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Możesz polegać na jej  
wszechstronności
Wystarczy otworzyć drzwi, by przekonać się o wyjątkowym zmyśle praktycznym Dacii Lodgy. Przestronne wnętrze,  

mogące pomieścić całą rodzinę, liczne, praktyczne schowki... W Lodgy pomyślano o wszystkim.  

7 pełnowymiarowych miejsc* oraz rekordowa ilość miejsca w trzecim rzędzie, zarówno pod względem odległości do przednich 

siedzeń na wysokości kolan, jak i odległości od siedzenia do dachu, sprawiają, że Lodgy jest jednym z najprzestronniejszych aut 

w tej kategorii. Dacia Lodgy dostosuje się do wszelkich potrzeb. 

Chcesz powiększyć przestrzeń ładunkową?

Kanapa w drugim rzędzie jest składana w układzie 1/3 - 2/3*. Można ją również złożyć do pionu, podobnie jak siedzenia 

w trzecim rzędzie. Dzięki temu możesz zmienić konfigurację z 7- na 2-miejscową zachowując siedzenia trzeciego rzędu* 

wewnątrz lub je wyjmując. Pojemność bagażnika Dacii Lodgy nie ma sobie równych. 

Już w konfiguracji 7-miejscowej wynosi ona 207 litrów, a w konfiguracji 2-miejscowej może sięgać 2 617 litrów**. 

Nie ma już potrzeby wybierania między przestronnością, a ładownością. W Lodgy masz jedno i drugie!

7 pełnowymiarowych miejsc*.

Zmiana konfiguracji z 7- na 2-miejscową*.

Kanapa drugiego rzędu składana w układzie 1/3 - 2/3*.

* W zależności od wersji.
** Do wysokości dachu.



Dacia Lodgy zadba  
o twoją rodzinę
Dacia Lodgy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rodzin. Ten dostępny w wersji 5- i 7-osobowej van posiada 

wiele zalet. Dla zapewnienia maksimum komfortu, Dacia Lodgy oferuje dużą ilość miejsca, również w trzecim rzędzie 

siedzeń*, starannie dopracowany design, praktyczne wyposażenie oraz bagażnik o bardzo dużej pojemności.  

Wierny tradycji marki Dacia, van Lodgy spełnia wszelkie wymagania pod względem niezawodności i solidności, a dzięki 

wysokoprężnym silnikom oraz turbodoładowanemu silnikowi benzynowemu z bezpośrednim wtryskiem paliwa TCe 115, 

jest niezwykle oszczędny.

*W zależności od wersji. 

Media Nav Evolution*: 7” (18 cm) ekran dotykowy  
z nawigacją, radioodtwarzaczem (bez CD),  
Bluetooth®, wejście USB/jack i pilot  
przy kierownicy.

Dacia Plug&Radio*: radioodtwarzacz CD MP3,  
Bluetooth®, wejście USB/jack w panelu 
radia z pilotem przy kierownicy. 



Wersja

Access
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA  
WERSJI ACCESS(1):
•  Wspomaganie układu kierowniczego
•  ABS + układ wspomagania nagłego hamowania
• Poduszka powietrzna kierowcy 
•  Poduszka powietrzna pasażera z przodu z możliwością 

dezaktywacji

•  Boczne poduszki powietrzne z przodu
•  System kontroli toru jazdy ESC z HSA 
• System kontroli ciśnienia w oponach
•  Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
•  Listwa osłony chłodnicy w kolorze nadwozia
•  Listwa ozdobna w kolorze czarnym na klapie bagażnika
•   Stalowe obręcze kół 15” z kołpakami pełnymi 
• Relingi dachowe
•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
•  Lusterka boczne regulowane ręcznie w kolorze czarnym
•  Ręcznie podnoszone szyby przednie i tylne 
•  Ogrzewanie tylnej szyby / wycieraczka tylnej szyby

•  Otwarty schowek w górnej części deski rozdzielczej
•  Otwarty schowek w desce rozdzielczej
•  3 miejsca (w drugim rzędzie) z systemem mocowania fotelików 

dziecięcych Isofix 
•  Tylna kanapa składana w układzie 1/1 (w drugim rzędzie)
• Kolorystyka wnętrza grafitowo-beżowa
• Zestaw do naprawy uszkodzenia opony

Seria Limitowana

Open
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WERSJI 
SL OPEN = ACCESS +

