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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Διαστάσεις ενός station wagon, δυνατότητα εσωτερικής διαμόρφωσης ενός πολυμορφικού 
και στιβαρότητα ενός Crossover/SUV. Το νέο Dacia Jogger, συναρπάζει, καταφέρνοντας να 
συνδυάσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο 5 ή 7 θέσεων. 
Ευρύχωρο, κομψό και οικονομικό, το νέο Dacia Jogger ενσωματώνει απόλυτα το χαρακτήρα 
της Dacia.





Αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικά "φρύδια" στα φτερά και αρθρωτές μπάρες οροφής. Το 
νέο Dacia Jogger διαθέτει στιβαρή σχεδίαση,προσαρμόζεται σε κάθε είδος δρόμου και αποτελεί την ιδανική 
επιλογή για μια οικογένεια που ζει έντονα. Τα εμπρός φωτιστικά σώματα-σήμα κατατεθέν πλέον της 
μάρκας-σε σχήμα "Υ", πιστοποιούν ότι το Jogger ανήκει στη νέα γενιά της Dacia.

Τα φώτα πορείας είναι τεχνολογίας LED και προσφέρουν καλύτερη ορατότητα τη νύχτα. Πίσω, η 
κατακόρυφη τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, εξασφαλίζει φαρδύ άνοιγμα της πόρτας του 
χώρου αποσκευών ,που βελτιστοποιεί την πρόσβαση στο χώρο του πορτμπαγκάζ. Το νέο Dacia Jogger, 
σχεδιάστηκε για εσάς και την οικογένειά σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Ο εσωτερικός χώρος του νέου Dacia Jogger, είναι ταυτόχρονα λειτουργικός και ευχάριστος. Το φαρδύ 
ταμπλό, ενισχύει την αίσθηση της ευρυχωρίας ενώ παράλληλα ενσωματώνει άριστα την οθόνη πολυμέσων.

Το κάτω μέρος, εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στα χειριστήρια του κλιματισμού και των συστημάτων 
υποβοήθησης οδήγησης. Το πίσω μέρος, ξεχωρίζει χάρη στις εκπληκτικές δυνατότητες διαμόρφωσης που 
προσφέρει.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ





ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ 
ΜΕ ΑΝΕΣΗ
Περισσότερος χώρος και ευελιξία, χάρη στη μοναδική ευρυχωρία και τους αποθηκευτικούς 
χώρους που προσφέρει το νέο Dacia Jogger. Τα 20,1 λίτρα χρήσιμων αποθηκευτικών χώρων 
στην καμπίνα και η πληθώρα δυνατοτήτων διαμόρφωσης, καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.







ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΜΕ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Το νέο Dacia Jogger κατασκευάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες όλης της οικογένειας, χωρίς να ξεχνά κανέναν. 
Για αυτό, προσφέρει το ίδιο επίπεδο άνεσης σε όλες τις σειρές των καθισμάτων του.
Τα άνετα καθίσματα, υπόσχονται στους 7 επιβάτες ξεκούραστα ταξίδια. Κάθε λεπτομέρεια της εσωτερικής 
διαμόρφωσης έχει μελετηθεί διεξοδικά με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επιβατών Στη 
δεύτερη σειρά, διατίθενται τραπεζάκια αεροπορικού τύπου με ποτηροθήκες και τα καθίσματα είναι 
εφοδιασμένα με εξαιρετικά πρακτικά άγκιστρα lsofix για παιδικά καθίσματα.

Εύκολη πρόσβαση και στην τρίτη σειρά, όπου τα δύο ανεξάρτητα καθίσματα, φιλοξενούν χωρίς κανέναν 
συμβιβασμό και με μεγάλο χώρο για τα γόνατα, δύο ενήλικες. Επιπλέον τα 20,1 λίτρα αποθηκευτικών 
χώρων, που κατανέμονται σε ολόκληρη την καμπίνα προσφέρουν άπλετο χώρο για τα αντικείμενα όλων 
των επιβατών.
Το νέο Dacia Jogger επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της ευρυχωρίας,της άνεσης και της εσωτερικής 
διαμόρφωσης ενός αυτοκινήτου.

