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Komfort
na miarę vana

Dacia Lodgy

Technologie
ułatwiające życie
Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się Twoje potrzeby.
Dacia Lodgy oferuje Ci więcej niż dotąd użytecznych technologii.
System multimedialny MEDIA NAV Evolution, wbudowana kamera
cofania, wspomaganie ruszania pod górę, klimatyzacja manualna,
regulator-ogranicznik prędkości...*
Dacia Lodgy spełnia Twoje oczekiwania i ułatwia Ci życie.
* W zależności od wersji.

Dacia Lodgy

WYJĄTKOWO PRZESTRONNA
OD 2 DO 7 MIEJSC

Niezwykle obszerne
i przyjemne wnętrze
W tygodniu, w weekendy czy na wakacjach zawsze będziesz się czuł

Nowa środkowa konsola z wykończeniami w kolorze matowego chromu

swobodnie w obszernym, wygodnym i praktycznym wnętrzu Dacii Lodgy,

oraz specjalna tapicerka świetnie się prezentują, a jednocześnie ujmują

które ma do siedmiu pełnowymiarowych miejsc* oraz szereg starannie

prostotą. Dacia Lodgy oczywiście dba również o Twoje bezpieczeństwo:

zaprojektowanych schowków. Dobrze się w nim czują nawet pasażerowie

ABS z układem wspomagania nagłego hamowania, cztery poduszki

siedzący w trzecim rzędzie, dzięki komfortowej przestrzeni i dużej ilości

powietrzne, ESC (system kontroli toru jazdy) oraz system mocowania

miejsca na wysokości kolan. Dwa składane stoliki w drugim rzędzie

fotelików dziecięcych Isofix. To wszystko umożliwia Twoim najbliższym

siedzeń, podłokietnik po stronie kierowcy oraz dodatkowa siatkowa

podróż w atmosferze radości.

kieszeń po stronie pasażera z przodu sprawiają, że wnętrze jest jeszcze

* W zależności od wersji.

bardziej wygodne.
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Jej największy atut:
umiejętność dostosowania
się do Twoich potrzeb
Ważna jest nie tylko sama przestrzeń, ale również to, jak można ją

W momencie ładowania bagaży z pewnością docenisz nisko umieszczony

wykorzystać. Możliwości zmiany aranżacji wnętrza Dacii Lodgy pozwalają

próg załadunku. Ponadto Dacia Lodgy jest świetnie zorganizowana

na wszelkie konfiguracje: możesz sobie zafundować wypad w siedem

i oferuje Ci aż 30 l schowków*, w tym obszerną i łatwo dostępną wnękę

osób, jak również wyjechać we dwójkę, zabierając ze sobą „cały dom”...

w górnej części deski rozdzielczej. Dzięki umieszczonemu w drugim

W tym celu wystarczy złożyć dzieloną w układzie 1/3-2/3 kanapę

rzędzie siedzeń gniazdu 12 V podłączysz wszystkie swoje urządzenia

drugiego rzędu, podobnie jak trzeci rząd siedzeń. Możesz to zrobić nawet

elektroniczne.

bez wyjmowania ich z samochodu. Objętość bagażnika wzrasta wówczas

* W zależności od wersji.

z 207 l w konfiguracji 7-miejscowej do 2617 l, jeśli jest Was tylko dwoje.
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Access

Open

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

––Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
––Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
––Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
––Relingi dachowe w kolorze czarnym
––15-calowe stalowe obręcze kół
––Środkowa konsola w kolorze czarnym
––Obramowania nawiewów w kolorze czarnym
––Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
––Kanapa drugiego rzędu ze składanym oparciem
w układzie 1/1
––ABS z układem wspomagania nagłego
hamowania
––Układ kontroli toru jazdy (ESC) z funkcją
zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu
(ASR) i wspomaganiem ruszania pod górę
(HSA)
––Czołowe poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera
––Boczne poduszki powietrzne z przodu
––Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w drugim i trzecim rzędzie siedzeń
––Przednie zagłówki z regulacją wysokości
––Tylne zagłówki z regulacją wysokości w drugim
rzędzie siedzeń

