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PONT ELÉG TÖKÉLETES.



A 
MEGÚJULT 
CSALÁDI AUTÓ
A kombik hosszúsága, az egyterűek tágassága és a SUV-k robusztus stílusa: az Új Dacia 
Jogger meglepetést okoz azzal, hogy mindezek legjavát egy 5 vagy 7 üléses családi 
autóban egyesíti. A sokoldalú, elegáns és megfizethető Új Jogger tökéletesen megtestesíti 
a Dacia szellemiséget.



Megemelt hasmagasság, markáns kerékjárati ívek, moduláris tetősínek: az Új Dacia Jogger stílusos 
kialakításával bármilyen utazáshoz alkalmazkodik és ideális a mozgalmas családi élethez. 
Korszerű, fekvő Y-alakú LED fényjegyei jelzik, hogy az Új Jogger a Dacia új generációjához tartozik, 
valamint LED tompított fényszórói éjszaka is jobb világítást biztosítanak. 

Hátul a függőlegesen elhelyezett lámpák között széles csomagtérnyílást találunk, amely könnyűvé teszi 
a csomagtartóhoz való hozzáférést. Élje át a kalandot az Extreme limitált szériával: fekete könnyűfém 
felnik, fényes fekete külső tükrök, cápauszony antenna és egyedi oldalsó matricák. 
Az Új Dacia Jogger az Ön és családja számára készült. 

KALANDOZÁSRA 
SZABOTT STÍLUS

MODULÁRIS HOSSZANTI TETŐSÍNEKEGYEDI KERÉKTÁRCSÁK 



Az Új Jogger utasterének kialakítása legalább annyira praktikus, mint amennyire kényelmes. A széles 
műszerfal növeli a térérzetet, míg a műszerfalon végigfutó kárpitozás* letisztult megjelenést kölcsönöz 
és segíti a műszeregység valamint a középen található multimédia képernyő egyszerűbb leolvasását. 
Ez utóbbi alatti részen a klímaberendezés és a jármű egyéb funkcióinak kezelőszervei kaptak helyet. 
Az utastér hátsó része kiemelkedő sokoldalúságot kínál. A 100%-ban elegáns és dinamikus stílusért 

válassza az Extreme limitált szériát piros varrásokkal, fehér ajtódíszlécekkel,  tolatókamerával, automata 
klímaberendezéssel, automata Dacia Kártyával valamint tartozék szőnyegekkel és csomagtér tálcával.
Új Jogger, új kilátások. Már csak meg kell szereznie! 

SOKKAL TÖBB,  
MINT PRAKTIKUS

* Verziótól függően. 



EMELT 
SZINTŰ 
KÉNYELEM
Nagyobb helykínálat és kiváló variálhatóság a beltéri komfort egyedülálló kialakításával: 
akár 23 liternyi hasznos tárolórekesszel a mindennapi használathoz és számos belső 
kialakítási kombináció a különböző igényekhez. Háromféle multimédia megoldás és a 
legmodernebb vezetéstámogató rendszerek.



LEHAJTHATÓ ASZTALKÁK A 2. ÜLÉSSORBAN*

Az Új Jogger az egész családot megszólítja. Figyel mindenki igényeire és ugyanazt a kényelmet biztosítja 
minden üléssorban. A formatervezett ülések – elöl állíthatóak – stressz- és fáradtságmentes utazást 
biztosítanak mind a 7 utazónak. Az Új Jogger a gondosan kidolgozott megoldásaival és tágasságával is 
kitűnik. A második üléssorban lehajtható asztalkák* találhatók pohártartókkal, továbbá Isofix rögzítési 
pontok a gyermekülésekhez. A harmadik üléssorhoz rekordméretű beszállási hely tartozik, egyszerű 

hozzáférést kínálva a két különálló üléshez, amelyek megfelelő utazási komfortot és bőséges térdhelyet 
kínálnak akár két felnőtt számára is. Az utastérben akár 23 liternyi tárolóhely is megtalálható, szétosztva 
minden utas számára. Az Új Jogger új értelmet ad az utazási élménynek. 

