Dacia Lodgy

Dacia Lodgy
Een comfortabele MPV

Proﬁteer van het leven,
Doe het in stijl
De Dacia Lodgy Stepway, een onweerstaanbare MPV tegen een Dacia-prijs! Een
nieuwe grille, chroomkleurige sierlijst op de achterklep en 16'' design wielen voor
een stoere uitstraling....
Aan de stoere looks van de Dacia Lodgy zijn verder nog voor- en achterskids,
wielkastverbreders, mistlampkappen, SUV-looks en dakrails toegevoegd.
Klaar om op avontuur te gaan!
Het interieur heeft net zo veel karakter gekregen. De interieurmaterialen in de
kleur Carbone Foncé met koperkleurige accenten accentueren de speciﬁeke
Stepway-bekleding en het nieuw ontworpen stuurwiel maakt de moderne uitstraling
af die iedereen in een auto zoekt.
Als u graag met uw familie op pad gaat, zult u tijdens een rit met de
Dacia Lodgy Stepway gegarandeerd het avontuur vinden...

Technologie
die het leven makkelijk maakt
De wereld blijft aldoor veranderen en hetzelfde geldt voor uw wensen en behoeften. De Dacia Lodgy en Lodgy Stepway
biedt u steeds weer nieuwe handige technologieën* (waarmee ook de Dacia Lodgy is uitgerust).
Het Media Nav multimedia- en navigatiesysteem, de ingebouwde achteruitrijcamera, parkeersensoren achter,
Hill-Start Assist, elektrisch bedienbare zijruiten vóór met sneltoets voor bestuurder, Cruise Control...
De Dacia Lodgy (Stepway) doet precies wat u wilt en maakt daardoor uw leven een stuk makkelijker.
* Afhankelijk van de uitvoering.

Hoe meer ruimte,
hoe meer vreugd
Of u nu doordeweek naar uw werk rijdt, in het weekend de kinderen naar hun
voetbalwedstrijd brengt of op vakantie bent, u zult zich altijd de koning te rijk
voelen in de royale, comfortabele Dacia Lodgy. De MPV is enorm praktisch
met 7 volwaardige zitplaatsen* en slimme opbergmogelijkheden. Zelfs uw
passagiers op de derde zitrij reizen heerlijk dankzij de royale ruimte boven
hun hoofd en de enorme beenruimte*. Twee uitklaptafeltjes achterin*, een
armsteun* voor de bestuurder en een extra opbergnet voor de bijrijder zorgen
voor nog meer comfort.
De nieuwe middenconsole met chroomkleurige afwerkingen met satijnglans
en de nieuwe speciﬁeke bekleding zorgen met hun eenvoudige uitstraling
voor een luxueus effect. En natuurlijk staat bij de Dacia Lodgy uw
veiligheid voorop: ABS met noodstopbekrachtiging, 4 airbags, elektronisch
stabiliteitscontrolesysteem (ESC) en het Isoﬁx-systeem waarmee u eenvoudig
het autostoeltje van uw kind vastzet. Zo kunt u iedereen die u lief is veilig en
met plezier vervoeren.
* Afhankelijk van de uitvoering.

De beste eigenschap,
een ongekend
aanpassingsvermogen
Het belangrijkste voordeel van deze auto is niet alleen de zee aan ruimte, maar wat u met
deze ruimte kunt doen. Dankzij het modulaire ontwerp zijn alle indelingen mogelijk in de Dacia
Lodgy mogelijk. U kunt heerlijk weg met 7 mensen* of er met zijn tweeën op uit met (heel) veel
bagage... U hoeft hiervoor alleen maar de rugleuning van de achterbank op de tweede zitrij neer
te klappen (1/3-2/3*). U kunt zelfs de neergeklapte achterbank in zijn geheel voorover kantelen.
U kunt hetzelfde doen bij de derde zitrij, die ook nog eens volledig uit de auto kan worden
genomen. Het laadvolume bedraagt bij 7 zitplaatsen 207 liter en maar liefst 2.617 liter als u met
zijn tweeën reist. De lage tildrempel van de bagageruimte zult u als een ander groot voordeel
ervaren op het moment dat u de auto vollaadt.
Bovendien heeft de Dacia Lodgy een enorm geordend karakter dankzij 30 liter aan
opbergruimte, waaronder een ruim vak aan de bovenzijde van het dashboard waar u makkelijk
bij kunt. Met de 12-voltaansluitingen die bereikbaar zijn vanaf de tweede en derde zitrij, kunnen
elektronische apparaten worden opgeladen.
Zo zult u de kinderen niet meer vaak horen vragen: “Zijn we er al bijna?”
* Afhankelijk van de uitvoering.

Versie

Ambiance

SOLIDE BASIS
De Ambiance combineert een eigentijdse uitstraling
met optimale gebruikscomfort. Dit geeft een gevoel van
veiligheid en bedieningsgemak De Lodgy beschikt over
een nieuw vormgegeven stuurwiel en ventilatieroosters.