––Dwukolorowe zderzaki
––Boczne listwy ochronne
––Chromowane obramowania nawiewów
––Kanapa w drugim rzędzie dzielona w układzie
1/3-2/3, ze składanym oparciem i możliwością
złożenia do pionu
––3 tylne, wbudowane w oparcie zagłówki
z regulacją wysokości
––Komputer pokładowy (z informacją
o temperaturze zewnętrznej)**
––Reflektory przeciwmgłowe
––Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany
falami radiowymi
––Elektrycznie podnoszone szyby przednie
––Gniazda 12 V z przodu, w drugim rzędzie
––Oświetlenie bagażnika (tylko w wersji
5-miejscowej)
––Kieszenie w tylnych drzwiach
––Uchwyt na kubki na środkowej konsoli
z przodu /z tyłu
––Przykrycie części bagażowej (dla wersji
5-miejscowej)

––System mocowania fotelików dziecięcych Isofix
na 3 miejscach drugiego rzędu siedzeń
––System kontroli ciśnienia w oponach
––Zestaw do naprawy uszkodzenia opony*
––Wspomaganie układu kierowniczego
––Sygnalizacja niezapięcia przednich pasów
bezpieczeństwa
––Gniazdo 12 V z przodu
––Otwarty schowek w górnej części deski
rozdzielczej
––Kieszenie w przednich drzwiach
––Uchwyt na kubki na środkowej konsoli z przodu
––Schowek w desce rozdzielczej po stronie
kierowcy
Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
––Koło zapasowe/dojazdowe*

OPEN = ACCESS +

––Dacia Plug & Radio: radio MP3, wejście jack
i USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth®, pilot
do sterowania przy kierownicy***
Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
––Wersja 7-miejscowa
––Lakier metalizowany
––Kanapa trzeciego rzędu siedzeń z oparciem
składanym w układzie 1/2 i możliwością
złożenia do pionu lub wyjęcia
––Koło zapasowe/dojazdowe*
––System wspomagania parkowania tyłem
––Klimatyzacja manualna
––Pakiet Komfort – podłokietnik przedni
kierowcy, przednie pasy bezpieczeństwa
z regulacją wysokości, kierownica regulowana
na wysokość, fotel kierowcy z regulacją
wysokości
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Laureate

Stepway

Na zdjęciu widoczna wersja Laureate z wyposażeniem opcjonalnym: Media Nav Evolution

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

––Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
––Lusterka boczne w kolorze nadwozia
––Środkowa konsola w lśniącym czarnym kolorze
z chromowanym obramowaniem
––Chromowane obramowanie zegarów na desce
rozdzielczej
––Chromowane wewnętrzne klamki drzwi
––Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją
wysokości
––Regulator-ogranicznik prędkości
––Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka boczne
––Centralne lusterko umożliwiające kontakt
wzrokowy z osobami siedzącymi na tylnych
miejscach
––Elektrycznie podnoszone szyby przednie
z wyłącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
––Kierownica z regulacją ustawienia w pionie
––Kierownica regulowana na wysokość
––Uchylane szyby w tylnych słupkach w trzecim
rzędzie siedzeń (w wersji 7-miejscowej)
––Podłokietnik przedni kierowcy
––Składane stoliki w drugim rzędzie siedzeń

––Wersja 7-miejscowa
––Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
––Lusterka boczne w kolorze ciemnoszarym
––Dwukolorowe relingi dachowe
––16-calowe stylizowane stalowe obręcze kół
––Boczne listwy ochronne nadkoli
––Przednia i tylna osłona podwozia w kolorze
matowego chromu
––Osłony świateł przeciwmgłowych w kolorze
ciemnoszarym
––Tapicerka materiałowa z szarymi elementami
i logo Stepway
––Media Nav Evolution: ekran dotykowy 7”
z nawigacją, radioodtwarzaczem (bez CD),
wejście USB i jack, Bluetooth®, pilot do
sterowania radiem przy kierownicy
––Kierownica pokryta skórą
––System wspomagania parkowania tyłem

LAUREATE = OPEN +

––Zamykany schowek w górnej części deski
rozdzielczej
––Kieszenie na oparciach przednich foteli
Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
––Wersja 7-miejscowa
––16-calowe aluminiowe obręcze kół
––Lakier metalizowany
––Kierownica pokryta skórą
––Pakiet skórzany (tapicerka skórzana łączona
ze skórą ekologiczną)
––Koło zapasowe/dojazdowe*/**
––System wspomagania parkowania tyłem
––Elektrycznie podnoszone szyby tylne
––Fotele przednie podgrzewane
––Przykrycie części bagażowej (dla wersji
7-miejscowej)
––Media Nav Evolution: ekran dotykowy 7”
z nawigacją, radioodtwarzaczem (bez CD),
wejście USB i jack, Bluetooth®, pilot do
sterowania radiem przy kierownicy
––Mapa Europy Wschodniej – wersja rozszerzona
(dostępna dla Media Nav Evolution)