KOMFORT AKÁR 7 SZEMÉLYRE

* Verziótól függően.



Bármi is legyen az elképzelése, az Új Jogger egyedülálló helykínálatot és variálhatóságot biztosít, kivehető 3. üléssorral 
a hétüléses kiviteleknél, 1/3-2/3 arányban dönthető 2. üléssorral és rengeteg kialakítási kombinációval 2, 3, 4, 5, 6 
vagy 7 üléssel. Olyan sokoldalú, mint egy svájci bicska! A csomagtér térfogata akár 1819 literre is növelhető*, a belső 
magassága pedig szinte mindent képes elnyelni, amit magával vinne az útra. 

Mindent úgy terveztünk, hogy családja igényeit a lehető legjobban szolgálja: még a 2. üléssor lehajtható asztalkái** 
is kicsúsztathatók, hogy alkalmazkodjanak a hátul utazók testalkatához. Bízhat benne, hogy az Új Jogger elkíséri a 
családi kalandok során, akár a városi mindennapokban vagy a hosszabb kirucanások alkalmával.

REKORDSZINTŰ VARIÁLHATÓSÁG 

* VDA mérés szerint dm3-ben (2094 literben), 5 üléses verzió esetén (lehajtott 2. üléssorral).
** Verziótól függően.



Csatlakoztassa telefonját igényei és szükségletei szerint. Az Új Jogger 3-féle multimédia megoldással 
rendelkezhet – a döntés az Öné. Használja a praktikus, okostelefonról vezérelhető ingyenes Media Control 
alkalmazást a műszerfalon található fix telefontartóval, a Media Display-t 8”-os érintőképernyővel vagy 
a MEDIA NAV rendszert beépített gyári navigációval. Rádió, zenelejátszás, Bluetooth®, USB-csatlakozó,  
telefon, navigáció, hangvezérlés. A választott megoldás biztosítja az alapokat és még többet, egészen az 

Android Auto™ és Apple CarPlay™ kompatibilitásig, ahol egy USB-kábel használatával az okostelefon-
tükrözés is rendelkezésre áll. Az utastérben elhelyezett akár 6 hangszórón keresztül élvezhetik a 3D 
térhangzást (Arkamys™ rendszer) is, verziótól függően. 

KAPCSOLÓDJON 
TETSZÉSE SZERINT

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye. Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye. 



A Daciánál a biztonság mindig a szívügyünk volt. A járműveink legújabb platformjára épülő Új Jogger 
megerősített szerkezettel és modern vezetéstámogató rendszerekkel rendelkezik, amelyek még 
egyszerűbbé teszik a vezetést. Vezessen teljes nyugalomban.  

VEZESSEN TELJES 
BIZTONSÁGBAN

AKTÍV VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER (AEBS) 

A rendszer 7 és 170 km/h között aktív. Az elöl elhelyezett érzékelők 
figyelik az autója és az előtte haladó autó közötti távolságot. 
Ha az elöl lévő jármű lassít vagy megáll, vizuális és hangjelzés 
figyelmezteti a vezetőt. Ha a reakció elmarad vagy nem elégséges, a 
vészfékező rendszer automatikusan működésbe lép.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER 

Ez a 30 km/h sebesség fölött aktív rendszer automatikusan 
figyelmezteti a külső visszapillantó tükrökbe épített fényjelzésekkel, 
ha egy jármű van a holtterében.

LÉGZSÁKOK

A Dacia legújabb légzsákjai ajtónyomás-érzékelőkkel és 
gyorsulásmérőkkel rendelkeznek az oldalsó ütközések korai 
felismerése érdekében. A függöny- és oldallégzsákok sokkal 
gyorsabban fújódnak fel a has, a mellkas és a fej optimális védelme 
érdekében.

