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ŠEIMOS 
AUTOMOBILIS
Universalo ilgis, miniveno erdvumas ir solidaus visureigio stilius – naujajame JOGGER 
sujungti visų šių kategorijų automobilių privalumai. Taip sukurtas 5 arba 7 vietų šeimos 
automobilis. 
Universalus, elegantiškas ir nesunkiai įperkamas naujasis JOGGER puikiai įkūnija DACIA 
filosofiją.





RATLANKIAI IR RYŠKIOS RATŲ ARKOSMODULINIAI STOGO LAIKIKLIAI, LENGVAI PRITAIKOMI RAKTU 

Aukšta prošvaisa, ryškios ratų arkos, moduliniai stogo laikikliai – solidaus dizaino naujasis DACIA JOGGER, 
prisitaikantis prie bet kokių kelių, idealiai tiks šeimoms, kurių gyvenimas kupinas judesio. Modernūs 
DACIA markės automobiliams būdingi Y raidės formos žibintai pabrėžia, kad automobilis priklauso 
naujajai DACIA kartai. Artimieji šviesadiodžiai žibintai dar geriau apšviečia kelią naktį. Užpakaliniai žibintai 
išdėstyti vertikaliai – palikta daugiau erdvės bagažinės dangčiui, kad būtų patogiau susidėti daiktus. 

Pasinerkite į nuotykius įsigiję ribotojo leidimo variantą EXTREME su juodai dengtomis ratų arkomis, 
aliumininiais ratlankiais, šoninių veidrodėlių korpusais ir ryklio peleko formos antena. Išskirtiniai lipdukai 
ir megalito pilkos spalvos važiuoklės apsaugos. Naujasis DACIA JOGGER sukurtas jums ir jūsų šeimai.

SUKURTAS PABĖGTI NUO ŠURMULIO





KOMFORTAS 
BET KURIOJE 
SĖDYNIŲ 
EILĖJE 
Daugiau erdvės, daugiau universalumo. Erdvei skirta ypač daug dėmesio: bendra dėtuvių 
talpa – 24 litrai, 64 salono konfigūracijos, atitinkančios bet kokius poreikius. Trys 
multimedijos įrangos paketai ir naujausios kartos vairavimo pagalbos sistemos, su kuriomis 
jausitės ramiai ir saugiai. Ribotojo leidimo variante EXTREME – apmušalai su raudonomis 
siūlėmis, galinio vaizdo kamera, klimato kontrolė, laisvų rankų kortelės ir kt. Linkime smagių 
nuotykių!



GALIMOS 2, 3, 4, 5, 6 ARBA 7 VIETŲ KONFIGŪRACIJOS NUO 607 IKI 1819 LITRŲ TALPOS BAGAŽINĖ* IŠSTUMIAMI STALELIAI GALE

Naujasis DACIA JOGGER prisitaikys prie jūsų kasdienybės. Ketinate pavėžėti draugus? Akimirksniu 
pertvarkykite erdvę – antros eilės sėdynė nulenkiama 2/3 ir 1/3 dalimis, o trečioje eilėje sumontuotos dvi 
sulankstomos ir atskirai išimamos sėdynės. Jei gale sėdintys keleiviai norėtų užkąsti, jie gali pasinaudoti 
dviem išstumiamais staleliais. Norite didesnio komforto trečioje eilėje? Užsisakykite porankius su 
praktišku puodelių laikikliu. Reikia pervežti kokius nors daiktus? Viską sutalpinsite erdvioje 607 l talpos 
bagažinėje (5 vietų automobilio variante). 

Nulenkus galinę sėdynę telpa net 1819 litrų ilgų krovinių. Palengvinkite sau kelionę ir nustatykite 
maršrutą naudodamiesi multimedijos sistema. 8 colių jutiklinis ekranas su navigacija, išmaniojo telefono 
ekrano dubliavimo laidu arba „WiFi“ ryšiu funkcija, „Bluetooth“ ryšys – rasite viską, ko tik reikia. Idealus 
automobilis bet kokioje situacijoje!

REKORDINIS ERDVUMAS IR ĮVAIRIOS 
SALONO KONFIGŪRACIJOS

* Mažiausia bagažinės talpa 607 l, didžiausia – 1819 l. Priklauso nuo varianto ir keleivių salono konfigūracijos.