STEPWAY = LAUREATE +

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
––Lakier metalizowany
––Koło zapasowe/dojazdowe*
––Kamera cofania z systemem wspomagania
parkowania tyłem
––Elektrycznie podnoszone szyby tylne
––Mapa Europy Wschodniej – wersja rozszerzona
(dostępna dla Media Nav Evolution)
* Opcja „koło zapasowe/dojazdowe” zastępuje
wyposażenie „zestaw do naprawy
uszkodzenia opony”.
** Niedostępne dla wersji z fabryczną
instalacją LPG.
*** Niedostępne menu w języku polskim.
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Akcesoria

1. WKŁAD DO BAGAŻNIKA. Solidny i szczelny,
umożliwia przewóz brudnych przedmiotów.
Skutecznie chroni fabryczną wykładzinę bagażnika,
idealnie dostosowany do kształtu bagażnika.
Praktyczny, łatwy do założenia i łatwo zmywalny.
2. PRZENOŚNY ORGANIZER DO BAGAŻNIKA.
Podziel bagażnik swojego pojazdu, aby ułatwić
organizację przestrzeni ładunkowej i utrzymać
przedmioty w miejscu podczas podróży.
Zdejmowany i łatwy w montażu, dostosowuje się do
przedmiotów różnych rozmiarów.
3. DYWANIKI TEKSTYLNE COMFORT. Idealnie
dopasowane do wnętrza Dacii Lodgy stanowią
optymalne zabezpieczenie fabrycznej wykładziny
i harmonijnie wpisują się w stylistykę kabiny.
Są zaprojektowane na miarę specjalnie do tego
modelu, mocowane na dwa zatrzaski i nie utrudniają
działania pedałów. Łatwe w utrzymaniu.
4. PODŁOKIETNIK. Środkowy podłokietnik z przodu
zwiększa wygodę prowadzenia auta i jednocześnie
stanowi dodatkowy schowek o pojemności 0,8 l.

1.

3.

2.

4.

5.

5. PODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGOWE DACIA.
Stylowe zabezpieczenie dolnej części drzwi.
Przydatne przy wsiadaniu i wysiadaniu.
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6. BAGAŻNIK NA ROWERY MOCOWANY NA HAKU.
Na wyjazdy przyda Ci się bagażnik na rowery
montowany na haku, umożliwiający łatwy przewóz
sprzętu całej rodziny.
7. JEDNOCZĘŚCIOWY HAK HOLOWNICZY.
Niezwykle wytrzymały i przystosowany do częstego
użytku, znacznie zwiększa możliwości przewozu
bagaży czy ciągnięcia przyczepy, łódki, przyczepy
kempingowej, montażu bagażnika na rowery itd.
Jest idealnie kompatybilny z samochodem
i zapobiega ryzyku odkształcenia nadwozia.
7.

8. STALOWE POPRZECZKI DACHOWE.
Przetestowany zgodnie z najsurowszymi normami
komplet dwóch stalowych poprzeczek dachowych
umożliwia w pełni bezpieczny przewóz kufra
dachowego, bagażnika na narty lub rowerowego.
9. KUFER DACHOWY. Ten wykonany ze sztywnego
tworzywa bagażnik dachowy daje się zamontować
w ciągu kilku minut na poprzeczkach dachowych
Dacii i oferuje dodatkową przestrzeń ładunkową.

8.

6.

10. WSPOMAGANIE PARKOWANIA PRZODEM
I TYŁEM. System wykrywa przeszkody, w które
mogłoby uderzyć przodem lub tyłem Twoje auto,
i ułatwia wykonanie manewrów.
11. KRATKA DZIAŁOWA. Jest to niezbędne
akcesorium dla zapewnienia bezpiecznego przewozu
czworonożnego pupila. Umożliwia oddzielenie
bagażnika od kabiny przeznaczonej dla pasażerów.

9.

10.