Első és hátsó 
parkolóradarok

Holttérfigyelő rendszer Tempomat 
sebességszabályozó

Sebességkorlátozó Emelkedőn elindulást 
segítő rendszer

Aktív vészfékező rendszer



DACIA JOGGER

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

ALAPFELSZERELTSÉGEK 
EXPRESSION = ESSENTIAL+ 

KÜLSŐ MEGJELENÉS
–  Karosszéria színű ajtókilincsek
–  Külső visszapillantó tükrök karosszéria színben 
–  Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
–  Moduláris hosszanti tetősínek
–  Fényes fekete ködlámpa keret 
–  16” SARIA dísztárcsák (FlexWheel®)
–  Sötétített hátsó ablakok
–  Kőszürke színű betétek az első és hátsó lökhárítókon

BELSŐ MEGJELENÉS 
–  Fehér díszítőelem a légbeömlőn
–  Lehajtható könyöktámasz a vezetőülésen
–  Acélszürke ajtókilincsek
–  Expression textilkárpitozás
–  Csomagtértakaró roló (7 üléses verziókon is)
–  Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin 

VEZETÉS 
–  Tempomat sebességszabályozó
–  Automata ablaktörlők

KOMFORT
–  Bőrhatású kormány
–  Magasságban és mélységben állítható kormány
–  Elektromos ablakemelők elöl / impulzív a vezető oldalán
–  Elektromos ablakemelők hátul
–  12 V-os csatlakozó elöl és hátul
–  Manuális klímaberendezés
–  Hátsó parkolóradarok

MULTIMÉDIA
–  Dacia Media Display: 8” multimédia kijelző navigáció nélkül, 

DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 1 USB-csatlakozó (műszerfal 
felső részén), 4 hangszóró, kormány alatti vezérlés + vezetékes 
okostelefon-tükrözés 

 

OPCIÓK  
–  BIZTONSÁG csomag: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera, 

holttérfigyelő, 2. tolatólámpa 
–  PRÉMIUM+ csomag: automata Dacia Kártya, elektromos 

parkolófék, zárt középkonzol könyöklővel, utastérből nyitható 
üzemanyagfedél (lehajtható könyöktámasz nélkül) 

–  MEDIA NAV 3 ÉV csomag: 8” Dacia MEDIA NAV gyári navigáció 
bővített K-Európa térképpel, 3 évig frissíthető térképcsomaggal, 
vezetékes okostelefon-tükrözéssel 

–  Automata klímaberendezés (egyzónás) 
–  16” MAHALIA kéttónusú alufelni 
–  Ülésfűtés az első üléseken (Automata klímával rendelendő.) 
–  Pótkerék (LPG verziókon nem elérhető)

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye. 
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

ALAPFELSZERELTSÉGEK

KÜLSŐ MEGJELENÉS 
–  Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával
–  Dacia LED fényjegyek elöl (LED nappali menetfény)
–  LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással
–  Fekete színű ajtókilincsek
–  Külső visszapillantó tükrök fekete színben
–  Hosszanti tetősínek
–  Első és hátsó lökhárítók karosszéria színben
–  16” MILIANA dísztárcsák
–  200 mm-es hasmagasság
–  Kerékjárati ív borítások
–  Fekete színű betétek az első és hátsó lökhárítókon

BELSŐ MEGJELENÉS 
–  Acélszürke díszítőelemek a légbeömlők körül
–  1/3–2/3 arányban előredönthető ülések a 2. üléssorban 

(háttámla/teljes ülés)
–  Fekete színű ajtókilincsek
–  Csomagtértakaró roló (csak 5 üléses verziókon)
–  Essential textilkárpitozás

VEZETÉS 
–  Elektromos szervokormány
–  Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
–  Stop & Start rendszer, ECO üzemmód
–  Sebességkorlátozó figyelmeztető hangjelzéssel

LÁTHATÓSÁG  
–  Első ködfényszórók

KOMFORT
–  Ajtózárak automatikus bezárása menet közben
–  Távirányítós központi zár
–  Elektromos ablakemelők elöl
–  1 db USB-csatlakozó elöl
–  1 db 12 V-os csatlakozó elöl
–  Magasságban állítható vezetőülés
–  Magasságban állítható kormány

MULTIMÉDIA 
–  Dacia Media Control: DAB rádió kormány alatti vezérléssel, 

műszeregységbe integrált kijelzővel, 2 első hangszóró, 
Bluetooth® kihangosító, Dacia Media Control okostelefonos 
alkalmazás 

–  Fix telefontartó a műszerfal felső részén

OPCIÓK  
–  Manuális klímaberendezés
–  VEZETÉS csomag: Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 

funkcióval, hátsó parkolóradarok, magasságban és mélységben 
állítható kormány

EXPRESSION     ESSENTIAL     

A kép extrafelszereltségeket tartalmaz. A kép extrafelszereltségeket tartalmaz.



