
Akciová ponuka platí od 1.6. do 30.6. 2021. Viac informácií u autorizovaného predajcu Dacia. Dacia Finance je financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit 
Leasing Slovakia, a.s..
V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava.
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny a výbavy vozidla 
bez konzultácie.  20210528-12

www.dacia.sk0800 700 112
Zelená linka

CENNÍK
VÝBAVA MOTOR 5-miestne 7-miestne
Comfort Blue dCi 95       14 390 € 15 090 €

Blue dCi 115       15 090 € 15 790 €
Stepway Blue dCi 115 16 040 € 16 740 €

DACIA

LODGY
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Comfort Stepway

 VONKAJŠÍ VZHĽAD A INTERIÉR    
Oceľové kolesá 15" • -
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16"1) s diamantovým efektom 490 € -
Kolesá „Flexwheel“ 16" - •
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16"1) - 360 €
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe/čierno lakované/vo farbe Dark Metal -/•/- -/-/•
Kľučky dverí v čiernej farbe • •
Bočné ochranné lišty čiernej farby • •
Outdoorové ochranné prvky nárazníkov v striebornej farbe - •
Plastová outdoorová ochrana karosérie v čiernej farbe - •
Pozdĺžne strešné lišty • •
Metalický lak 440 € 440 €

 AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ   
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl (EBV) a brzdovým asistentom (AFU) • •
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV • •
Asistent rozjazdu do kopca • •
Kontrola tlaku v pneumatikách • •
Airbag vodiča • •
Airbag spolujazdca (vypínateľný) • •
Bočné airbagy vpredu • •
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj v 7-miestnej verzii) • •
Úchyty ISOFIX na všetkých sedadlách v druhom rade • •

 RIADENIE A VIDITEĽNOSŤ   
Hydraulický posilňovač riadenia • •
Palubný počítač • •
Režim Eco • •
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa • •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti • •
Denné svietenie • •
Hmlové svetlomety • •
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá • •
Spätné zrkadlo pre dohľad nad deťmi • •

 KOMFORT   
Manuálna klimatizácia • •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • •
Elektrické ovládanie predných okien • •
Elektrické ovládanie zadných okien 120 € 120 €
Lakťová opierka na sedadle vodiča • •
Výklopné okno v 3. rade (iba 7-miestna verzia) • •
Pack Comfort (lakťová opierka na sedadle vodiča, výškovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo 
a bezpečnostné pásy) • •
Vyhrievané predné sedadlá        200 € 200 €
Volant potiahnutý umelou kožou 120 € •
3-miestne sedadlo v 2. rade delené v pomere 1/3: 2/3, vyklopiteľné do vertikálnej polohy • •
Zadný parkovací senzor 240 € •
Zadná parkovacia kamera, vrátane zadných parkovacích senzorov  
(nutné s Media Nav Evolution) 150 € 150 €
Súprava na opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) • •
Rezerva 150 € 150 €

 ODKLADACIE PRIESTORY A FUNKČNOSŤ   
Sklopné stolčeky pre zadných cestujúcich • •
Uzavretá schránka na palubnej doske • •
Uzavretá odkladacia schránka spolujazdca • •
Odkladacie vrecká v predných dverách • •
Odkladacia schránka nad schránkou spolujazdca • •
Zásuvka 12V v 3. rade (iba pre 7 miestny variant) • •
Kryt batožinového priestoru - 5 miestny variant • •
Kryt batožinového priestoru - 7 miestny variant 50 € 50 €

 MULTIMÉDIÁ   
Autorádio MP3 s čelným vstupom USB, ovládaním pod volantom a Bluetooth® handsfree, DAB • •
Dotykový multimediálny systém Media Nav Evolution 4.0 DAB (navigácia
so základným mapovým pokrytím*, Traffic Info, Bluetooth® handsfree s funkciou
audiostreaming, rádio s ovládaním pod volantom, vstup USB, Jack)

300 € •

Mapové pokrytie Európy (bez FRA, PRT, ESP, GBR, IRL)** 119 € 119 €

•  v sérii - nedodáva sa
1)  disky kolies z ľahkej zliatiny 16“ nie sú kompatibilné so snehovými reťazami
*  (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)
**    viac info na https://dacia.welcome.naviextras.com/

VÝBAVA
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 AKCIOVÉ BALÍČKY PRÍSLUŠENSTVA   
5/7 MIEST

DVENTURE PACK

ADVENTURE PACK – 5 MIEST (priečne oceľové tyče, vaňa batožinového priestoru, textilné koberce Štandard) 208 €
ADVENTURE PACK – 7 MIEST (priečne oceľové tyče, sieť na dno batožinového priestoru, textilné koberce Štandard) 202 €

OMFORT PACK

COMFORT PACK – 5 MIEST (vaňa batožinového priestoru, zadný parkovací asistent, zvislá sieť do batožinového priestoru,  
gumové koberce Novestra) 234 €

COMFORT PACK – 7 MIEST (zadný parkovací asistent, zvislá sieť do batožinového priestoru, gumové koberce Novestra) 202 €

OUNTRY PACK

COUNTRY PACK (ťažné zariadenie Labutí krk vrátane 7-pin kabeláže, súprava predných a zadných zásteriek, súprava gumených kobercov 
Novestra) 354 €

