotojui jaustis patogiai. Be to, jame yra 0,8 l
talpos dėtuvė.

1.

3.

2.

4.

5.

5. ŠVYTINČIOS SLENKSČIŲ JUOSTOS SU UŽRAŠU
DACIA
Tai stilinga slenksčių apsauga. Naudinga įlipant ir
išlipant.
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6. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Keliaujant tikriausiai prireiks ant kablio įtaisomo
dviračių laikiklio, kuriuo galėsite vežtis visos šeimos
sporto įrangą.
7. VIENTISAS VELKAMASIS KABLYS
Itin patvarus ir pritaikytas dažnam naudojimui,
todėl gerokai išplečia jūsų galimybes – galite vežti
bagažą arba vilkti priekabą, valtį, priekabinį namelį,
įtaisyti dviračių laikiklį ir t. t. Idealiai suderinamas
su automobiliu ir apsaugo nuo pavojaus sugadinti
automobilio kėbulą.
7.

8. PLIENINIAI SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI
Pagal griežčiausius standartus išbandytas dviejų
plieninių skersinių stogo laikiklių komplektas leidžia
visiškai saugiai gabenti stogo bagažinę, slidžių ar
dviračių laikiklį.
9. STOGO BAGAŽINĖ
Prireikus papildomos vietos bagažui šią stogo
bagažinę iš tvirto plastiko per kelias minutes galima
įtaisyti ant DACIA skersinių stogo laikiklių.

8.

6.

10. PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AUTOMOBILIO
STATYMO PAGALBOS SISTEMA
Ši sistema aptinka objektus, kurie galėtų pažeisti
automobilio priekinę arba užpakalinę dalį ir padeda
manevruoti automobilį.
11. PERTVARA
Tai priedas, labai reikalingas vežantis keturkojį
naminį gyvūną. Pertvaros paskirtis – atskirti
bagažinę nuo keleivių salono.

9.

10.

11.
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Spalvos

Ratlankiai

ALPIŲ BALTA

TAMSIAI MĖLYNA

JUODASIS PERLAS

KOSMINIS MĖLIS

KOMETOS PILKA

ŽYDRA (RPL)*

15” PLIENINIAI
RATLANKIAI TISA

15” PLIENINIAI
RATLANKIAI GROOMY

15” PLIENINIAI
RATLANKIAI POPSTER

16” PLIENINIAI
RATLANKIAI BAYADERE *

16” LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI ALTICA

16” JUODI SPECIALIOS APDAILOS
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
ALTICA

KOPŲ SMĖLIO

*Galima tik variantui Stepway.
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Matmenys

Penkiavietis

Septynvietis

BAGAŽINĖS TALPA (dm , atitinka standartą
ISO 3832)
Penkiavietėje konfigūracijoje (iki atlošo aukščio)
Septynvietėje konfigūracijoje (iki atlošo aukščio)
Dvivietėje konfigūracijoje su sulankstomomis
trečiosios eilės sėdynėmis (po stogu)
Dvivietėje konfigūracijoje be trečiosios eilės
(po stogu)

MATMENYS (mm)

A
B
C
D
E
F
G

Tarpuratis
Bendras ilgis
Priekinė iškyša
Užpakalinė iškyša
Atstumas tarp priekinių ratų
Atstumas tarp užpakalinių ratų
Bendrasis plotis (be šoninio vaizdo veidrodėlių)
Bendrasis plotis (su šoninio vaizdo veidrodėliais)

Penkiavietis

Septynvietis

MATMENYS (mm)

3

827
-

207

-

1861
2617

2810
4498 / 4521*
822 / 834*
866 / 877*
1492
1478
1751 / 1767*
2004

Nepakrauto automobilio aukštis: be stogo
laikiklių / su stogo laikikliais
Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos
H1
užpakalinės durys
J
Bagažinės slenksčio aukštis
K
Pakrauto automobilio prošvaisa
L
Spindulys kelių aukštyje, antrojoje eilėje
L1 Spindulys kelių aukštyje, trečiojoje eilėje
M
Plotis virš priekinių porankių
M1 Plotis virš užpakalinių porankių antrojoje eilėje
M2 Plotis virš užpakalinių porankių trečiojoje eilėje
N
Plotis priekinių porankių aukštyje
Plotis užpakalinių porankių aukštyje, antrojoje
N1
eilėje
Plotis užpakalinių porankių aukštyje, trečiojoje
N2
eilėje
H

Penkiavietis

MATMENYS (mm)
1682 / 1683

1679 / 1680

2015

2010

610
-

130
177
1408
1466
1401

605

P1
P2
Y

144
1357

1424
-

P

Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Vidaus aukštis priekyje, matuojamas 14° kampu
Vidaus aukštis užpakalyje, matuojamas 14°
kampu (antrojoje eilėje)
Vidaus aukštis užpakalyje, matuojamas 14°
kampu (trečiojoje eilėje)
Mažiausias / didžiausias bagažinės angos plotis
viršuje
Bagažinės angos plotis apačioje
Vidaus plotis tarp arkų
Angos aukštis užpakalyje
Krovinio ilgis iki antrosios eilės sėdynių
Krovinio ilgis iki trečiosios eilės sėdynių
Aukštis iki bagažinės dangčio

1300
* Variantas Stepway.

Septynvietis

1003
952
-

867
859 / 1067

1174
-

1035
894
1180
583

1130
378
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Važiuokite, keliaukite,
mėgaukitės – tai ir yra Dacia!
DACIA kuria patrauklius aukštos kokybės automobilius už prieinamą

Tokie jausmai kyla dėl aukštos automobilio kokybės, patikimumo,

kainą. Tai išraiškingi, bet ne pretenzingi modeliai su patikimiausiomis

originalaus stiliaus, didelio važiavimo komforto ir ypač – dėl teisingos

pasiteisinusiomis technologijomis – viskas už neįtikėtinai žemą kainą.

kainos. Tai galimybė įsigyti naują automobilį, kuris visiškai atitinka jūsų

Vos per dešimt metų automobilių rinkoje pakeitėme jėgų pasiskirstymą

poreikius ir pageidavimus. O svarbiausia – įsigyjant DACIA automobilį

ir padarėme tikrą perversmą. Negali būti? Tikrai gali. Kokia mūsų sėkmės

nereikės išleisti visų pinigų, jų dar liks ir atostogoms ar svajonių gitarai

paslaptis? Tai idealus paprastumo, skaidrumo ir geros kainos derinys. Nuo

arba juodai dienai. Su DACIA galėsite būti, kur tik norite ir veikti, ką tik

modelių pasirinkimo iki kainos ir serviso – viskas aišku ir suprantama.

pageidaujate.

Kiekvienas DACIA automobilis suteikia malonų teisingo pasirinkimo
jausmą.

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai
yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus
pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje
šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius DACIA atstovus. Dėl poligrafijos
ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo
draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

www.dacia.lt
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