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Dacia Lodgy är en bil med allt som en modern familj behöver. Med fem eller sju rejäla 

och lättillgängliga säten känns Dacia Lodgy bekväm och generöst tilltagen. För 

komfortens skull finns det gott om plats vid varje säte, ända bak till tredje sätesraden, 

och bilen har även en omsorgsfullt designad inredning, modern och praktisk utrustning 

och ett bagagerum som är ett av de största i den här bilklassen. Liksom övriga bilar 

av märket Dacia har Lodgy alla de egenskaper man kan kräva vad gäller driftsäkerhet 

och robusthet. Tack vare dieselmotorn och bensinmotorn TCe 115* med turbo och 

direktinsprutning kan den dessutom köras bränslesnålt. Det gör att förbrukningen och 

utsläppen av C02 kan hållas nere. Med komfort och rymlighet för alla, sin användbara 

utrustning, sina bränslebesparande motortyper och med 3 års garanti  

eller max 100 000 km** har Lodgy slagit på stort på alla punkter ... utom priset!

* Tillgänglig vid ett senare datum.
** Beroende på vilket villkor som inträffar först.

Du sätter familjen före allt  
annat. Det gör Lodgy också.





Familjebilen Dacia Lodgy har gått lite längre, till exempel vad gäller utrustningen.

Låt oss guida dig! Lodgy är försedd med det nya multimediasystemet MEDIA NAV* som  

sitter mitt på instrumentpanelen och har en pekskärm på 7 tum (18 cm). Den är mycket lätt att 

använda och innehåller både radio och Bluetooth® -teknik så att man kan lyssna på  

musik från en portabel enhet eller streamad musik eller ringa med handsfree.

Den har ett navigeringssystem med visning i 2D och 3D (fågelperspektiv). Ingångarna  

för USB och AUX på rattreglagen gör multimediasystemet komplett.

Men Dacia Lodgy har även en annan multimedialösning, Dacia-Plug&Radio*, som innehåller  

en ny radio med stor skärm och reglage på ratten, en CD- och MP3-läsare, USB-uttag och  

AUX ingång samt Bluetooth® -teknik.

Njut av den höga ljudkvaliteten när du ligger ute på vägarna eller är ute på en tur med familjen.

Andra nyheter: parkeringsradar bak* och fartbegränsare*. Parkeringsradarn bak gör det enklare  

att parkera. Fartbegränsaren gör körningen lugnare och säker.

* Beroende på version.

MEDIA NAV med 7" skärm*. 

Dacia Plug&Radio*.

USB port*.

Teknik som är  
100 % användbar.





Rymlig och  
inbjudande.
Du hinner knappt öppna dörrarna innan du upptäcker hur praktisk Dacia Lodgy är.

Generöst med plats som lätt rymmer hela familjen, smarta förvaringsfack som förenklar körupplevelsen och mycket 

annat. Lodgy har allt! Med sju rejäla och rymliga säten* med gott om plats för knän och högt i tak, ända bak till tredje 

sätesraden, är Dacia Lodgy en av de rymligaste bilarna i sin klass.  

Det välbefinnande du upplever i Lodgy beror även på den effektiva värme- och klimatanläggningen* som ger jämn och 

behaglig temperatur i hela kupén. Med hög komfort för såväl föraren som passagerarna kan alla känna sig bekväma 

och avslappnade. Känn dig som hemma i Dacia Lodgy.

* Som tillval, beroende på version.







Räkna med  
flexibilitet. 
Dacia Lodgy anpassas enkelt efter era behov. Vill du ha större lastkapacitet?  

Dacia Lodgy uppfyller alla dina önskningar.

Sätena på andra raden är nedfällbara (1/3-2/3*). De kan dessutom fällas ner helt, precis som sätena 

på tredje raden. Du kan minska antalet platser från sju till två genom att vika ner sätena på tredje 

raden eller lyfta ut dem ur bilen. Lastkapacitet hos Dacia Lodgy är oslagbar. Med sju säten uppfällda är 

lastningsutrymmet 207 liter och med fem säten nedfällda får bilen ett lastningsutrymme på hela 2 617 liter. 