Η ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ



Το νέο Dacia Jogger είναι ο απόλυτος σύμμαχος των καθημερινών σας σχεδίων προσφέροντας μοναδική 
ευελιξία στην εσωτερική του διαμόρφωση. Στην 7-θέσια έκδοση, η δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορεί να 
αναδιπλωθεί και η τρίτη σειρά να αφαιρεθεί, δίνοντας σας τη δυνατότητα να μεταφέρετε ό,τι επιθυμείτε.

Επιπλέον το πορτμπαγκάζ ανάλογα με την έκδοση μπορεί να φτάσει έως τα 2.094 λίτρα, εξασφαλίζοντας ότι 
τίποτα απαραίτητο δεν θα μείνει πίσω. Εμπιστευθείτε το νέο Dacia Jogger, τόσο για τις καθημερινές όσο και 
για τις περιπετειώδεις μετακινήσεις σας.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ







Μείνετε δικτυωμένοι ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας. Το νέο Dacia Jogger, ενσωματώνει 
3 τύπους πολυμέσων, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού που θα επιλέξετε. Το Media Control που 
λειτουργεί από το smartphone σας και ενσωματώνεται απόλυτα στο design του ταμπλό. Το Media Display 
με την οθόνη αφής 8’’ και το Media Nav με τη λειτουργία πλοήγησης.

Ραδιόφωνο, μουσική, σύνδεση μέσω Bluetooth, θύρα USB, τηλεφωνία και πλοήγηση εύκολα και απλά στα 
δάχτυλα σας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σύζευξης του κινητού με την οθόνη του αυτοκινήτου μέσω 
Android Auto™ και Apple CarPlay™.

Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc. Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
Διαθέσιμα ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΙ

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY



Στη Dacia, η ασφάλεια είναι πάντα στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Κατασκευασμένο πάνω στην 
πιο πρόσφατη πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για τα μοντέλα μας, το νέο Dacia Jogger διαθέτει ενισχυμένη 
δομή αμαξώματος και νέας γενιάς συστήματα υποβοήθησης, για απλοποίηση της οδήγησης. Οδηγήστε με 
απόλυτη ηρεμία και ασφάλεια.

ΟΔΗΓΗΣΤΕ 
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ενεργό από τα 7 έως τα 170 χλμ/ω. Το σύστημα παρακολουθεί με 
τη βοήθεια ενός ραντάρ στο εμπρός μέρος, την απόστασή σας από 
το προπορευόμενο όχημα. Εάν αυτό επιβραδύνει ή αν σταματήσει, 
το σύστημα σας ενημερώνει εκπέμποντας ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση. Το φρενάρισμα γίνεται αυτόματα δυνατότερο εάν η 
αντίδρασή σας είναι καθυστερημένη ή ανεπαρκής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
Ενεργό από τα 30 έως τα 140 χλμ/ω, το σύστημα σας προειδοποιεί 
αυτόματα, με φωτεινή ένδειξη στον εξωτερικό καθρέπτη της 
αντίστοιχης πλευράς, για την παρουσία οχήματος στην περιοχή που 
δεν είναι στο οπτικό σας πεδίο.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Η νέα γενιά αερόσακων Dacia διαθέτει αισθητήρες που παρέχουν 
έγκαιρη ανίχνευση σύγκρουσης. Οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας και οι 
πλευρικοί αερόσακοι ανοίγουν πιο γρήγορα για βέλτιστη προστασία 
της κοιλιάς, του θώρακα και του κεφαλιού.



Αισθητήρες παρκαρίσματος 
εμπρός και πίσω

Προειδοποίηση 
τυφλού σημείου

Ρυθμιστής ταχύτητας

Περιοριστής ταχύτηταςΥποβοήθηση εκκίνησης 
σε ανηφόρα

Ενεργό σύστημα πέδησης 
έκτακτης ανάγκης



DACIA JOGGER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ESSENTIAL(1)     

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ABS με EBV και AFU
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR
- Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEBS)
- Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού
- Αερόσακοι πλευρικοί τύπου κουρτίνας
-  Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης 

της ζώνης ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού
- Κλήση έκτακτης ανάγκης
- Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα
-  Εφεδρικός τροχός μικρότερης διάστασης/Κιτ 

επισκευής ελαστικού(2)

ΑΝΕΣΗ
- Air Condition
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

ΟΔΗΓΗΣΗ
- Υπολογιστής ταξιδίου
- Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας
- Διακόπτης ECO
-  Hill Start Assist-Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 

σε οδόστρωμα με κλίση 

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
-  Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στoν πίνακα οργάνων. 

Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media 
Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματός 
από το smartphone

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
- Πίσω διαιρούμενο κάθισμα 1/3-2/3
- Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"
- Πίσω θερμαινόμενο τζάμι

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα
- Τροχοί 16”

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-  Pack Drive: Cruise Control με Speed limiter και χειριστήρια στο 

τιμόνι. Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε 
βάθος

-  Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8”. Κατοπτρισμός 
του smartphone με Apple CarPlay(3) ή Android Auto(3) μέσω 
σύνδεσης καλωδίου

(1) H έκδοση Essential διατίθεται μόνο στην 5-θέσια έκδοση
(2)  Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διατίθενται με εφεδρικό τροχό 

μικρότερης διάστασης. Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διατίθενται 
με κιτ επισκευής ελαστικού

(3) Διαθέσιμα ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας
Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.



EXPRESSION (ESSENTIAL+)     

ΑΝΕΣΗ
- Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

ΟΔΗΓΗΣΗ
-  Pack Drive: Cruise Control με Speed limiter και χειριστήρια στο 

τιμόνι. Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε 
βάθος

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
-  Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8”. Κατοπτρισμός 

του smartphone με Apple CarPlay ή Android Auto μέσω σύνδεσης 
καλωδίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων
- Κεντρικό υποβραχιόνιο

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
-  Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα 

και γκρι ραφές

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες
- Αισθητήρες φωτεινότητας
- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων
- Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Σκούρα φιμέ κρύσταλλα
- Αρθρωτές ράγες οροφής σε γκρι χρώμα
- Τροχοί 16” Flexwheel

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Αυτόματος κλιματισμός
-  Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (συνδυάζονται υποχρεωτικά με 

τον Αυτόματο κλιματισμό)
-  Comfort Pack: Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Σύστημα εισόδου χωρίς 

κλειδί. Mid console με υποβραχιόνιο και κλειστό αποθηκευτικό 
χώρο

-  Pack City: Blind Spot Warning (BSW).Εμπρός αισθητήρες 
παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορίας

- MediaNAV: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8” και ευρωπαϊκό χάρτη
- Ζάντες αλουμινίου 16” Diamond

Ζάντα αλουμινίου 16” 
Diamond

Τροχός 16” FlexwheelΗ φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό



DACIA JOGGER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
EXTREME (EXPRESSION+)     

ΑΝΕΣΗ
- Αυτόματος κλιματισμός
- Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί

ΟΔΗΓΗΣΗ
- Κάμερα οπισθοπορίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
-  Τραπεζάκια αεροπορικού τύπου στην πλάτη των εμπρός 

καθισμάτων με διαμήκη ρύθμιση

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
-  Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα 

και γκρι-κόκκινες ραφές

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Σκούρα γκρι εμπρός & πίσω σπόιλερ
- Αυτοκόλλητα με λογότυπο (EXTREME) στις εμπρός θύρες
- Ζάντες αλουμινίου 16” Full Black Mahalia

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-  Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
-  Pack Drive Plus: Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Mid console με 

υποβραχιόνιο και κλειστό αποθηκευτικό χώρο. Blind Spot Warning 
(BSW). Εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος

- MediaNAV: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8” και ευρωπαϊκό χάρτη



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

OV: Μη μεταλλικό χρώμα
TE: Μεταλλικό χρώμα

DACIA JOGGER

 

Γκρι Comet (TE KNA)

Καφέ Terracotta (TE CNZ) Λευκό Glacier (OV 369)Γκρι Moonstone (TE KQF)

Γκρι Urban (OV KPW)

Πράσινο Kaki (OV KQM)Μαύρο Nacre (TE 676)



