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Dacia Lodgy bugünün ailelerinin beklentilerini karşılıyor. Kolayca erişilebilen gerçek 5 ve 7 

koltuklu olarak sunulan Dacia Lodgy gerektiğinde çok cömert olmayı biliyor. Sizin konforunuz 

için, 3. sıraya kadar büyük bir alan, özenli bir iç tasarım, modern olduğu kadar pratik donanımlar 

ve sınıfının en iyileri arasında yer alan bir bagaj hacmi sunuyor. Dacia markasının genlerine sadık 

kalan Lodgy güvenilirlik ve sağlamlık anlamında da aranan bütün niteliklere sahip. Öte yandan, 

dizel motoru ile düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu, tüm yolcular için geniş iç mekân, 3 yıl 

veya 100 000 km* garanti sunuyor.

* Hangisi önce dolarsa.

Onun kocaman bir
ailesi var.
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Aileler için, güvenlik bir önceliktir. Aynı zamanda Lodgy’nin de önceliği.

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı, acil fren yardımlı ABS, ESP (elektronik denge programı), ASR (elektronik patinaj 

önleme sistemi) aynı zamanda arka park sensörü**, 2. sırada ISOFIX bağlantılı 3 koltuk.

Sevdiklerinizi korumak için hiçbir şey unutulmadı.

Ve ailenizi taşımanın daha da kolay olması için, Dacia Lodgy büyük bir tasarruf duygusu geliştirdi. Son derece 

tutumlu dizel motoru (tüketim 4,2 lt / 100 km)* sayesinde tüketiminiz kontrol altında.

* Karma parkurda (1.5 dCi 90 bg)

** Opsiyonel

Onunla tüm aileniz 
güvende.
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Evinizdeki gibi
rahat
Kapıyı açtığınız anda Dacia Lodgy’nin ne kadar pratik bir yapıda olduğunu görürsünüz. Bütün aileyi ağırlamak için tasarlanan 

cömert bir alan, araç içinde yaşamı kolaylaştırmak için ayrıntılı şekilde düşünülmüş eşya yerleştirme gözleri... O her şeyi düşündü.

7 gerçek koltuğu, 3. sırada diz mesafesi ve tavan yüksekliği bakımından rekor iç mekân genişliği, onu sınıfının en iyilerinden 

biri haline getiriyor. Lodgy aynı zamanda bütün iç mekânda homojen bir ısı konforu sağlayan etkin bir klima sistemi sunuyor. 

Sürücüden yolculara, Lodgy içinde yolculuk yapan herkes kendini evindeymiş gibi rahat hissediyor...
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Rakipsiz
iç hacim
Dacia Lodgy bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Yükleme hacmini arttırmak mı istiyorsunuz?

Siz isteyin... O bütün isteklerinizi yerine getirir.

2. sıradaki koltuklar 1/3 - 2/3 yatırılabiliyor. Ayrıca 3. sırada olduğu gibi portföy şeklinde de katlanabiliyor. Böylece 

3. sırayı muhafaza ederek veya araçtan çıkararak 7 koltukludan 2 koltuklu düzene kolayca geçebilirsiniz.

Dacia Lodgy’nin yükleme hacmi de rakipsiz. 7 koltuklu düzende bile 207 litre bagaj kapasitesi sunuyor ve bu 

rakam 2 koltuklu düzende 2617 litreye kadar çıkabiliyor. Üstelik, alçak bagaj eşiği her türlü hacimli eşyayı 

yerleştirmek için son derece pratik. Artık iç mekân genişliği ile yükleme kapasitesi arasında seçim yapmak zorunda 

kalmayacaksınız.  Lodgy ile bundan böyle her ikisine de sahipsiniz! 

Pratik yönden bakıldığında, Dacia Lodgy bununla da kalmıyor. Kabin içinde akıllı biçimde dağıtılmış 30 litreye kadar 

saklama alanı ve kolayca erişilebilir torpido paneli üzerinde bir ilave eşya yerleştirme gözü sunuyor.