Dessutom har bagageutrymmet en praktisk låg tröskel som gör det enklare att lasta tung och skrymmande 

last. Nu behöver du inte längre välja mellan rymlighet och lastningskapacitet. Med en Lodgy får du både och!

Men Dacia Lodgy är mer praktisk än så. Du får förvaringsfack på upp till 30 liter* fördelat i

hela kupén, inklusive ett stort och lättillgängligt förvaringsfack uppe på instrumentbrädan.

*Beroende på version.

Fällbara säten på andra raden 1/3-2/3*.

Förvaringsfack uppe på instrumentbrädan*.

Insynsskydd med upprullningsmekanism*.





För alla familjer är säkerhet en prioritet. Det är det även för Lodgy.

Fyra krockkuddar varav två sidokrockkuddar fram, ABS-system med panikbromsassistans,  

ESP (elektroniskt stabiliseringssystem), fartbegränsare, parkeringsradar bak, tre platser med 

 ISOFIX-fästen på rad 2. Ingenting har lämnats åt slumpen när det gäller säkerheten för dina nära  

och kära. Och för att det ska bli ännu enklare att transportera hela familjen har Dacia Lodgy fått 

många besparande egenskaper. Optimerade serviceintervaller, nya dieselmotorer med lägre 

förbrukning (mindre än 5,0 l/100 km* för de två dieselmotorerna). Ny bensinmotor TCe 115* som  

är både ekonomisk och har hög prestanda (6,0 l/100 km)* och sänkta CO2-utsläpp – alla goda 

egenskaper hos Dacia genomsyrar Lodgyn. 

* Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler. Blandad körning.

Säkerhet och stora besparingar, 
till glädje för hela familjen.



TRANSPORT

1. FAST DRAGKROK
Hög mekanisk hållbarhet och driftsäkerhet  

garanteras tack vare att våra säkerhetskrav är högre  
än de striktaste europeiska säkerhetsnormerna.  

DR001

2. TVÄRGÅENDE TAKRÄCKEN
Takräckena är perfekt utformade efter formen på bilen, 

tillverkade av stål, enkla att montera och kan utrustas med 
olika fästanordningar: skidhållare, cykelhållare, takbox etc. 

LA003

3. STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK
Helt integrerade stänkskydd som följer bilens  
form och skyddar karossen mot lera och grus. 

ST001 fram, ST003 bak

4. TAKBOX
Ökar lastningskapaciteten hos  

Dacia Lodgy, både säkert och snyggt.  
TB003

5. VINDAVVISARE
De främre vindavvisarna gör att man kan ha rutan öppen 

även när det regnar och man vill vädra ur bilen skydd. 
VI002

6. PARKERINGSRADAR BAK
Med en enkel manöver hjälper systemets fyra  

sensorer dig att upptäcka eventuella hinder och varnar  
med en serie ljudsignaler i allt tätare intervall ju närmare 

hindret bilen kommer. 
BS030

7. LARM
Larmet är helt kompatibelt med det elektroniska  

systemet i din Lodgy och skyddar mot inbrottsförsök  
och känner av rörelser inne i bilen. 

AL010

8. CYKELHÅLLARE PÅ DRAGKROK
Satsa på den smidiga cykelhållaren på dragkroken  
när ni ska åka bort. Eftersom den är fällbar är den  

inte i vägen för bakluckan utvändigt.  
LA008

TILLBEHÖR



För att ta reda på mer om alla tillgängliga tillbehör 
kan du besöka din återförsäljare.

I KUPÉN

9. BAGAGERUMSNÄT
Med nätet kan du förankra föremål i bagageutrymmet  
för att se till att de ligger kvar under transporten.  
Fästs i bilens originalfästen. 
LB004

10. FÖRVARINGSNÄT
Används för att skapa en extra förvaringsmöjlighet  
i bagageutrymmet och håller små föremål på plats  
tack vare de tre facken. 
LB004

11. FÖRVARINGSLÅDA FÖR BAGAGERUM
Den solida och tåliga lådan skyddar bagageutrymmet  
och gör att du kan transportera vad som helst, till och  
med nedsmutsade föremål. Den är vattentät och lätt  
att ta ur och rengöra med vatten. Storleken passar  
perfekt i bagageutrymmet i din Dacia Lodgy. 
FB007