METEOR SZÜRKE(1)

TERRAKOTTA BARNATERRAKOTTA BARNA(1) JÉGFEHÉRJÉGFEHÉR(2)HOLDKŐ SZÜRKE HOLDKŐ SZÜRKE(1)

ZUZMÓ SZÜRKE(2)FEKETE GYÉMÁNT(1)

ÉJFÉLI SZÜRKE(2)

DACIA JOGGER

FELSZERELTSÉGI SZINTEK 

ALAPFELSZERELTSÉGEK 
EXTREME = EXPRESSION+

KÜLSŐ MEGJELENÉS 
–  „Xtreme” feliratú matricák az első ajtókon 
–  16” MAHALIA fényes fekete alufelni „Xtreme” felirattal
– Külső visszapillantó tükrök fényes fekete színben 
–  Fényes fekete cápauszony antenna 

BELSŐ MEGJELENÉS  
– Extreme textilkárpitozás piros varrásokkal 
– Fehér színű betétek az első ajtópaneleken
– Tartozék textilszőnyegek 
– Tartozék csomagtér tálca
– Lehajtható asztalkák az első ülések hátoldalán 

KOMFORT
–  Automata klímaberendezés (egyzónás)
–  Tolatókamera
–  Automata Dacia Kártya
–  Kivehető telefontartó a műszerfalon

OPCIÓK
–  PRÉMIUM csomag: első és hátsó parkolóradarok, elektromos 

parkolófék, holttérfigyelő, zárt középkonzol könyöklővel 
(lehajtható könyöktámasz nélkül) 

–  MEDIA NAV 3 ÉV csomag: 8” Dacia MEDIA NAV gyári navigáció 
bővített K-Európa térképpel, 3 évig frissíthető térképcsomaggal, 
vezetékes okostelefon-tükrözéssel 

–  Ülésfűtés az első üléseken 
–  Pótkerék (LPG verziókon nem elérhető) 

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye. 
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

EXTREME     

SZÍNEK

(1) Metálfényezés.  (2) Nem metálfényezés.

DACIA JOGGER

 

A kép extrafelszereltségeket tartalmaz.
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6.

8. 9.

5.

4.

DACIA JOGGER

TARTOZÉKOK 

1.  VONÓHOROGRA SZERELHETŐ 

COACH KERÉKPÁRTARTÓ

Tegye egyszerűbbé mindennapjait ezzel a vonó-
horogra szerelhető kerékpártartóval, amely akár 
3 kerékpár szállítására is alkalmas. Rögzítése a 
vonóhorogra gyors és egyszerű, nincs szükség 
további beállításokra. Ideális megoldás gyakori 
használatra.

2.  HÁTSÓ SPOILER 

Kiemeli a jármű sportos karakterét.

3.  OLDALFELLÉPŐ

A be- és a kiszállás, valamint a tetőn szállított 
csomagok elérése sosem volt még ilyen könnyű. 
Emelje ki az Új JOGGER robusztus stílusát ezzel 
praktikus tartozékkal.

4.  INDUKCIÓS OKOSTELEFON-TÖLTŐ

Okos tartozék, amely könnyebbé teszi a 
mindennapokat az egyszerű, gyors és vezeték 
nélküli indukciós telefontöltéssel. Két felszerelési 
lehetőség: szellőzőre vagy műszerfalra.

5.  12V-220V ÁTALAKÍTÓ

Az átalakítóval töltheti a mindennapokban 
használt elektromos eszközeit: számítógép, drón, 
elektromos kerékpár vagy roller.