2. sıra koltuk 1/3 - 2/3 yatırılabiliyor.

Torpido paneli üzerindeki eşya yerleştirme gözü.

Makaralı bagaj gizleme pandizotu.
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Dacia Lodgy, aileler için her zaman daha fazlasını sunuyor.

Lodgy ile büyük ekranlı ve direksiyondan kumandalı yeni bir radyo, bir CD mp3 okuyucu, ön panelde USB 

ve priz ile Bluetooth® teknolojisi standart olarak sunuluyor. Kısa yolculuklarda veya ailece gezilerinizde, 

üst düzey ses kalitesinden yararlanırsınız.

Bırakın sizi o yönlendirsin...! Lodgy’de orta konsola entegre 7“ (18 cm) büyüklüğünde dokunmatik ekranlı 

yepyeni navigasyon ve multimedya sistemi Dacia Media Nav* var. Son derece fonksiyonel kullanımlı 

sistem mobil müziğinizi audio streaming modunda dinlemeniz veya eller serbest telefon etmeniz için 

radyo ve Bluetooth® teknolojisini içeriyor. Ayrıca 2D ve 3D (kuşbakışı) ekranlı navigasyon sunuyor. Ön 

panelde USB ve priz ile direksiyondan kumandalar sistemi tamamlıyor.

* Opsiyonel

7" boyutunda dokunmatik ekranlı MEDIA NAV

Yeni Radyo CD MP3 Bluetooth

USB bağlantısı.

%100  
faydalı teknoloji.
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Keşiften keşfe
koşun...

Lodgy Stepway 

Daha ilk görüşte, Lodgy Stepway tüm bakışları üzerine çekiyor.

Krom renk ön/arka koruma kızakları ve sis farı yuvaları, genişletilmiş çamurlukları, çift 

renkli tavan barları ve krom renk dış dikiz aynaları ona maceracı bir görünüş kazandırıyor.

Kabin içinde, Stepway imzalı yeni döşemesi, deri direksiyon simidi ve sedef mavi 

dokunuşlarla canlandırılan torpido paneli aracın güçlü kişiliğini sergiliyor. Bu renk kombini 

koyu karbon iç ambiyans ile hoş bir kontrast oluşturuyor ve versiyonun dinamizmini 

vurguluyor. 
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Opsiyonlar:

• Sürüş Paketi: Dacia MEDIA NAV (7" Dokunmatik ekran, navigasyon, radyo, priz ve USB bağlantı) + Arka Park Sensörü
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Lodgy
Lauréate

Dış Tasarım

• Ön ve arka çift renkli tamponlar
• 16“ alüminyum jantlar
• Krom renk ön panjur çıtası
• Yan koruma çıtaları
• Tavan barları
• Gövde rengi dış kapı kolları
• Gövde rengi yan aynalar
• Ön sis farları
• Gündüz farları
• 3. Stop lambası
• Elektrikli dış dikiz aynaları
• Arka cam silecekleri

Koltuklar ve İç Döşemeler

• 5 veya 7 koltuk
• Krom çıtalı parlak siyah orta panel
• Krom ambiyans (havalandırma ve 

sayaç çerçeveleri, iç kapı kolları, 
vites kolu topuzu kaplaması)

• 1/3 - 2/3 yatırılabilen portföy 
şeklinde katlanabilen 2. sıra koltuk

Güvenlik

• ABS (Anti-blokaj fren sistemi)
• AFU (Acil fren destek sistemi)
• ESP (Elektronik Denge Programı)
• ASR (Elektronik Patinaj Önleme 

Sistemi)
• Sürücü hava yastığı
• Ön yolcu hava yastığı
• Uzaktan kumandalı merkezi kilit
• Ön gergili ön emniyet kemerleri
• 3 noktalı arka emniyet kemerleri
• Isofix bağlantılı 3 koltuk (2. sırada)
• Lastik basınç göstergesi