12. ÖVERDRAGSMATTOR I TEXTIL/GUMMI
Måttanpassade och 100 % kompatibla med bilens 
originalutrustning – överdragsmattorna i textil passar bra 
ihop med bilens inredning och har både hög kvalitetsnivå 
och hög säkerhetsnivå. De höga kanterna på gummimattan 
ger ett ännu bättre skydd mot till exempel snö och lera. 
MA010

13. VÄNDBAR BAGAGERUMSMATTA
Mattans textilsida är för rena, torra föremål och  
gummisidan för nedsmutsade föremål, vilket ger  
många användningsmöjligheter. 
MA011

14. KYLVÄSKA
Håller livsmedel och drycker kalla under långa resor. 
FB003

15. LASTGALLER
Detta galler i rostfritt stål gör att du enkelt och effektivt  
kan dela upp kupén och lastutrymmet.  
SG004



Version

Lodgy

5 sittplatser
 Främre och bakre stötfångare ton 
i ton med karossen
 Kylargrillslist ton i ton med 
karossen
 Plåtfälgar 15" med hjulkapsel
 Manuella fönsterhissar fram  
och bak
 Öppet förvaringsfack på 
ovansidan av instrumentbrädan
Öppet handskfack

HUVUDUTRUSTNING FÖR 
LODGY

Tre platser med ISOFIX-fästen (rad 2)
 Säte med fällbart ryggstöd 1/1 
(rad 2)
Förar- och passagerarkrockkuddar
 Sidokrockkuddar i huvudhöjd/
bröstkorgshöjd fram
Servostyrning
 ESP (elektroniskt 
stabiliseringssystem)
ABS
Eluppvärmd bakruta

 Färganpassade stötfångare med 
svart nedre del
Sidoskyddslister
 Mittkonsol på instrumentpanelen i 
grå metallic
 Främre och bakre dörrplåt i två 
färger
Färddator
Handskfack med lucka
 Insynsskydd (gäller versionen 
med 5 platser)
 Fartbegränsare (Obs inte att 
förväxla med farthållare)

Fjärrstyrt centrallås
Elmanövrerade fönsterhissar fram
Framstolar, eluppvärmda
Extra 12V uttag bak
Tonade bakrutor
 Fällbart och delbart baksäte rad 2 
(1/3–2/3)

Tillval: 
Metalliclack
Parkeringsradar bak
 Komfortpaket (inställning i 
höjdled för ratten, förarstolen och 
säkerhetsbältena fram)

Version

Ambiance

HUVUDUTRUSTNING FÖR 
AMBIANCE = LODGY +

Centrallås
Däckreparationssats
Låsbart tanklock
 Urkopplingsbar 
passagerarkrockkudde fram
Takrails

Tillval: 
 Reservhjul (vid köp av reservhjul 
utgår däckreparationssats)

Transportnät
Manuell luftkonditionering (AC) 
Dacia Plug & Radio
MEDIA NAV (navigationssystem)
  Designpaket (strålkastare med 
dimljus och takbågar)
Dimljus
Aluminiumfälgar 15"
Europakart till MEDIA NAV
 Reservhjul (vid köp av reservhjul 
utgår däckreparationssats)



Version

Lauréate
HUVUDUTRUSTNING FÖR  
LAURÉATE = AMBIANCE + 

Kromad kylargrillslist
 Mittkonsol på instrumentpanelen med högblank svart finish  
och kromad list
 Inredningsdetaljer i krom (runt ventilationen och mätarna, inre 
dörrhandtag, växelöversikten på växelspaksknoppen)
Manuell luftkonditionering (AC) 
Eljusterbara ytterbackspeglar
Färganpassade yttre dörrhandtag
Dimljus fram
 Komfortpaket; höjdusterbar ratt, förarsäte och säkerhetsbälten fram
Förvaringsfack med lucka på ovan sidan av instrumentbrädan

Tillval: 
Metalliclack
Aluminiumfälgar 16’’
Elmanövrerade fönsterhissar bak
Parkeringsradar bak
Transportnät
Läderklädd ratt
Dacia Plug & Radio
MEDIA NAV (navigationssystem)
Reservhjul, vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats
Europakarta til MEDIA NAV



Dimensioner

5 platser 7 platser
VOLYM (dm3) (ISO 3832)