DACIA JOGGER

SPALVOS IR MATMENYS

TERAKOTOS 
RUDA1

MĖNULIO 
AKMENS 

PILKA1

LEDYNO 
BALTA2

SKALŪNŲ 
PILKA1

PERLAMUTRINĖ 
JUODA1

GELEŽINĖ 
MĖLYNA1, 3

1 Metalizuojamieji dažai 
2 Neskaidrūs dažai 
3 Išskyrus variantą EXTREME

Matmenys milimetrais.
* 5-vietų / 7-vietų
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DACIA JOGGER

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA
ESSENTIAL COMFORT EXTREMEIŠORĖ

Šios markės automobiliams būdingas žibintų išdėstymas, automatiniai šviesadiodžiai dieniniai žibintai • / • • / • • / •
Priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos Kvarco pilka Kvarco pilka  Megalito spalva
Šoniniai apsauginiai lipdukai / SNORKEL tipo lipdukas - / - Juodas / - Specialus EXTREME varianto lipdukas / •
Durų veidrodėliai Juodi Kėbulo spalvos Blizgios juodos spalvos
Išilginiai stogo laikikliai • - -
Moduliniai išilginiai stogo laikikliai - • •
Blizgios juodos spalvos ryklio peleko formos antena - - •

SALONAS
Medžiaginiai prietaisų skydelio ir priekinių durų porankių apmušalai / chromuota priekinių durų plokščių apdaila - / - • / - • / •
1/3 ir 2/3 nulenkiamas užpakalinės sėdynės atlošas • • •

AKTYVIOJI IR PASYVIOJI SAUGA
Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir avarinio stabdymo (EBA) sistemos • • •
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS) važiuojant užmiestyje • • •
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESP) ir pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA) • • •
Skambutis pagalbos tarnyboms (E-CALL) • • •
Vairuotojo priekinė oro pagalvė / keleivio priekinė oro pagalvė (galima išjungti) • / • • / • • / •
Šoninės oro pagalvės (krūtinę saugančios ir užuolaidinės: priekyje ir gale) • • •
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema • • •
Automobilio statymo atbuline eiga jutikliai P • •
Galinio vaizdo kamera - P •
Vaikų kėdutės fiksavimo ant 2 eilės šoninių sėdynių sistema ISOFIX • • •

VAIRAVIMO PRIEMONĖS IR VALDIKLIAI
Greičio ribotuvas su garsiniu signalu / pastovaus greičio palaikymo sistema • / o • / • • / •

MATOMUMAS      
Priekiniai rūko žibintai • • •
Automatinis artimųjų šviesų perjungimas į tolimąsias ir atvirkščiai • • •
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai • • •

KOMFORTAS      
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius o • •
Automatinis oro kondicionierius - o •
Automatiniai priekinio stiklo valytuvai - • •
Kortelė KEYLESS ENTRY - P •
Elektra reguliuojami priekiniai langai • • •
Elektra reguliuojami galiniai langai - • •
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis • / P • / • • / •
Šildomos priekinės sėdynės - o o

Lėktuviniai galinių keleivių staleliai - - •

GARSO SISTEMA
MEDIA CONTROL: DAB radijas, 2 garsiakalbiai, „Bluetooth®“ ryšys • - -
MEDIA DISPLAY: DAB radijas, 4 garsiakalbiai, 8 colių jutiklinis ekranas o • •
MEDIA NAV: navigacija, DAB radijas, 6 garsiakalbiai, 8 colių jutiklinis ekranas - o o

PAKETAI
Paketas COMFORT: vertikaliai ir horizontaliai reguliuojamas vairaratis, greičio kontrolė ir automobilio statymo atbuline eiga pagalbos 
sistema o • •

Paketas COMFORT PLUS: kortelė KEYLESS ENTRY, automatinis stovėjimo stabdys ir centrinis pultas su porankiu ir dėtuve - o -
Paketas CITY: automobilio statymo priekine ir atbuline eiga pagalbos sistema, galinio vaizdo kamera, aklųjų zonų stebėjimo sistema - o -
Paketas COMFORT PREMIUM: automatinis stovėjimo stabdys, centrinis pultas su porankiu ir dėtuve, vairo stiprintuvas automobilio 
statymo priekine eiga pagalbos sistema, aklųjų zonų stebėjimo sistema - - o

- niedostępne, • dostępne w standardzie, o dostępne w opcji, P dostępne w pakiecie. 1 Kompatybilne z aplikacjami Apple CarPlay™ i Android Auto™. Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.



Dacia rekomenduoja

Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. 
Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos DACIA pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus DACIA 
atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami 
naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią DACIA atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos 
spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško DACIA sutikimo..
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