Konfor

• Hidrolik direksiyon
• Klima
• Yol bilgisayarı
• Eco Mode
• Vites değiştirme göstergesi
• Elektrikli ön ve arka camlar
• Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
• Yükseklik ayarlı direksiyon simidi
• Yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri
• Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk başlığı
• Arka koltukta havalandırma ızgarası
• Portatif küllük ve çakmak

Yerleştirme gözleri ve 
aksesuarlar

• Kapalı torpido gözü
• Torpido paneli üzeri kapalı eşya 

yerleştirme gözü
• Bagaj filesi (5 kişilik versiyonda)
• Bagaj gizleme pandizotu

Multimedya

Radyo CD MP3
• Priz ve USB bağlantısı
• Bluetooth telefon
• Direksiyondan kumanda
• 2 ön hoparlör



Opsiyonlar:

• Sürüş paketi: Dacia MEDIA NAV (7" Dokunmatik ekran, navigasyon, radyo, priz ve USB bağlantı) + Arka park sensörü
• Yan hava yastıkları

Lodgy
Stepway

Dış Tasarım

• Krom renk ön / arka tampon koruma
• Ön sis farları kaplama
• Ön / arka, sağ / sol çamurluk koruma
• Sağ / sol eteklikler
• Siyah renk dış kapı kolları
• Krom renk dış dikiz aynaları

İç Tasarım

• Stepway döşeme
• Koyu karbon orta konsol (sedef mavi çerçeveli)
• Koyu karbon ön panel
• Sedef mavi havalandırma çerçeveleri
• Siyah iç kapı kolları
• Deri direksiyon simidi

• Hız ayar ve sınırlayıcı

BAŞLICA STEPWAY DONANIMLARI 
LAUREATE + EK DONANIMLAR
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DONANIMLAR VE OPSİYONLAR
Laureate Stepway

 DIŞ TASARIM
 Ön / arka çift renkli tamponlar l l

 16" alüminyum jantlar l l

 Krom renk ön panjur çıtası l -
 Yan koruma çıtaları l l

 Krom renk ön/arka tampon koruma - l

 Ön sis farları kaplama - l

 Ön / arka, sağ / sol çamurluk koruma - l

 Tavan barları Siyah Siyah/Krom çift renk
 Dış kapı kolları Gövde rengi Siyah
 Dış dikiz aynaları Gövde rengi Krom
 Ön sis farları l l

 Gündüz farları l l

 3. Stop lambası l l

 Elektrikli dış dikiz aynaları l l

 İÇ TASARIM

 Orta panel Parlak siyah/krom
çerçeveli

Koyu karbon/Sedef mavi 
çerçeveli

 Ön panel Koyu karbon/Ayışığı grisi Koyu karbon
 Havalandırma ve sayaç çerçeveleri Krom Sedef mavi
 İç kapı kolları Krom Siyah
 1/3 - 2/3 yatırılabilen 2. sıra koltuk l l

 Torpido paneli üzeri kapalı eşya yerleştirme gözü l l

 Bagaj filesi* l l

 Bagaj gizleme pandizotu l l

 Stepway döşeme - l

 Deri direksiyon simidi - l

 GÜVENLİK
 ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) l l

 AFU (Acil Fren Destek Sistemi) l l

 ESP (Elektronik Denge Programı) l l

 ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi) l l

 Sürücü hava yastığı l l

 Ön yolcu hava yastığı l l

 Yan hava yastıkları - o
 Uzaktan kumandalı merkezi kilit l l

 Ön gergili ön emniyet kemerleri l l

 3 Noktalı arka emniyet kemerleri l l

 Isofix bağlantılı 3 koltuk (2. sırada) l l

 Lastik basınç göstergesi l l

 Hız ayar ve sınırlayıcı - l

Laureate Stepway

 KONFOR
 Hidrolik direksiyon l l

 Klima l l

 Yol bilgisayarı l l

 Eco Mode l l

 Vites değiştirme göstergesi l l

 Elektrikli ön ve arka camlar l l

 Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu l l

 Yükseklik ayarlı direksiyon simidi l l

 Yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri l l

 Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk başlığı l l

 Portatif küllük ve çakmak l l

 MULTİMEDYA 
 Radyo CD MP3

 - Priz ve USB bağlantısı
 - Bluetooth telefon
 - Direksiyondan kumanda
 - 2 ön hoparlör

l l

 Sürüş Paketi

 - DACIA MEDIA NAV Navigasyon ve Multimedya Sistemi
      - 7" Dokunmatik ekran
      - Navigasyon
      - Radyo
      - Priz ve USB bağlantısı
      - Bluetooth telefon
      - Direksiyondan kumanda
 - Arka Park Sensörü