 VÝBER ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA DACIA1)  

Ťažné zariadenie Labutí krk vrátane skrutiek a 7-pin kabeláže 308,90 €
Priečne tyče na pozdĺžne strešné lišty 159,00 €
Vaňa batožinového priestoru – 5 miestny 62,90 €
Držiak na mobil s integrovaným USB vstupom 40,90 €
Zadný alebo predný parkovací asistent 119,00 €
Detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4 – 12 rokov) 329,00 €
Strešný box Dacia 400L (čierny) 269,00 €
Predná lakťová opierka 139,00 €
Univerzálne zásterky Dacia – 2 ks 33,90 €
Deliaca mreža batožinového priestoru (len 5-miestna verzia) 149,00 €
Súprava povinnej výbavy Dacia (autolekárnička, pracovné rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník) 39,90 €

Uvedené ceny príslušenstva a balíkov príslušenstva sú vrátane DPH, po zľave a bez montáže.
1)   Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na https://www.dacia.sk/prislusenstvo.html

PRÍSLUŠENSTVO
VYUŽITE CENOVÉ ZVÝHODNENIE 20% V RÁMCI AKCIOVEJ PONUKY BALÍČKOV PRÍSLUŠENSTVA:

GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch  
a poskytnutie asistenčných služieb DACIA ASSISTANCE) Blue dCi 95 Blue dCi 115

4 roky/60 000 km 119 € 119 €
5 rokov/60 000 km 199 € 199 €
5 rokov/100 000 km 249 € 249 €

EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom +  
COMFORT ASSISTANCE)   

4 roky/60 000 km 429 €
649 €

429 €
649 €

5 rokov/60 000 km 629 €
789 €

629 €
789 €

5 rokov/100 000 km 679 €
969 €

679 €
969 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

SERVISNÉ ZMLUVY
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Blue dCi 95 Blue dCi 115

 LODGY   
Emisná norma Euro 6dFull Euro 6dFull
Verzie 5/7 miest 5/7 miest
FAP = filter pevných častíc Áno Áno

 ROZMERY   
Rázvor (mm) 2 810 2 810
Celková dĺžka (mm) 4 498 4 498
Celková šírka bez spätných zrkadiel (mm) 1 751 1 751
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm) 2 004 2 004
Celková výška nezaťaženého vozidla/so strešnými lištami (mm) 1 682/1 679 1 682/1 679
Počet dverí 5 5
Objem batožinového priestoru (l) 827/207 827/207
Objem batožinového priestoru (l) – maximálny 2 617 2 617

 MOTORY   
Zdvihový objem (cm3) 1 461 1 461
Počet valcov/ventilov 4/8 4/8
Maximálny výkon (kW/k) 70/95 85/115
– pri otáčkach (ot./min) 3 750 3 750
Maximálny krútiaci moment (Nm) 220 260
– pri otáčkach (ot./min) 1 750 2 000

Typ vstrekovania priame common rail  
multi-injection

priame common rail  
multi-injection

Palivo nafta nafta
Objem palivovej nádrže (l) / AdBlue 50/17 50/17

 VÝKONY, MAXIMÁLNE RÝCHLOSTI (5/7 MIEST)   
Maximálna rýchlosť (km/h) 172 185
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 13,1 10,9
1000 m s pevným štartom (s)  35,7 33,5

 SPOTREBA (L/100 KM) A EMISIE CO2*   
Kombinovaná (l/100 km) 4,7–5,1 4,7–5,1
Emisie CO2 (g/km) 124–133 124–133

 PREVODOVKA – MANUÁLNA                                                             
Počet prevodových stupňov 6 6

 RIADENIE                                           
Stopový/obrysový priemer otáčania (m) 11,1/11,6
Počet otáčok volantu 3,3

 NÁPRAVY   
Predná náprava typ McPherson s trojuholníkovým ramenom
Zadná náprava zosilnená – v tvare H s programovo deformovateľným profilom

 KOLESÁ A PNEUMATIKY**   
Kolesá z ľahkých zliatin 6 J 16"
Oceľové ráfiky 6,0 J 15"/ 6 J 16"
Pneumatiky 185/65R15 88T/185/65R15 92T/195/55R16 91H

 BRZDY   
Predné kolesá: kotúčové (priemer v mm)/s ESC 280
Zadné kolesá: bubnové (priemer) 9"

 HMOTNOSTI (kg), 5/7 MIEST   
Užitočné zaťaženie*** 563/579 563–544/579–577
Prevádzková hmotnosť*** 1 338/1 379 1 338–1 364/1 379–1 388
Maximálna prípustná celková hmotnosť 1 901/1 958 1 901–1 908/1 958–1 965
Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 3 101/3 158 3 101–3 108/3 158–3 165
Maximálna prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu 548/581 548 /581
Maximálna prípustná hmotnosť brzdeného prívesu 1 400/1 400 1 400/1 400

• v sérii
*   Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie 

vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných 
podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP.

**  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o., sú platné od 1. 6. do 30. 6. 2021. Renault Slovensko, spol. s r. o., 
si vyhradzuje právo zmeny ceny a výbavy vozidla bez konzultácie. Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.