Med 5 platser (uppfällda ryggstöd) 827 -
Med 7 platser (uppfällda ryggstöd) - 207
Med 2 platser, rad 3 nedfälld i kupén (upp till taket) - 1861
Med 2 platser, rad 3 urtagen (upp till taket)  

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2810
B Totallängd 4498
C Överhäng fram 822
D Överhäng bak 866
E Spårvidd fram 1492
F Spårvidd bak 1478
G Totalbredd/bredd utan/med backspeglar 1751 / 2004
H Höjd olastad utan/med takbåge 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Höjd (olastad) med öppen baklucka 2015 2010
J Inlastningshöjd (olastad) 610 605
K Markfrigång lastad 120
L Utrymme för knäna på rad 2 177

5 platser 7 platser
L1 Utrymme för knäna på rad 3 - 144
M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1408

M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 2 1466
M2 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 3 - 1357
N Kupébredd, axelbredd fram 1401

N1 Kupébredd, axelbredd bak, rad 2 1424
N2 Kupébredd, axelbredd bak, rad 3 - 1300
P Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1 1003

P1 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 2 952
P2 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 3 - 867
Y Minsta lastöppningsbredd i överkant 859

Maxbredd i överkant 1067
Y1 Lastöppningsbredd i underkant 1035
Y2 Bredd mellan hjulhusen 1174 1130
Z Lastöppningshöjd 894

Z1 Lastlängd bakom stolarna i rad 2 när de är uppfällda 1180
Z2 Lastlängd bakom stolarna i rad 3 när de är uppfällda - 378
Z3 Höjd under insynsskydd 583



SNÖVIT (389)

TISA 15’’ LYRIC 15’’ GROOMY 15’’ EMPREINTE 15’’ PANACHE 16’’

MARINBLÅ D42 NATTSVART (676)ASKBRUN (HNK) GRÅ ÉTOILE (KNH)KOMETGRÅ (KNA)

Färger

SOLID LACK METALLACK

Fälgar

LODGY AMBIANCE LAURÉATE
Hjulkapsel 15" Tisa Lyric (standard) Groomy (standard)
Aluminiumfälgar - Empreinte 15" (tillval) Panache 16" (tillval)

*TILLVAL
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En ny högpresterande bensinmotor: TCe 115

Lodgy är den första bilen i Dacias Modellprogram 
med den helt nya motorn TCe 115 (bensinmotor 
med turbo och direktinsprutning) som 
utvecklats av motorexperterna på Renault-
koncernen. Det är en motor som är innovativ, 
bränslesnål, smidig, dynamisk och kraftfull. 

Tekniska Specifikationer

 uppfyller följande tre kriterier: 
- CO2-utsläpp som ligger under 120 g/km eller biobränsledriven bil
- tillverkad i en ISO 14001-certi. erad fabrik
- innehåller mer än 7 % återvunnen plast
Med  tar Dacia sitt ansvar under hela bilens livscykel.

Effekt

Vridmoment

Bensin Bensin Diesel Diesel
1.6 MPI 85 TCe 115 dCi 90 dCi 110

Motor
Bränsle Bensin Bensin Diesel Diesel
Typ av växellåda BVM5 BVM5 BVM5 BVM6
Utsläpp Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Motortyp K7M 812 H5Ft 402 K9K 612 K9K 846
Cylindervolym (cm3) 1 598 1 198 1 461 1 461
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 79,5 x 80,5 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Antal cylindrar / ventiler 4 / 8 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Kompressionstal 9,5 ET 15,5 15,5
Max.effekt KW CEE (hk) 60,5 (82) 85 (115) 66 (90) 79 (107)
Varvtal för maxeffekt (varv/min) 5 000 4 500 3 750 4 000
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) 134 190 200 240
Varvtal för max. vridmoment (varv/min) 2 800 2 000 1 750 1 750
Insprutningstyp Multipoint Direktinsprutning Direkt med Common Rail + multiinsprutning
Lufttillförsel Atmosfär Turbokompressor Turbokompressor Turbokompressor med varierbar geometri
Katalysator / Partikelfilter S / - S / - S / S S / S