- o

l : Standart; o : Opsiyon, - : Yok
* 5 koltuklu versiyonlarda mevcuttur.
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Boyutlar - Lodgy Laureate

BUZ BEYAZI (389) UZAY MAVİ (D42)

Laureate
Renkler

Opak renkler

KÜL BEJİ (HNK) SİYAH (676) PLATİN GRİ (D69)GRİ FÜME (KNA)

Metalik renkler

5 koltuklu 7 koltuklu
BAGAJ HACMİ (dm3) 

5 koltuklu versiyon 827 -
7 koltuklu versiyon - 207
Kabin içindeki tüm koltuklar katlanmış, 2 koltuklu düzen (tavana kadar) - 1,861
3. sırasız, 2. sıra kabin içinde katlanmış, 2 koltuklu düzen (tavana kadar) 2,617

ÖLÇÜLER (mm)
A Dingil mesafesi 2,810
B Toplam uzunluk 4,498
C Ön aks-tampon arası mesafe 822
D Arka aks-tampon arası mesafe 866
E Ön tekerlek izi 1,492
F Arka tekerlek izi 1,478
G Toplam genişlik (dikiz aynaları hariç/dahil) 1,751 / 2,004
H Boş halde yükseklik (tavan barları hariç/dahil) 1,682 / 1,683 1679 / 1680

H1 Bagaj kapısı açık boş yükseklik 2,015 2,010
J Kapı eşiği yüksekliği 610 605
K Yüklü zemin yüksekliği (dolu/boş) 130 / 168
L 2. sırada diz mesafesi 177

L1 3. sırada diz mesafesi - 144
M Ön dirsek mesafesi 1,408

M1 2. sırada arka dirsek mesafesi 1,466
M2 3. sırada arka dirsek mesafesi - 1,357
N Ön omuz mesafesi 1,401

N1 2. sırada arka omuz mesafesi 1,424
N2 3. sırada arka omuz mesafesi - 1,300
P 1. sırada 14° açıyla tavan yüksekliği 1,003

P1 2. sırada 14° açıyla tavan yüksekliği 952
P2 3. sırada 14° açıyla tavan yüksekliği - 867
Y Minimum bagaj üst girişi 859

Maksimum bagaj üst girişi 1,067
Y1 Bagaj alt girişi 1,035
Y2 Çamurluklar arası iç genişlik 1,174 1,130
Z Bagaj giriş yüksekliği 894

Z1 2. sıra koltuğu arkasındaki yükleme uzunluğu 1,180
Z2 3. sıra koltuğu arkasındaki yükleme uzunluğu - 378
Z3 Bagaj örtüsüne kadar yükseklik 583
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Boyutlar - Lodgy Stepway

5 koltuklu 7 koltuklu
BAGAJ HACMİ (dm3) 

5 koltuklu versiyon 827 -
7 koltuklu versiyon - 207
Kabin içindeki tüm koltuklar katlanmış, 2 koltuklu düzen (tavana kadar) - 1,861
3. sırasız, 2. sıra kabin içinde katlanmış, 2 koltuklu düzen (tavana kadar) 2,617

ÖLÇÜLER (mm)
A Dingil mesafesi 2,810
B Toplam uzunluk 4,521
C Ön aks-tampon arası mesafe 834
D Arka aks-tampon arası mesafe 877
E Ön tekerlek izi 1,492
F Arka tekerlek izi 1,478
G Toplam genişlik (dikiz aynaları hariç/dahil) 1,767 / 2,004
H Boş halde yükseklik (tavan barları hariç/dahil) 1,682 / 1,683 1679 / 1680