Versie

Lauréate

ELEGANT EN PRAKTISCH
De Lauréate is van alle gemakken voorzien. Met deze
uitrusting kunt u genieten van deze praktische reisauto.
Mocht u toch nog meer luxe aan boord willen? Dan kunt
u de auto uitrusten met het Medianav multimedia- en
navigatiesysteem inclusief DAB+.

Versie

SÉRIE LIMITÉE STEPWAY

AVONTUURLIJK EN COMFORTABEL
Stoere cross-over looks en een complete
standaarduitrusting. Met de Lodgy Stepway kunt
u reizen in stijl. Zijn avontuurlijke karakter wordt
onderstreept door de koperen details in het interieur.

Lak met vernislaag

BLANC GLACIER (369)

BLEU NAVY (D42)*

Metaallak

GRIS COMÈTE (KNA)

NOIR NACRÉ (676)

GRIS PLATINE (D69)

* Niet beschikbaar voor Stepway.
** Alleen beschikbaar voor Stepway.

Wielenoverzicht

STALEN WIELEN 15“
GROOMY

LICHTMETALEN WIELEN 16“ DESIGN WIELEN 16“
ALTICA
BAYADÈRE DARK METAL**

BLEU AZURITE (RPL)**

BRUN TOURMALINE (CNG) BLEU COSMOS (RPR)

GRIS ISLANDE (KPV)**

Afmetingen

UITVOERING
Volume bagageruimte (dm3) (ISO-norm 3832)
Indeling met 5 zitplaatsen (hoogte van rugleuning)
Indeling met 7 zitplaatsen (hoogte van rugleuning)
Indeling met 2 zitplaatsen 3e zitrij dichtgeklapt in de cabine (tot aan het dak)
Indeling met 2 zitplaatsen zonder de 3 rij (tot aan het dak)
Afmetingen (mm)
A Wielbasis
B Totale lengte
C Overhang voor
D Overhang achter
E Spoorbreedte voor
F
Spoorbreedte achter
Totale breedte zonder buitenspiegels
G
Totale breedte met buitenspiegels
H Totale breedte met buitenspiegels
H1 Totale hoogte onbeladen met geopende achterklep
J
Hoogte laaddrempel onbeladen
K Grondspeling beladen

5 zitplaatsen

7 zitplaatsen

827
-

207
1 861
2 617

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834 *
866 / 877 *
1 492
1 478
1 751 / 1 767 *
2 004
1 682 / 1 683
1 679 / 1 680
2 015
2 010
610
605
130

UITVOERING
L
Beenruimte op kniehoogte 2e zitrij
L1 Beenruimte op kniehoogte 3e zitrij
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor
M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 2e zitrij
M2 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 3e zitrij
N Breedte interieur op schouderhoogte voor
N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 2e zitrij
N2 Breedte interieur op schouderhoogte achter 3e zitrij
P Afstand tussen zitting en het dak 1e zitrij (14º)
P1 Afstand tussen zitting en het dak 2e zitrij (14º)
P2 Afstand tussen zitting en het dak 3e zitrij (14º)
Y Breedte opening bagageruimte bovenkant / Maximale breedte opening bagageruimte
Y1 Breedte opening bagageruimte onderkant
Y2 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten
Z Hoogte opening bagageruimte
Z1 Laaddiepte met achterbank 2e zitrij geplaatst
Z2 Laaddiepte met achterbank 3e zitrij geplaatst
Z3 Hoogte tot hoedenplank / bagageafdekscherm
* Lodgy Stepway

5 zitplaatsen

7 zitplaatsen
177

-

144
1 408
1 466

-

1 357
1 401
1 424

-

1 300
1 003
952

-

867
859 / 1 067
1 035

1 174

1 130
894
1 180

-

378
583

Dacia
Rijden, reizen, genieten – dat is het
Dacia-gevoel!
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens

mix van eenvoud, transparantie en gulheid. Van de

auto te rijden die voldoet aan al uw wensen en

een vaste formule: met een uitgesproken stijl

keuze voor een model tot en met de prijs en het

behoeften. Rijden in een Dacia is ten slotte niet meer

maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de

onderhoud: bij Dacia is alles glashelder. Rijden in

al uw geld uitgeven aan een auto – het is ook op

betrouwbaarste technologie en tegen een ongekend

een Dacia is de zekerheid van de juiste keuze. Dat is

vakantie gaan, uw dochter verrassen met de gitaar

lage prijs. In amper tien jaar hebben we de nieuwe

kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en design,

van haar dromen, of simpelweg geld besparen. Met

maatstaf neergezet en de markt op zijn kop gezet.

maar ook voor comfort en vooral een eerlijke prijs.

Dacia gaat u waar u wilt en doet u wat u wilt.

Ongelooﬂijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte

Dat is uzelf de mogelijkheid bieden in een nieuwe

Dacia Lodgy
Reizen zoals u dat wilt!
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Dacia Lodgy

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Juni 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen
in de speciﬁcaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg
daarom uw plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke
gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.

www.dacia.nl