TCe 110 TCe 100 LPG
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ     
Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη+LPG
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Εuro6 D-Final Εuro6 D-Final
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου WLTP WLTP
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Καταλύτης και GPF Καταλύτης και GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 72,2 x 81,34 72,2 x 81,34
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού Turbo/Άμεσος ψεκασμός Turbo/Έμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm3) 999 999
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 3/12 3/12
Μέγιστη ισχύς kW (hp)/σ.α.λ. 81 (110)/5.000-5.250 67 (91)/4.800-5.000 (βενζίνη)

74 (100)/4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm/σ.α.λ. 200/2.900-3.500 160/2.100-3.750 (βενζίνη)

170/2.000-3.500 (LPG)
Χρονισμός Καδένα Καδένα
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ     
Τύπος-αριθμ. σχέσεων Μηχανικό/6 Μηχανικό/6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     
Τύπος Με ηλεκτρική υποβοήθηση Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας Τύπου McPherson Τύπου McPherson
Πίσω άξονας Ημιάκαμπτος άξονας Ημιάκαμπτος άξονας
Κύκλος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 11,7 11,7
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 3,26 3,26
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ     
Εμπρός Αεριζόμενοι Δίσκοι 258x22 (5-θέσιο)

Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24 (7-θέσιο)
Αεριζόμενοι Δίσκοι 258x22 (5-θέσιο)
Αεριζόμενοι Δίσκοι 280x24 (7-θέσιο)

Πίσω Ταμπούρα 9’’ Ταμπούρα 9’’
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης Ναι Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC Ναι Ναι
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ     
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 183 172 (βενζίνη)-175 (LPG)
Επιτάχυνση 0-100 Km/h (s) 10,5 (5-θέσιο)

11,2 (7-θέσιο)
12,5 (5-θέσιο)-(βενζίνη)/12,3 (5-θέσιο)-(LPG)
13,2 (7-θέσιο)-(βενζίνη)/13,0 (7-θέσιο)-(LPG)

Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s) (4η/5η/6η) 8,2/11,4/18,1 (5-θέσιο)
8,9/12,3/19,7 (7-θέσιο)

10,3/13,3/21,2 (5-θέσιο)-(βενζίνη)
9,6/12,9/19,9 (5-θέσιο)-(LPG)

11,0/14,2/22,8 (7-θέσιο)-(βενζίνη)
10,2/13,8/21,3 (7-θέσιο)-(LPG)

1000m από στάση (s) 32,1 (5-θέσιο)
32,5 (7-θέσιο)

34,6 (5-θέσιο)-(βενζίνη)/33,8 (5-θέσιο)-(LPG)
34,9 (7-θέσιο)-(βενζίνη)/34,1 (7-θέσιο)-(LPG)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ(1) (Ευρωπαϊκός κανονισμός 2018/1832 ΕΕ)     
CO2 (g/km) 127-130 118-121
Χαμηλή φάση (l/km) N/A N/A
Μεσαία φάση (l/km) N/A N/A
Υψηλή φάση (l/km) N/A N/A
Πολύ υψηλή φάση (l/km) N/A N/A
Μικτή φάση (l/km) 5,6-5,7 7,6-7,8
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ     
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt) 50 50 (βενζίνη)/40 (LPG)
ΒΑΡΗ (kg)     
Βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (ελάχιστο/μέγιστο) 1.176/1.233 (5-θέσιο)

1.205/1.261 (7-θέσιο)
1.223/1.262 (5-θέσιο)
1.252/1.291 (7-θέσιο)

Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο 462/519 (5-θέσιο)
598/657 (7-θέσιο)

462/501 (5-θέσιο)
598/637 (7-θέσιο)

Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1.695 (5-θέσιο)
1.862 (7-θέσιο)

1.724 (5-θέσιο)
1.889 (7-θέσιο)

Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR) 2.895 (5-θέσιο)
3.062 (7-θέσιο)

2.924 (5-θέσιο)
3.089 (7-θέσιο)

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα 1.200 1.200
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα 625 (5-θέσιο)

640 (7-θέσιο)
645 (5-θέσιο)
660 (7-θέσιο)