Växellåda
Typ av växellåda JH3 JR5 JR5 TL4
Antal växlar framåt 5 5 5 6
Hastighet vid 1000 varv / min på 1:an/på 2:an / på 3:an 7,00 / 12,74 / 19,74 7,50/14,28/22,66 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 15,63 / 24,83
På 4:an / På 5:an / På 6:an 26,98 / 32,81 / - 30,94/42,37 35,32 / 48,36 / - 36,33 / 46,67 / 54,36

Styrning
Styrning Servo (hydraulisk)
Vänddiameter mellan trottoarer / mellan väggar (m) 11,1 / 11,6
Antal rattvarv mellan ändlägen 3,3

Axlar
Typ av axel fram / bak pseudo-McPherson med triangellänkar / H-formad halvmjuk hjulaxel med programmerad korrigering och spiralfjädrar

Hjul och däck
Standardfälgar (15" / 16") 6J15 / 6J16
Standarddäck fram och bak (15" / 16") 185/65 R15 88T / 195/55 R16 91H

Bromssystem
Typ av bromskrets X
ABS-system / panikbromsassistans Standard / Standard
Elektronisk bromsfördelning Standard
ESP Standard
Fram: ventilerade skivor (DV) diameter (mm) / bredd (mm) DV 280 / 24 DV 280 / 24 DV 280 / 24 DV 280 / 24
Bak: trumma (T) / diameter (tum) T / 9

Prestanda
Aerodynamisk SCx 0,864
Maximal hastighet (km/h) 160 179* 169 175
0–100 km/h (s) 14"5 11,1* 12”4 11”6
400 m servo (s) 19”3 17,8* 18”7 18”0
1 000 m servo (s) 36”1 32,4* 34”6 33”4

Bränsleförbrukning och utsläpp* (i l/100 km resp. g/km)
CO2 (blandad körning) 165 140* 109 116
Stadskörning 9,4 7,7* 4,9 5,3*
Landsvägskörning 5,7 5,1* 3,8 4,0*
Blandad körning 7,1 6,2* 4,2 4,4*
Bränsletank (l) 50
Vikt (kg) 5 platser 7 platser 7 platser 7 platser
Tjänstevikt (utan tillval) 1090 1205 1238 1262
Tjänstevikt framåt 651 697 728 752
Tjänstevikt bakåt 439 508 510 510
Max. tillåten (M.M.A.C.) 1800 1885 1903 1926
Tillåten tågvikt (M.T.R.) 3000 3085 3103 3126
Nyttolast (CU)** 710 680 665 664
Maxvikt för bromsat släp (inom ramen för tillåten tågvikt) 1400 1400 1400 1400
Maxvikt för obromsat släp 580 640 655 665
Förbrukning och utsläppsnivåer godkända enligt tillämpbara regler - * Provisoriska uppgifter i väntan på godkännande - ** Angiven nyttolast vid låg utrustningsnivå



Standardutrustning och tillval
Lodgy Ambiance Lauréate

Exteriören
Stötfångare Ton i ton med karossen i två färger i två färger
Kylargrillslist Ton i ton med karossen Ton i ton med karossen Krom
Skyddslister på sidan -
Yttre dörrhandtag Svarta Svarta Samma färg som karossen
Ytterbackspeglar Svarta Svarta Samma färg som karossen
Svarta längsgående takbågar - o
Plåtfälgar 15" komplett ”Tisa”-hjulkapsel - -
Plåtfälgar 15" komplett ”Lyric”-hjulkapsel - -
Plåtfälgar 15" komplett ”Groomy”-hjulkapsel - -
Aluminiumfälgar 16" - - o
Metalliclack - o o
Aluminiumfälgar 15" - o -

Säten och interiör
Frontpanel i mitten Mattsvart Gråmetallic Blank svart och krom
Sarg runt ventilationsmunstyckena Mattsvart Gråmetallic Krom
Mätarsarg på instrumentpanel Mattsvart Mattsvart Krom
Ratt och växelspak i läder - - o
Inre dörrhandtag Svarta Svarta Krom
Dörrplåt Enfärgad i två färger i två färger
Säten på rad 2, fällbart ryggstöd 1/1 - -
Säten på rad 2, fällbart ryggstöd 1/3-2/3, helt nedfällbara -
Säten på rad 3, fällbart ryggstöd 1/2-1/2, helt nedfällbara och urtagbara - o o
Klädsel Lando - -
Klädsel Elfyr - -
Klädsel Favelt -