H1 Bagaj kapısı açık boş yükseklik 2,015 2,010
J Kapı eşiği yüksekliği 610 605
K Yüklü zemin yüksekliği (Dolu/boş) 130 / 168
L 2. sırada diz mesafesi 177

L1 3. sırada diz mesafesi - 144
M Ön dirsek mesafesi 1,408

M1 2. sırada arka dirsek mesafesi 1,466
M2 3. sırada arka dirsek mesafesi - 1,357
N Ön omuz mesafesi 1,401

N1 2. sırada arka omuz mesafesi 1,424
N2 3. sırada arka omuz mesafesi - 1,300
P 1. sırada 14° açıyla tavan yüksekliği 1,003

P1 2. sırada 14° açıyla tavan yüksekliği 952
P2 3. sırada 14° açıyla tavan yüksekliği - 867
Y Minimum bagaj üst girişi 859

Maksimum bagaj üst girişi 1,067
Y1 Bagaj alt girişi 1,035
Y2 Çamurluklar arası iç genişlik 1,174 1,130
Z Bagaj giriş yüksekliği 894

Z1 2. sıra koltuğu arkasındaki yükleme uzunluğu 1,180
Z2 3. sıra koltuğu arkasındaki yükleme uzunluğu - 378
Z3 Bagaj örtüsüne kadar yükseklik 583

Stepway
Renkler

SİYAH (676) PLATİN GRİ (D69)GRİ FÜME (KNA)

Metalik renkler

GÖK MAVİSİ (RPL)



Teknik Özellikler
Dizel Dizel

1.5 dCi 90 bg 1.5 dCi 110 bg

Motor
Yakıt Dizel Dizel
Vites kutusu tipi BVM5 BVM6
Egzos emisyon normu Euro5 Euro5
Motor tipi K9K K9K
Silindir hacmi (cm3) 1461 1461
Çap x strok (mm) 76 x 80,5 76 x 80,5
Silindir adedi 4 4
Subap adedi 8 8
Maksimum güç kW CEE (bg) 66 (90) 79 (107)
Maksimum güç devri (dev/dk) 3 750 4000
Maksimum tork Nm CEE (m.kg) 200 240
Maksimum tork devri (dev/dk) 1 750 1 750
Enjeksiyon tipi Common Rail Direkt + çoklu enjeksiyon Common Rail Direkt + çoklu enjeksiyon
Hava besleme Turbo-kompresör Turbo-kompresör
Katalizör / Partikül filtresi S / S S / S

Vites kutusu
Tipi JR5 TL4
İleri vites sayısı 5 6

Direksiyon
Dönüş çapı (m) 11,1 11,1
Direksiyon turu 3,3 3,3

Çekiş
Ön takım tipi Pseudo Mchherson tip üçgen salıncaklı Pseudo Mchherson tip üçgen salıncaklı
Arka takım tipi Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H dingil Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H dingil

Jantlar ve Lastikler
Jantlar 16" 16"
Lastikler 195/55 R16 195/55 R16

Fren sistemi
ABS / AFU Standart / Standart Standart / Standart
Fren sistemi elektronik dağıtıcısı Standart Standart
ESP Standart Standart

Performans
Maksimum hız (km/s) 169 175
0 - 100 km hızlanma (sn) 12,4 11,6

Tüketim (lt/100 km)
CO2 (gr/km) 109 116
Şehir içi 4,9 5,3
Şehir dışı 3,8 4,0
Ortalama 4,2 4,4

Kapasite
Bagaj hacim (dm3) 5 koltuklu / 7 koltuklu 827 / 207 827 / 207
Maksimum bagaj hacmi 5 koltuklu / 7 koltuklu 2617 / 1861 2617 / 1861
Yakıt deposu (l) 50 50