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή 80 80

DACIA JOGGER

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO2 έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις 
συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.
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*Χωρίς/με μπάρες οροφής
**Χωρίς/με καθρέπτες

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (Dm3/lt) 5-ΘΕΣΙΟ 7-ΘΕΣΙΟ

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση 708/829 160/212

Πίσω καθίσματα σε αναδίπλωση (3η σειρά αφαιρεμένη για το 7-θέσιο) 1.819/2.094 1.807/2.085

Δεύτερη σειρά καθισμάτων σε όρθια θέση και 3η σειρά σε αναδίπλωση (7-θέσιο) - 565/699

Δεύτερη σειρά καθισμάτων σε όρθια θέση και 3 σειρά αφαιρεμένη (7-θέσιο) - 696/820
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1.  ΣΧΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ-3 ΠΟΔΗΛΑΤΑ, 13 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ
Όλα γίνονται απλά, με αυτή τη σχάρα ποδηλάτου 
που μπορεί να μεταφέρει έως και τρία ποδήλατα. 
Γρήγορη προσάρτηση στον κοτσαδόρο και χωρίς 
καμία ρύθμιση, είναι η ιδανική λύση για συχνή 
χρήση.

2. ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΟΡΟΦΗΣ
Τονίζει τη σπορ εμφάνιση του αυτοκινήτου σας.

3. ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Η είσοδος και η έξοδος από το όχημα ή η πρόσβαση 
στο φορτίο της οροφής δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. 
Ένα απαραίτητο αξεσουάρ για να τονίσετε το στιβαρό 
στυλ του νέου σας Jogger.

1.

2. 3.



4. ΑΣΥΡΜΑΤΗ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ) ΦΟΡΤΙΣΗ 
SMARTPHONE
Έξυπνο αξεσουάρ που κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη 
χάρη στον πρακτικό, εύκολο και γρήγορο τρόπο 
επαγωγικής φόρτισης. Δύο θέσεις στήριξης του 
τηλεφώνου: στους αεραγωγούς ή με βραχίονα.

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ 12V-220V
Φορτίστε τις καθημερινές σας ηλεκτρικές συσκευές 
με αυτόν τον μετατροπέα.

6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ EASYFLEX
Καλύψτε ολόκληρο το πορτμπαγκάζ σας, για 
να μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα. Διαθέτει 
αντιολισθητική επιφάνεια και προσαρμόζεται στη 
θέση των καθισμάτων.

7. ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΜΕ ΧΩΡΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ
Προσφέρει άνεση,επιπλέον αποθηκευτικό χώρο και 
διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος.

8. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ
Αδιάβροχα και εύκολα στη συντήρηση, τα 
λαστιχένια πατάκια με τις υπερυψωμένες πλευρές 
στερεώνονται γρήγορα χάρη στα κλιπ ασφαλείας. 
Μια αποτελεσματική λύση για τη σκόνη και τη 
λάσπη.

9. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΜΠΡΟΣ 
ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ PREMIUM ΠΑΤΑΚΙΑ
Ένα πρωτότυπο καλωσόρισμα στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου χάρη στην ανοξείδωτη και φωτιζόμενη 
επένδυση στο κατώφλι των εμπρός θυρών. 
Ολοκληρώστε την εσωτερική διακόσμηση με ένα 
σετ από 4 πατάκια Premium με το λογότυπο του 
νέου Jogger.

7.

6.

8. 9.

5.

4.



Continental 0358181

C1205/60 R 16 92 H

71 dB

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740     
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή Continental
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα EcoContact 6
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού 0358181
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού 205/60 R16
Δείκτης ικανότητας φόρτισης 92
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας H
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα A
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης 71 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση Όχι
Ελαστικό χιονιού για έντονο παγετό Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής 26/20
Ημερομηνία λήξης παραγωγής -
Έκδοση φορτίου SL

DACIA JOGGER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν έντυπο έχει καταρτιστεί 
με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε 
τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της 
DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι 
διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που 
αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού διάκοσμου. Τα 
πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται 
χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.

H Dacia συνιστά Dacia recommande

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  - RI1ΝΒΙ0722 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER ΑΕ
*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

5ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Χρόνια*