Aktiv och passiv säkerhet
ABS + panikbromsassistans
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) och antispinnsystem (ASR)
Främre krockkudde på förar- och passagerarsidan
Sidokrockkuddar fram
Bilbälten fram med pyrotekniska bältesspännare på förarplatsen
Bilbälten fram som går att ställa in i höjdled* - o
Trepunktsbälten bak, rad 2 och 3 (beroende på version)
Främre nackskydd som går att ställa in i höjdled
Inbyggda bakre nackskydd, inställbara i höjdled (rad 2) - -
”Böjda” bakre nackskydd, inställbara i höjdled, rad 2 och 3  
(beroende på version) -

Isofix-system för barnstol på alla tre platser på andra raden
Däckreparationssats
Resevhjul (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats) o o o

Bilsäkerhet
Startspärr med kodlås

Körning och kombinationsinstrument
Servostyrning
Färddator med sex funktioner: Klocka, körd sträcka, förbrukning  
(direkt och i medel), räckvidd, serviceintervaller - -

Kontrollampa för öppna dörrar - -
Ljud- och bildvarning om säkerhetsbältet fram inte är fastsatt
Fartbegränsare - o
Parkeringsradar bak - o o

Sikt
Dimstrålkastare - o
Eluppvärmd bakruta/bakrutetorkare -
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar - -

Lodgy Ambiance Lauréate

Komfort
Fjärrstyrt centrallås -
Elmanövrerade fönsterhissar fram -
Elmanövrerade fönsterhissar bak - - o
Innerbelysning fram med läslampa på passagerarplatsen - -
12-voltsuttag tillgängligt från rad 2
Löstagbar askkopp/cigarrettändare
Ratt inställbar i höjdled* - o
Framsäten inställbara i höjdled* - o
Manuell luftkonditionering - o

Förvaring
Förvaring på ovansidan av instrumentbrädan Öppen Öppen Stängd
Förvaringsfack i framdörrarna
Förvaringsfack i bakdörrarna -
Öppet förvaringsutrymme ovanför handskfacket -
Plats för mugghållare på mittkonsolerna fram/bak Endast fram
Förvaring, rad 3 -
Förvaring på förarsidan av instrumentbrädan
Förvaringsficka på baksidan av framstolar - -
Glasögonförvaring - -
Insynsskydd med upprullningsmekanism - / o / o

Kommunikation
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB, Bluetooth®  
rattreglage) - o o

MEDIA NAV (navigering, bilradio, uttag för AUX+USB, Bluetooth®,  
rattreglage) - o o

 : Standard, o : tillval, *Komfortpaket



*

www.dacia.se
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*Beroende på vilket som inträff ar först (se säljvillkoren).
Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i specifi kationer 
för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte fnnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för 
senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller 
delar därav.

Dacia
Smarta lösningar,
till ett bra pris.
Vi på Dacia var de första som förstod att en bil inte 

behöver vara dyr för att vara robust och attraktiv. 

Och någonting säger oss att vi har haft rätt. Våra 

modeller är idag kända för sin driftsäkerhet och sitt 

låga pris. Det senaste tillskottet i Dacias sortiment, 

Lodgy imponerar med sin unika konstruktion och 

sin höga standard. Våra modeller är dessutom 

alltid rymliga och har generöst med plats för 

passagerarna och deras bagage. Vår framgång vilar 

på en enkel slutsats: att det går att tillverka och 

sälja en bil utan att kunden för den skull ska behöva 

off ra hela sin budget och ha pengar kvar till annat.

DACIA TILLHÖR RENAULTGRUPPEN och använder 

tekniska lösningar med bevisat hög prestanda 

och driftsäkerhet. Därför kan vi erbjuda en garanti 

på tre år eller 100 000 km* samt fördelaktiga 

driftkostnader. Ett fl ertal av våra modeller bär 

också märkningen Dacia eco2. Dessa tillverkas i 

ISO 14 001-certiferade fabriker och har motorer 

som släpper ut mindre än 120 g CO2 /km. Detta 

är ytterligare en av våra övertygelser om att 

miljöhänsyn inte ska behöva kosta extra!

*Det som uppstår först
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