Ağırlıklar (kg) 5 koltuklu / 7 koltuklu
Aracın yürür vaziyette kütlesi (sürücü dahil) 1280 / 1313 1280 / 1280
Aracın azami yüklü kütlesi 1870 / 1903 1870 / 1904
Merkezi dingilli römork 1400 1400
Frensiz römork 640 / 655 640 / 635
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TAŞIMA
1. ÇEKİ DEMİRİ (Ref: 8201149639 (5 kişi) - 
8201244381 (7 kişi) )
Yüksek mekanik dayanıklığı ve güvenilirliği en sıkı 
Avrupa standartlarından daha katı standartlara göre 
test edilmiştir. Çeki demiri için gerekli olan bağlantı 
kabloları; 7 broşlu kablo (Ref: 8201149643) & 13 
broşlu kablo (Ref: 8201149641)

2. TAVAN BARLARI (Ref: 8201299013)
Aracınızın tasarımına mükemmel şekilde uyum sağlayan 
çelik tavan barlarının montajı kolaydır ve bisiklet taşıyıcı, 
kayak taşıyıcı, tavan bagajı gibi farklı aksesuarlarla 
donatılabilir.

3. TAVAN BAGAJI
Şık bir şekilde ve tam güvenlik içinde Dacia Lodgy’nizin 
yükleme kapasitesinin arttırılmasını sağlarlar.

DIŞ DONANIM
4. ÖN VE ARKA PAÇALIKLAR (ARKA PAÇALIK                  
REF: 8201235609 & ÖN PAÇALIK: 8201235609)
Aracın çizgileriyle mükemmel uyum sağlayan paçalıklar 
karoserinin sıçrayan çamur ve mıcırlardan korunmasını 
sağlarlar.

5. CAM RÜZGARLIKLAR (Ref: 8201149924)
Ön cam rüzgarlıkları yağmur durumunda ve araçta sigara 
içildiği zaman havanın devirdaimini sağlar.

KORUMALAR
6. ARKA PARK SENSÖRÜ (Ref: 8900000190)
Bir manevra sırasında sistem muhtemel engelleri 4 
sensörü ile algılar ve gittikçe sıklaşan ‘bip’ sesiyle sizi 
uyarır.

7. ALARM (Ref: 7711472171)
Lodgy’nizin elektronik sistemiyle tamamen uyumlu olan 
alarm, kötü niyetli giriş teşebbüslerine karşı aracı korur 
ve kabin içindeki her türlü hareketi algılar.

Aksesuarlar

1

3

2

4

5

7

6
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8. KROM KAPI KOLLARI (Ref: 8900100211)
Lodgy'niz için özel olarak tasarlanmış, paslanmaz 
malzemeden yapılmış krom kapı kolları aracınıza hem 
şık hem de daha çekici bir görünüm kazandırır.

9. KROM AYNA KAPAĞI (Ref: 8900100209)
Lodgy'niz bu krom ayna kapakları ile çok daha havalı 
bir görünüme sahip olur.

10. CAM ÇITALARI (Ref: 8900100210)
Krom cam çıtaları sayesinde aracınızın çizgileri çok 
daha belirgin ve çekici bir görünüme sahip olur.

11. BAGAJ ALT ÇITASI (Ref: 8900100212)
Aracınızın daha sportif bir görünüme sahip olmasını 
sağlayan krom bagaj alt çıtası, aracınızın tasarımına 
mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

12. KROM ÖN PANJUR (Ref: 8900100213)
Aracınızın daha sportif bir görünüme sahip olmasını 
sağlayan krom ön panjur çıtası, aracınızın tasarımına 
mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

KROM AKSESUARLAR

8 9

11 12

10
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İÇ DONANIM
13. BAGAJ HAVUZU (Ref: 8201149933)
Sağlam ve dayanıklıdır. Bagajınızı korur ve kirlenmesini 
engeller. Su sızdırmazdır, kolayca çıkarılabilir ve 
yıkanabilir. Dacia Lodgy’nizin bagajıyla mükemmel 
uyumludur.

14. BAGAJ TABAN FİLESİ (Ref: 7711422533) 
Eşyaların bagajınızda iyice sabitlenmesini ve taşıma 
sırasında hareket etmemelerini sağlar. Aracın orijinal 
bağlantılarına takılır.