•  Przedni i tylny zderzak dwubarwny
• Boczne listwy ochronne

• Światła przeciwmgłowe
•  Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi
•  Elektrycznie podnoszone szyby przednie
•  Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz CD MP3, Bluetooth®, wejście 

USB/jack w panelu radia z pilotem przy kierownicy)(2)

• Komputer pokładowy
•  Zamykany schowek w desce rozdzielczej
•  Podłokietnik w drzwiach przednich i tylnych w kolorze beżowym 
• Chromowane obramowanie dysz nawiewu powietrza
•  Kanapa w drugim rzędzie dzielona w układzie 1/3 - 2/3 ze 

składanym oparciem i z możliwością złożenia do pionu 
•  Kanapa w trzecim rzędzie ze składanym oparciem, z możliwością 

złożenia do pionu lub wyjęcia (wersja 7-miejscowa)
• Przykrycie części bagażowej (wersja 5-miejscowa)
•  Oświetlenie bagażnika

Wersja

Laureate
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WERSJI  
LAUREATE = SL OPEN +

•  Chromowana listwa osłony chłodnicy
•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia

•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
•  Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
•  Klimatyzacja manualna 
•  Regulator i ogranicznik prędkości
•  Chromowane elementy ozdobne (obramowanie zegarów,  

wewnętrzne klamki drzwi, wstawka w gałce dźwigni zmiany 
biegów)

•  Konsola centralna w kolorze czarnym, błyszczącym z chromowaną 
obwódką ozdobną

•  Podłokietnik przedni kierowcy

•  Centralne lusterko umożliwiające kontakt wzrokowy z dziećmi 
siedzącymi na tylnych miejscach

•  Kolumna kierownicy regulowana na wysokość 
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
•  Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
•  Zamykany schowek w górnej części deski rozdzielczej
• Przykrycie części bagażowej (wersja 7-miejscowa)

(1) Dostępna tylko w wersji 5-miejscowej. (2) Niedostępne menu w języku polskim. (3) Wyklucza montaż łańcuchów śniegowych. (4) Dostępna tylko w wersji 7-miejscowej.

Wersja

Prestige
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WERSJI  
PRESTIGE(4) = LAUREATE +

•  Dwukolorowe relingi dachowe (kolor czarny/w kolorze matowego 
chromu)

•  Listwa ozdobna w kolorze matowego chromu na klapie bagażnika
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” wzór PANACHE (3)

•  Media Nav Evolution (system multimedialny z 7” (18 cm) ekranem 
dotykowym zawierający: nawigację, radioodtwarzacz (bez CD), 
Bluetooth®, wejście USB/jack, z pilotem przy kierownicy)

• Elektrycznie podnoszone szyby tylne
• System wspomagania parkowania tyłem
• Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
•  Ozdobna wstawka w kole kierownicy w kolorze czarnym, 

błyszczącym

Wersja

Stepway
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WERSJI 
STEPWAY(4) = LAUREATE +

• Czarna narożna część zderzaka przedniego
•  Ozdobne osłony świateł przeciwmgłowych w kolorze 

ciemnoszarego metalu

•  Przednia i tylna osłona podwozia w kolorze matowego chromu
•  Dwukolorowe relingi dachowe (kolor czarny / ciemnoszary metal)
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” wzór PANACHE w kolorze 

ciemnoszarego metalu(3)

• Czarne osłony nadkoli
• Dodatkowa boczna, czarna listwa ochronna 
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze ciemnoszarego metalu 
• Naklejki Stepway na przednich drzwiach
• Kierownica pokryta skórą
• Ciemnografitowa kolorystyka wnętrza

•  Grafitowa tapicerka materiałowa z napisem Stepway  
w kolorze niebieskim na oparciach siedzeń 

• Konsola centralna w kolorze czarnym matowym
•  Elementy ozdobne w kolorze niebieskim metalizowanym: 

obramowanie konsoli centralnej, obramowania liczników, dysz 
nawiewu i wstawka w kierownicy

• Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym



KOLORY NIEMETALIZOWANE KOLORY METALIZOWANE (DOSTĘPNE W OPCJI Z WYJĄTKIEM WERSJI ACCESS)

BIEL ALPEJSKA (369)

TISA 15’’ LYRIC 15’’ GROOMY 15’’ PANACHE 16’’(1)NEPTA 15’’ w kolorze  
ciemnoszarego metalu.  

