
Twoja DACIA LODGY
ZA

49 900 zł

Kod konfiguracji FVOG9S

LODGY



Wersja

WERSJA

OPEN 7-miejsc
TCe 100 FAP 49 900 zł

DESIGN ZEWNĘTRZNY

Kolor
Biel Alpejska 0 zł

koło
felgi stalowe 15", kołpaki wzór Groomy 0 zł

DESIGN WNĘTRZA

tapicerka
tapicerka materiałowa Rollando 0 zł

PAKIET I WYPOSAŻENIE

Nie wybrano żadnej pozycji

Cena całkowita 49 900 zł

WYPOSAŻENIE SERYJNE

 



WYGLĄD

MULTIMEDIA

KOMFORT I WNĘTRZE

korek paliwa zamykany kluczykiem

zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym

lusterka boczne w kolorze czarnym

zderzaki w kolorze nadwozia

relingi dachowe

stalowe obręcze kół 15"

boczne listwy ochronne

radio MP3, AUX + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą, bez CD

sterowanie radiem pod kierownicą

oświetlenie miejsc tylnych

kolumna kierownicy bez regulacji wysokości

III rząd siedzeń

wskaźnik zmiany biegów

kanapa w 2 rzędzie składana z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3



WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

PROWADZENIE POJAZDU

oświetlenie bagażnika

szyby tylne otwierane ręcznie

szyba tylna ogrzewana

wewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym

kierownica standardowa (niepokryta skórą)

szyby przednie regulowane elektrycznie

lusterko w osłonie p/słonecznej po stronie pasażera

gniazdo 12V dostępne z II rzędu siedzeń

schowek w III rzędzie siedzień

tapicerka materiałowa Rollando

wycieraczka szyby tylnej

1 światło przeciwmgłowe tylne

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgłowe

lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie

wspomaganie kierownicy

komputer pokładowy
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

BEZPIECZEŃSTWO

centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi

system Stop&Start

tryb ECO

nawiew powietrza na tylne siedzenia

klimatyzacja manualna

system kontroli ciśnienia w oponach

pasy przednie po stronie kierowcy z napinaczami pirotechnicznymi

boczne poduszki powietrzne z przodu

układ wspomagania nagłego hamowania (AFU)

przednie pasy bezpieczeństwa

tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

zdalna blokada drzwi podczas jazdy

poduszka powietrzna czołowa pasażera

zestaw do naprawy uszkodzenia opony

system ISOFIX na 3 miejscach w II rzędzie

3 zagłówki tylne regulowane na wysokość

ESC z systemem wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)

 



Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 g/km WLTP 153

Zużycie paliwa WLTP l/100 km w cyklu mieszanym 6.8

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 177

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 11,4

Układ napędowy

Typ napędu przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi 5

poduszka powietrzna kierowcy

poduszka powietrzna pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji

ABS

sygnalizacja dźwiękowa niezapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu

DANE TECHNICZNE

 



8.08.2019 Podsumowanie

Rodzaj nadwozia Jednobryłowy

Koła i opony

Opony standardowe przednie/tylne 185/65 R15

Silnik

Typ silnika TCe 100 FAP

Ilość zaworów 16

Typ wtrysku paliwa bezpośredni

Moc maksymalna kW (KM) 075 (100)

Maksymalny moment obrotowy Nm 200

Rodzaj paliwa Benzyna

Ilość cylindrów 4

Pojemność skokowa (cm3) 1333

Wymiary

Długość całkowita 4498

Wysokość całkowita 1683 (5-miejsc.)/1680 (7-miejsc.)

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi 2004

Typ techniczny

Typ techniczny SD0JESNU6DA010M700

Ilość miejsc siedzących 7
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Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Ilość biegów do przodu 6

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3) 207

Prezentowane w serwisie zdjęcia modeli pojazdów i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne

elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i

akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane w serwisie informacje nie stanowią oferty w

rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości,

specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u

Autoryzowanych Partnerów.

 