15. ZARF TİPİ BAGAJ FİLESİ (Ref: 7711227502)
Bagajda ek bir yerleştirme birimi oluşturur ve 3 
bölümü sayesinde küçük eşyaların güvende 
tutulmasını sağlar.

16. HALI / KAUÇUK PASPASLAR (Halı paspas: 
8201149660 - 5 kişi & 8201282284 - 7 
kişi) (Kauçuk paspas: 8201149651 - 5 kişi & 
8201282284 - 7 kişi)
Aracın ölçülerine göre özel olarak tasarlanan ve 
araç ile %100 uyumlu bu halı paspaslar aracınızın 
iç mekânıyla yüksek kalite ve güvenlik düzeyiyle 
bütünleşir. Yüksek kenarlı kauçuk paspas ise örneğin 
kar ve çamura karşı daha da yüksek bir koruma sağlar.

17. ÇİFT TARAFLI BAGAJ PASPASI (Ref: 8201149664 
- 5 kişi)
Kirletici olmayan ürünler için halı yüzü ve kirletici 
maddeler için kauçuk yüzüyle bu bagaj halısı çok amaçlı 
bir koruma sağlar.

18. BUZLUK (Ref: 7711431405)
Uzun yolculuklarda yiyecek ve içeceklerin soğuk 
tutulmasını sağlar.

19. AYIRICI IZGARA (Ref: 8201297967) 
Paslanmaz çelikten ayırıcı ızgara kabin, bagaj bölümü ve 
yolcu bölümünü birbirinden ayırır.

MULTİMEDYA
20. MULTİMEDYA (Ref: 8900100258) 
Multimedya sistemi ile aracınızda video izleyebilir, 
navigasyon ile yolunuzu bulabilir, geri görüş kamerası 
ile aracınızın arkasını görebilirsiniz.

21. TELEFON TUTACAĞI (iphone Ref: 8900100125 & 
Universal Ref: 8900100126) 
Bu ürün ile araç içinde telefonunuzu tutacağa yerleştirip 
telefonunuzun kayıp düşmesini engelleyebilirsiniz.

Komple aksesuar gamını incelemek için lütfen en yakın yetkili satıcınıza 

gidiniz.
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www.dacia.com.tr

Bu broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür önseri veya prototiplerden hareketle hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Dacia broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler 
Dacia yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). Bu konuda en yeni bilgileri almak için en yakın Dacia yetkili satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broşürde yer alan renkler 
araçların gerçek boya ve içi döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun Dacia'nın yazılı ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.

* Hangisi önce dolarsa.  ** Tüketimler ve emisyonlar yürürlükte olan mevzuata göre onaylıdır.

Dacia
Fiyat dışında herşeyin fazlası onda!

Bir otomobil hem kolay ulaşılabilir hem de çekici, güvenli ve kaliteli olabilir. Modellerimizin sağlamlığı 

ve güvenilirliği tüm Dacia sahiplerinin ortak fikri. Dacia, farklılaştıran ve değer kazandıran tasarımlara 

sahip yeni araçlarıyla büyüyor. Geniş hacimli modellerimiz yolcularla bagajlarını cömert şekilde 

ağırlıyor. Bu başarı basit bir saptamaya dayanıyor. Bir otomobili sevebilirsiniz ve ona ihtiyacınız 

olabilir, ancak bütün bütçenizi bir otomobil almaya ayırmak zorunda değilsiniz.

RENAULT GRUBUNUN MARKASI Dacia, güvenilirliğini kanıtlamış teknik çözümlerle 3 yıl veya 

100.000 km* garanti ve avantajlı kullanım maliyetleri sunuyor.   

Dacia ürün gamındaki araçlar, %85 oranında geri dönüşümlü olarak ISO 14 001 onaylı bir fabrikada 

üretiliyor. Sunduğumuz 120 g/km'nin altında CO2** salımı yapan dCi motorlarla çevreye daha saygılı 

olmanın bir fiyat meselesi olmaması gerektiğini gösteriyoruz.