PANACHE 16’’(1) w kolorze 
ciemnoszarego metalu 

BŁĘKIT MORSKI (D42)* CZARNA PERŁA (676) SZARY PLATYNOWY (D69) NIEBIESKI AZURITE (RPL)**

5-miejscowy 7-miejscowy
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (Norma ISO 3832)

W konfiguracji 5-miejscowej (do górnej krawędzi oparć) 827 -
W konfiguracji 7-miejscowej (do górnej krawędzi oparć) - 207
W konfiguracji 2-miejscowej, z trzecim rzędem siedzeń złożonym wewnątrz  
(do wysokości dachu)

- 1861

W konfiguracji 2-miejscowej, z wyjętym trzecim rzędem siedzeń  
(do wysokości dachu)

2617

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2810
B Długość całkowita 4498
C Zwis przedni 822
D Zwis tylny 866
E Rozstaw kół przednich 1492
F Rozstaw kół tylnych 1478
G Szerokość całkowita / z rozłożonymi lusterkami bocznymi 1751 / 2004
H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez / z relingami dachowymi 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą tylną klapą 2015 2010
J Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 610 605
K Prześwit pojazdu obciążonego 120
L Ilość miejsca na wysokości kolan w drugim rzędzie siedzeń 177

L1 Ilość miejsca na wysokości kolan w trzecim rzędzie siedzeń - 144
M Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1408

M1 Szerokość nad podłokietnikami w drugim rzędzie siedzeń 1466
M2 Szerokość nad podłokietnikami w trzecim rzędzie siedzeń - 1357
N Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1401

N1 Szerokość na wysokości podłokietników w drugim rzędzie siedzeń 1424
N2 Szerokość na wysokości podłokietników w trzecim rzędzie siedzeń - 1300
P Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z przodu 1003

P1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w drugim rzędzie siedzeń 952
P2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w trzecim rzędzie siedzeń - 867
Y Minimalna/maksymalna szerokość otworu bagażnika u góry 859/1067

Y1 Szerokość otworu bagażnika u dołu 1035
Y2 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1174 1130
Z Wysokość otworu bagażnika 894

Z1 Długość przestrzeni ładunkowej liczona do tylnej strony kanapy drugiego rzędu 1180
Z2 Długość przestrzeni ładunkowej liczona do tylnej strony kanapy trzeciego rzędu - 378
Z3 Wysokość pod przesłoną bagażnika 583

WYMIARY LODGY

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPU METALI LEKKICH

BRĄZOWY TOURMALINE (CNG)***NIEBIESKI COSMOS (RPR) SZARY COMETE (KNA)

* Niedostępny dla 
wersji Stepway.
** Dostępny wyłącznie 
dla wersji Stepway.
*** Dostępny 
wyłącznie dla wersji 
SL Open.

(1) Wyklucza montaż łańcuchów śniegowych.



3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

 Dacia

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów DACIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do 
specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy DACII będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, 
w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem 
DACII. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez 
uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.  14-04-2016 / 77 11 138 535

Dacia Finansowanie

Niezawodna, wszechstronna,  
praktyczna i dostępna!
Modele Dacii już od początku mają zapisane 

w genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy 

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów 

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne 

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera 

się na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach 

oraz utrzymaniu bardzo wysokich wymagań 

dotyczących jakości. To między innymi właśnie 

dlatego modele Dacii są jednymi z najbardziej 

popularnych modeli w wielu krajach i zyskują coraz 

większe zaufanie klientów. Jako pierwsi uważaliśmy, 

że tani samochód może być atrakcyjny, bezpieczny 

i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację... 

Najnowsze modele Dacii zaskoczyły wszystkich 

atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. Co więcej, 

w naszych samochodach obok, jak zawsze dużej 

ilości miejsca dla pasażerów i ich bagażu, pojawiły się 

nowe, inteligentne i praktyczne technologie. Sukces 

modeli z gamy DACII wypływa z prostego założenia: 

można lubić samochody i można je mieć - dbając 

jednocześnie o swój budżet. 

Jako MARKA GRUPY RENAULT, modele Dacii wy-

korzystują sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom 

3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km)* oraz ni-

skich kosztów eksploatacji. 

Dzięki ofercie Dacia Finansowanie, w prosty spo-

sób możesz stać się właścicielem wymarzonego 

modelu. Atrakcyjny kredyt bądź leasing - wy-

bór należy do Ciebie. Szczegóły znajdziesz na  

www.daciafinansowanie.pl.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest 

mądrym wyborem!

www.dacia.pl