11.
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Silniki
SILNIK

Rodzaj paliwa
Norma emisji spalin
Pojemność skokowa (cm3)
Liczba cylindrów / łączna liczba zaworów
Maksymalna moc w kW (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr./min
Typ wtrysku
Doładowanie
Stop & Start

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów / liczba przełożeń

SCe 100

TCe 115 S&S

dCi 90 S&S

dCi 100 S&S

benzyna
Euro6
1598
4 / 16
75 (102) przy 5500
156 przy 4000
wielopunktowy
wolnossący
w standardzie

benzyna
Euro6
1198
4 / 16
85 (115) przy 4500
190 przy 1750
bezpośredni
turbodoładowany
w standardzie

olej napędowy
Euro6
1461
4/8
66 (90) przy 4000
220 przy 1750
bezpośredni Common Rail
turbodoładowany
w standardzie

olej napędowy
Euro6
1461
4/8
80 (109) przy 4000
260 przy 1750
bezpośredni Common Rail
turbodoładowany
w standardzie

mechaniczna / 5

mechaniczna / 5

mechaniczna / 5

mechaniczna / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierowniczy
Min. średnica zawracania kół (m)
Całkowita liczba obrotów kierownicy

ZAWIESZENIE

Rodzaj zawieszenia przód / tył

ze wspomaganiem hydraulicznym
11,1
3,3
typ McPherson z trójkątnymi wahaczami / oś sprężysta o profilu H i programowanym ugięciu ze sprężynami śrubowymi

KOŁA I OPONY

Opony standardowe (przednie i tylne) (15” / 16”)

185/65R15 88T / 195/55R16 91H

UKŁAD HAMULCOWY

ABS + system wspomagania nagłego hamowania
System kontroli toru jazdy ESC

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)

ZUŻYCIE PALIWA

Emisja CO2 (g/km)
W cyklu miejskim (l/100 km)
W cyklu pozamiejskim (l/100 km)
W cyklu mieszanym (l/100 km)
Zbiornik paliwa (l)

MASA (KG) 5 MIEJSC / 7 MIEJSC / 7 MIEJSC STEPWAY
Własna samochodu gotowego do jazdy (bez opcji)
Nacisk na przednią oś pojazdu gotowego do jazdy
Nacisk na tylną oś pojazdu gotowego do jazdy
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą
Ładowność**
Masa maksymalna przyczepy hamowanej
Masa maksymalna przyczepy niehamowanej

w standardzie
w standardzie
172
11,6”

179
10,6”

169
12,3”

177
11,2”

139 / 129 (LPG)
7,8 / 10,1 (LPG 5m) / 10,4 (LPG 7m)
5,2 / 6,5 (LPG 5m) / 6,7 (LPG 7m)
6,1 / 7,8 (LPG 5m) / 8,1 (LPG 7m)
50 / 32 (LPG)

124 / 128*
6,6 / 6,8*
4,8 / 5,0*
5,5 / 5,6*
50

103
4,3
3,8
4,0
50

105
4,4
3,8
4,0
50

1136 / 1186 / 1194
673 / 687 / 692
463 / 499 / 502
1765 / 1845 / 1849
2965 / 3045 / 3049
629 / 659 / 655
1400
605 / 630 / 630

1181 / 1217 / 1223
705 / 714 / 721
476 / 503 / 502
1810 / 1875 / 1897
3010 / 3075 / 3097
629 / 658 / 674
1400
625 / 640 / 640

1186 / 1236 / 1242
735 / 744 / 747
451 / 492 / 495
1815 / 1900 / 1900
3015 / 3100 / 3100
629 / 664 / 658
1400
630 / 640 / 640

1231 / 1263 / 1263
760 / 764 / 766
471 / 499 / 497
1860 / 1920 / 1923
3060 / 3120 / 3123
629 / 657 / 660
1400
640 / 640 / 640

* Dla wersji 7-miejscowej Stepway. ** Biorąc pod uwagę minimalny poziom załadunku.
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Dacia Lodgy wynosi od 4,0 do 8,1 l/100km, a emisja CO2 od 103 do 139 g/km. Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych procedur badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji.
Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może się różnić od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia a także od zainstalowanego wyposażenia
dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska.
Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na stronie www.dacia.pl
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Kolory nadwozia

Kołpaki i obręcze kół

BIEL ALPEJSKA

NIEBIESKI NAVY

CZ ARNA PERŁA

SZ ARY PLATYNOWY

SZ ARY ICELAND

NIEBIESKI AZURITE (RPL)*

NIEBIESKI COSMOS

SZ ARY COMÈTE

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15” STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15” STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15”
– KOŁPAKI TISA
– KOŁPAKI GROOMY
– KOŁPAKI POPSTER