6.  EASYFLEX CSOMAGTÉR VÉDELEM

A teljes csomagteret lefedi a koszos tárgyak 
szállításához. A csúszásmentes védőszőnyeg 
ki- és összehajtható, így illeszkedni tud az ülések 
helyzetéhez. Sokoldalú és praktikus eszköz a 
mindennapi élethez és a szórakozáshoz.

7.  KÖNYÖKTÁMASZ TÁROLÓVAL ÉS 

POHÁRTARTÓ RENDSZEREZŐVEL

Kényelmes vezetés és még több tároló ezzel a 
magasságban állítható könyöktámasszal, amely 
kompatibilis a nyitott középkonzollal. A pohártartó 
rendszerezőben karnyújtásnyira tárolhatja kulcsait, 
érméit, italos palackját vagy üdítős dobozát. 

8.  GUMISZŐNYEGEK

Óvja meg autójának belsejét az emelt 
peremű, kifejezetten az Új Joggerhez készült 
gumiszőnyegekkel. Vízhatlan és könnyen 
tisztítható, és patentokkal egyszerűen rögzíthető. 
Hatékony megoldás sár, por és kosz ellen. 

9.  AJTÓ ÉLVÉDŐK ÉS PRÉMIUM 

TEXTILSZŐNYEGEK

Szabja személyre és óvja meg stílusosan az ajtók 
környékét. A lakkozott fekete JOGGER felirattal 
ellátott kiegészítő exkluzív külsőt kölcsönöz az 
autójának. Nyújtson még nagyobb védelmet 
a járműnek a textilszőnyegekkel. Kiemelkedő 
minőség, praktikus és könnyen tisztítható.

1.

2. 3.



A Dacia praktikus és megbízható járműveket gyárt és kínál a legjobb ár-érték arány mellett. Stílusos, 
ugyanakkor letisztult modelljeinket a legmegbízhatóbb és bevált technológiákkal láttuk el, és mindezt 
verhetetlen áron! Tizenöt év alatt megváltoztattuk a játékszabályokat és felforgattuk az autópiacot. 
Hihetetlennek tűnik? Pedig nem az. Hogy mi a titkunk? Az egyszerűség, az átláthatóság és az elérhetőség 
tökéletes elegye. Ha Daciáról van szó, minden egyértelmű és világos, a modell kiválasztásától az árig és a 
karbantartásig. 

Ha Ön Daciát vezet, akkor biztos lehet benne, hogy a legjobbat választotta! Hiszen ezzel a minőség, a 
megbízhatóság, a megnyerő külső, a kényelem és a méltányos ár mellett döntött. Olyan új autót 
vásárolhat, amely megfelel az igényeinek. És végül, Daciát vezetni azt is jelenti, hogy többé nem kell az 
összes pénzét az autójára költenie – emellett arra is jut, hogy nyaralni menjen, megvegye lányának álmai 
gitárját, vagy egyszerűen csak félretegyen. 

VEZETÉS, UTAZÁS, ÉLMÉNYEK 

EZ A DACIA ÉRZÉS!
MÉRETEK 

Méretek mm-ben. 
* Tetősínek nélkül / tetősínekkel.

JOGGER    

JOGGER    5 ÜLÉSES    7 ÜLÉSES    

5 ÜLÉSES    7 ÜLÉSES    

CSOMAGTARTÓ (dm3 – VDA szabvány / liter) 5 ÜLÉSES 7 ÜLÉSES

Legkisebb csomagtartó térfogat (ISO 3832 szabvány) 708/829 160/212

Legnagyobb csomagtartó térfogat (ISO 3832 szabvány) 1819/2094 1807/2085

2. üléssor a helyén, 3. üléssor ledöntve - 565/699

2. üléssor a helyén, 3. üléssor nélkül - 696/820
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BIGGER, COOLER, 
JOGGER 



A Dacia ajánlásával 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája 

keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, Az RN Hungary fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és 

tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Dacia márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek 

(széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek 

enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár 

teljesen, akár részben tilos Az RN Hungary előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. 

A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és 

részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! Az RN Hungary a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért 

való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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