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DACIA LODGY
Ένας σύμμαχος ικανός
να καλύψει κάθε σας ανάγκη
Με δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έως και 7 θέσεις, το Dacia Lodgy εγγυάται, 
ότι κανένα μέλος της οικογένειας ή της παρέας,όπως και κανένα απαραίτητο 
αντικείμενο, δεν θα μείνει απέξω!

Αυτό που μετράει δεν είναι μόνο ο χώρος αλλά τι μπορείς να κάνεις με αυτόν! 
Αναδιπλώστε την 2η και την 3η σειρά καθισμάτων και δείτε τον αποθηκευτικό σας 
χώρο να εκτοξεύεται, από τα 207 στα 1.861 λίτρα!
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ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΈΙ
ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΠΙΟ ΈΥΚΟΛΗ
Ο κόσμος εξελίσσεται. Το ίδιο και το αυτοκίνητό σας. Το Cruise control με τα 
χειριστήρια στο τιμόνι, εξασφαλίζει ένα άνετο και ξεκούραστο ταξίδι για τον οδηγό 
και το Hill start assist απλουστεύει κάθε ξεκίνημα σε ανηφόρα.

Το σύστημα Πολυμέσων Media Nav Evo με οθόνη αφής 7’’, υπόσχεται ότι θα είστε 
πάντα δικτυωμένοι και δεν θα χάσετε ποτέ το δρόμο σας! Και αν το παρκάρισμα 
ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου σας φαίνεται δύσκολο, η κάμερα οπισθοπορείας σας 
λύνει τα χέρια.
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ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  
Α Μεταξόνιο 2.810
B Συνολικό μήκος 4.498/4.521*
C Πρόβολος εμπρός 822/834*
D Πρόβολος πίσω 866/877*
E Μετατρόχιο εμπρός 1.492
F Μετατρόχιο πίσω 1.478
G Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέπτες 1.751/1.767*/2.004
H Ύψος 1.679/1.680
H1 Ύψος με ανοιχτή πόρτα χώρου αποσκευών χωρίς φορτίο 2.010
J Ύψος από το έδαφος μέχρι το άνοιγμα του χώρου αποσκευών 605
K Απόσταση από το έδαφος 130
L Χώρος για τα γόνατα των επιβατών της 2ης σειράς καθισμάτων 177
L1 Χώρος για τα γόνατα των επιβατών της 3ης σειράς καθισμάτων 144
M Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός 1.408
M1 Πλάτος στο ύψος των αγκώνων στην 2η σειρά καθισμάτων 1.466

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)  
M2 Πλάτος στο ύψος των αγκώνων στην 3η σειρά καθισμάτων 1.357
N Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός 1.401
N1 Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 2η σειρά καθισμάτων 1.424
N2 Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 3η σειρά καθισμάτων 1.300
P Απόσταση έδρας καθίσματος-οροφής σε κλίση 14° (εμπρός) 1.003
P1 Απόσταση έδρας καθίσματος-οροφής σε κλίση 14° στην 2η σειρά καθισμάτων 952
P2 Απόσταση έδρας καθίσματος-οροφής σε κλίση 14° στην 3η σειρά καθισμάτων 867
Y Πλάτος εισόδου χώρου αποσκευών 1.067
Y1 Πλάτος εισόδου χώρου αποσκευών στο κάτω σημείο 1.035
Y2 Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των πίσω τροχών 1.130
Z Ύψος χώρου αποσκευών 894
Z1 Μήκος χώρου αποσκευών μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων 1.180
Z2 Μήκος χώρου αποσκευών (3η σειρά καθισμάτων σε όρθια θέση) 378
Z3 Ύψος κάτω από την εταζέρα 583
* Έκδοση Stepway
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ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρο (676)**Λευκό Glacier (369)* Μπλε Cosmos (RPR)**Γκρι Highland (KQA)** Γκρι Comet (KNA)** Μπλε Iron (RQH)**

*Μη μεταλλικό χρώμα    **Μεταλλικό χρώμα

STEPWAY

Επένδυση καθισμάτων
μαύρη-γκρι με 
λογότυπο Stepway

Ζάντα Flexwheel
16’’ "Bayadere"

LIFE

Επένδυση καθισμάτων
ανθρακί-γκρι 

Τροχός 15’’
με τάσι "Groomy"

STYLE

Επένδυση καθισμάτων
ανθρακί

Τροχός 15’’
με τάσι "Popster"

ΈΣΩΤΈΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΈΞΩΤΈΡΙΚΟΣ ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ
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ΤΈΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.3 TCe 100 1.3 TCe 130 1.5 Blue dCi 95 1.5 Blue dCi 115