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ
16” BAYADERE*

ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ
16” ALTICA
16” ALTICA Z DIAMENTOWYM
POŁYSKIEM

* Dostępny wyłącznie dla wersji Stepway.
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Wymiary

5 miejsc

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm )
(wg normy ISO 3832)

W konfiguracji 5-miejscowej (do wysokości oparć)
W konfiguracji 7-miejscowej (do wysokości oparć)
W konfiguracji 2-miejscowej ze złożonymi siedzeniami
trzeciego rzędu (pod dach)
W konfiguracji 2-miejscowej bez trzeciego rzędu
(pod dach)

WYMIARY (mm)

A
B
C
D
E
F
G

Rozstaw osi
Długość całkowita
Przedni zwis
Tylny zwis
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi

5 miejsc

7 miejsc

3

827
-

207

-

1861
2617

2810
4498 / 4521*
822 / 834*
866 / 877*
1492
1478
1751 / 1767*
2004

7 miejsc

5 miejsc

WYMIARY (mm)

WYMIARY (mm)

H

P

Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów /
1682 / 1683 1679 / 1680
z relingami dachowymi
H1 Wysokość pojazdu nieobciążonego z otwartą klapą
2015
2010
Wysokość progu bagażnika pojazdu
J
610
605
nieobciążonego
K
Prześwit pojazdu obciążonego
130
L
Promień na wysokości kolan w drugim rzędzie
177
L1 Promień na wysokości kolan w trzecim rzędzie
144
M
Szerokość nad przednimi podłokietnikami
1408
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami w drugim
M1
1466
rzędzie
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami w trzecim
M2
1357
rzędzie
N
Szerokość na wysokości przednich podłokietników
1401
Szerokość na wysokości tylnych podłokietników
N1
1424
w drugim rzędzie
Szerokość na wysokości tylnych podłokietników
N2
1300
w trzecim rzędzie

Y1
Y2
Z

Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
na przednich miejscach
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
w drugim rzędzie
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°
w trzecim rzędzie
Szerokość otworu bagażnika u góry / maksymalna
szerokość otworu bagażnika
Szerokość otworu bagażnika u dołu
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Wysokość otworu bagażnika

Z1

Długość załadunku za siedzeniami drugiego rzędu

Z2

Długość załadunku za siedzeniami trzeciego rzędu

Z3

Wysokość pod przesłoną bagażnika

P1
P2
Y

* Wersja Stepway.

7 miejsc

1003
952
-

867
859 / 1067

1174

1035
894

1130

1180
-

378
583

Dacia Lodgy

Jedź, podróżuj, korzystaj
– taka jest właśnie Dacia!
W Dacii projektujemy atrakcyjne samochody wysokiej jakości i za

właściwego wyboru. To postawienie na wysoką jakość, niezawodność

przystępną cenę: modele o wyrazistym stylu, ale bez ostentacji,

i oryginalną stylistykę, jak również na wysoki komfort i – co szczególnie

wyposażone w najbardziej niezawodne i sprawdzone technologie,

istotne – uczciwą cenę. To możliwość zakupu nowego samochodu w pełni

a wszystko to za niewiarygodnie niską cenę. W ciągu zaledwie

odpowiadającego Twoim potrzebom i pragnieniom.

dziesięciu lat zmieniliśmy układ sił i dokonaliśmy przewrotu na rynku

I wreszcie posiadanie Dacii to brak konieczności wyłożenia wszystkich

motoryzacyjnym. Niewiarygodne? Nie do końca. W czym tkwi nasza

pieniędzy na zakup samochodu, a zatem również możliwość wyjazdu na

tajemnica? To idealna kombinacja prostoty, przejrzystości i dobrej ceny.

wakacje czy kupienia wymarzonej gitary córce lub po prostu odłożenia

Od wyboru modelu poprzez cenę aż po serwisowanie – z Dacią wszystko

zaoszczędzonej kwoty. Z Dacią możesz się wybrać, dokąd tylko zechcesz,

jest jasne i oczywiste. Posiadanie Dacii daje pewność dokonania

i robić, co tylko zapragniesz.

Dacia Lodgy

Możesz
podróżować tak,
jak lubisz

www.dacia.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została
przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania
w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą
powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach,
tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu
uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia
techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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