Αριθμός θέσεων 7 7 7 7

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη Diesel Diesel
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro6Dtemp Euro6Dtemp Euro6Dtemp Euro6Dtemp
Κυβισμός (cm3) 1.333 1.333 1.461 1.461
Τροφοδοσία αέρα/τύπος ψεκασμού Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 4/16 4/16 4/8 4/8
Μέγιστη ισχύς Kw CEE (hp)/σ.α.λ. 75 (100)/4.500 96 (128)/5.000 70 (95)/3.750 85 (115)/3.750
Μέγιστη ροπή Nm CEE/σ.α.λ. 200/1.500 240/1.600 220/1.750 260/2.000
Stop & Start Ναι Ναι Ναι Ναι
Διακόπτης ECO Ναι Ναι Όχι Όχι

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
Τύπος κιβωτίου Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο
Αριθμός σχέσεων 6 6 6 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Τύπος συστήματος Με υδραυλική υποβοήθηση
Εμπρός άξονας Γόνατα MacPherson, ελικοειδή ελατήρια, υδραυλικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική δοκόςΠίσω άξονας
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων 11,1 11,1 11,1 11,1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  
Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι D280x24 Αεριζόμενοι δίσκοι D280x24 Αεριζόμενοι δίσκοι D280x24 Αεριζόμενοι δίσκοι D280x24
Πίσω Ταμπούρα 9’’ Ταμπούρα 9’’ Ταμπούρα 9’’ Ταμπούρα 9’’
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατάσταση ανάγκης Ναι Ναι Ναι Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC Ναι Ναι Ναι Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) 177 193 172 185
0-100 Km/h (s) 11,4 9,3 13,1 10,9
400m από στάση (s) 17,1 16,9 18,7 18,2
1000m από στάση (s) 33,4 30,8 35,7 33,5

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ(1) (Ευρωπαϊκός κανονισμός 2018/1832 ΕΕ)  
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου WLTP WLTP WLTP WLTP
CO2 (g/km) 137-146 138-146 129-143 129-143
Χαμηλή φάση (l/100km) 7,4-7,6 7,3-7,8 5,8-6,0 5,3-6,3
Μεσαία φάση (l/100km) 5,7-6,0 5,8-6,0 4,6-5,1 4,6-5,1
Υψηλή φάση (l/100km) 5,2-5,5 5,2-5,5 4,2-4,7 4,3-4,7
Πολύ υψηλή φάση (l/100km) 6,5-7,0 6,5-7,1 5,3-6,1 5,5-6,0
Μικτή φάση (l/100km) 6,1-6,4 6,1-6,5 4,9-5,4 4,9-5,4

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΥΓΡΟΥ  
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετου υγρού (lt) 53 53 50/17 (AdBlue) 50/17 (AdBlue)

ΒΑΡΗ (KG)  
Απόβαρο χωρίς οδηγό (ελάχιστο/μέγιστο) 1.211/1.234 1.219/1.243 1.263/1.304 1.263/1.304
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο 581/588 581/588 548/581 548/581
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1.852/1.870 1.860/1.878 1.901/1.958 1.901/1.958
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR) 3.052/3.070 3.060/3.078 3.101/3.158 3.101/3.158

(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 την πραγματική 
χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό και το στυλ οδήγησης του οδηγού.
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LIFE STYLE STEPWAY
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ABS με EBV και AFU • • •
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR • • •
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist) • • •
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού • • •
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα • • •
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος - • •
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων • • •
Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα • • •
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών • • •
Τροχός αντικατάστασης (κανονικής διάστασης) • • •

ΑΝΕΣΗ  
Υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης • • •
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος - • •
Air Condition • • •
Εμπρός υποβραχιόνιο - • •
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό • • •

ΟΔΗΓΗΣΗ  
Cruise Control με Speed limiter - • •
Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας • • •
Υπολογιστής ταξιδίου - • •
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης - • •
Κάμερα οπισθοπορείας -    ¤(1) ¤

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ  
Plug & Radio (radio, χειριστήρια στο τιμόνι-4 ηχεία-σύνδεση τηλεφώνου με 
Bluetooth, Audio streaming, θύρες USB & AUX)

• - -

Σύστημα Πολυμέσων Media Nav Evo με οθόνη αφής 7’’ - • •

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ  
Φώτα ημέρας • • •
Προβολείς ομίχλης με μαύρο διακοσμητικό πλαίσιο • • •
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες - • •
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός • • •
Ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία άνεσης one touch για τον οδηγό - • •
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω - ¤ •
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι • • •

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων (υποχρεωτικά με Cruise control) - - •
Ταμπλό σε ανθρακί απόχρωση • • •
Χρώμιο στο πλαίσιο των αεραγωγών και στα όργανα του ταμπλό - • •
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - • •
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3 • • •
Επένδυση καθισμάτων ανθρακί - • -
Επένδυση καθισμάτων ανθρακί-γκρι • - -
Επένδυση καθισμάτων μαύρη-γκρι με λογότυπο stepway - - •
Κάλυμμα χώρου αποσκευών - ¤ •

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Χρώμιο στη μάσκα εμπρός - - •
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αυτοκινήτου • • •
Εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα • • •
Σκούρα τζάμια • • •
Τροχοί 15’’ με τάσι "Groomy" • - -
Τροχοί 15’’ με τάσι "Popster" - • -
Ζάντες Flexwheel 16’’ "Bayadere" - - •

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΈΤΙΚΟΣ ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παρατηρήσεις:
Η έκδοση Life διατίθεται αποκλειστικά με τον κινητήρα 1.5 Blue dCi 95hp
Η έκδοση Style διατίθεται με τους κινητήρες 1.3 TCe 100hp,1.5 Blue dCi 95hp και 1.5 Blue dCi 115hp 
Η έκδοση Stepway διατίθεται με τους κινητήρες 1.3 TCe 130hp και 1.5 Blue dCi 115hp
(1) Δεν διατίθεται στην έκδοση 1.3 TCe 100hp Style
• : Βασικός εξοπλισμός, ¤ : Προαιρετικός εξοπλισμός, - : Δεν διατίθεται



NEXENTIRE 17676

C1185/65R15 88 H

70 dB

NEXENTIRE 17675

C1195/55R16 91 V XL

70 dB

ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΈΛΑΣΤΙΚΩΝ
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ΚΑΤ’ ΈΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΈΈ) 2020/740  
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή Nexentire Nexentire
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα N’blue HD Plus N’fera SU1
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού 17676 17675
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού 185/65 R15 195/55 R16
Δείκτης ικανότητας φόρτισης 88 91
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας H V
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου A A
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα C C
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης B B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης 70 dB 70 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση Όχι Όχι
Ελαστικό πάγου Όχι Όχι
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής 17/21 30/12
Ημερομηνία λήξης παραγωγής - -
Έκδοση φορτίου SL XL
Συμπληρωματικές πληροφορίες
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SERVICE
Είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τη ζωή σας και να σας 
εξοικονομήσουμε χρόνο στη συντήρηση του δικού σας Dacia. Προσφορές και 
online ραντεβού, πακέτα, συμβόλαια συντήρησης, ασφάλιση και οδική βοήθεια, 
εξατομικευμένο πρόγραμμα. Επωφεληθείτε από τις απλές, γρήγορες και 
προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, λύσεις μας.

Τα πρώτα σας βήματα
Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
- στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο.
- στο δίκτυό μας, συνάντηση με τους εκπροσώπους πωλήσεων, τους τεχνικούς μας 

στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών Dacia.

Dacia Service, 100% κάλυψη
Πρόληψη για κάθε απρόβλεπτο συμβάν, χάρη στην επέκταση εγγύησης, τα 
ασφαλιστικά προγράμματα, την οδική βοήθεια Dacia που σας εξασφαλίζουν κάθε 
στιγμή.

Dacia Service, απροβλημάτιστη συντήρηση
Τα πακέτα υπηρεσιών της Dacia και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σας 
προσφέρουν υπηρεσίες all-inclusive, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

Αξεσουάρ, το δικό σας μοναδικό Dacia
Αναζητείστε στην γκάμα των αξεσουάρ, τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεστε ώστε 
να κάνετε το αυτοκίνητό σας πιο ελκυστικό, πιο πρακτικό, πιο άνετο και πιο 
προσωπικό.
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ!



5ΈΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Χρόνια*

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς 
αναβάθμισης των προϊόντων της η Dacia διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς 
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 που παρουσιάζονται σε φωτογραφίες στο παρόν έντυπο να μην είναι διαθέσιμα 
(ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση τα χρώματα και τα υλικά του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου 
μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο 
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Dacia.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Y. BROSSARD, J.B. LEMAL, X. QUEREL, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE - 92JT0621 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER SA

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000χλμ (όποιο συμβεί πρώτο). www.dacia.gr


