HELT ENKELT

DEN HELT NYE
DACIA JOGGER

EN NY FORM
FOR FAMILIEBIL
Den helt nye Dacia Jogger har samme længde som en stationcar, rummelighed som
en MPV og robust styling som en SUV og overrasker ved at kombinere det bedste fra
disse segmenter i en familiebil med fem eller syv sæder. Alsidig, elegant og prismæssigt
overkommelig – den helt nye Jogger lader Dacias ånd komme fuldstændig til udtryk.

DESIGNET TIL EVENTYR
Med sin store frihøjde, markante hjulkasser og modulopbyggede tagbøjler har den helt nye
Dacia Jogger et robust design, som passer til alle vejforhold, hvilket gør den ideel til familier med en
actionfyldt livsstil. Den nye models moderne, Y-formede signaturlys bekræfter dens slægtskab med den
nye Dacia-generation. LED-nærlyset sikrer et kraftigere lys om natten. Bagpå udvider lygternes lodrette

NYE ALUMINIUMSFÆLGE

placering bagklappens åbningsmål med optimeret adgang til bagagerummet. Gå all-in med Extreme
Limited Edition, som tilbyder sorte hjulkasser, aluminiumsfælge, sidespejle og hajfinneantenne i sort
højglans. Iøjnefaldende stickers og beskyttende bundskjold i farven Megalith Grey. Den helt nye Dacia
Jogger, skabt til dig og din familie.

MODULOPBYGGEDE TAGBØJLER

MEGET MERE END FUNKTIONEL
Den helt nye Joggers kabinedesign er funktionelt og komfortabelt. Det brede instrumentpanel forstærker
indtrykket af rummelighed. En stofstribe, som løber på tværs af hele instrumentpanelet* sikrer et stilrent,
minimalistisk look, som gør det nemmere at aflæse instrumentpanelet og multimedieskærmen ovenover.
Det nederste område sikrer let adgang til aircondition og betjeningselementer til førerassistentsystemet.
Den bageste del af kabinen tilbyder imponerende alsidighed. Vælg Extreme Limited Edition med røde

syninger i kabinen, dørlister i krom, bakkamera, klimaanlæg, håndfrit kort, måtter til alle sædepladser og
et beskyttende bagagerumsindlæg for en 100 % elegant og dynamisk stil.
Den helt nye Jogger, helt nye muligheder! Du skal blot drage fordel af dem.
*afhænger af versionen.

NYD
OPTIMERET
REJSEKOMFORT
Mere plads og større alsidighed takket være en unik tilgang til rummelighed med 23,1 liters
nyttig opbevaringsplads til hverdagsbrug og adskillige konfigurationsmuligheder, som
opfylder alle dine behov. Tre pakker med multimedieudstyr og den nyeste generation af
førerassistentsystemer.

KOMFORT GANGET MED 7
Den helt nye Jogger omfavner hele familien. Den tager højde for alles behov og tilbyder samme
komfortniveau på alle sæderækker. De skulpturerede sæder – justerbare foran – sikrer kørsel uden
træthed for alle syv personer i bilen. Den helt nye Jogger skiller sig også ud med sine gennemtænkte
detaljer og rummelighed. På 2. sæderække forefindes bakkeborde* med kopholdere og praktiske
isofix-forankringer til børnesæder. Tredje sæderække tilbyder rekordstore adgangsmuligheder med to

individuelle sæder med armlæn, som sikrer kompromisløs plads til to voksne med generøs benplads.
Opbevaringsrum på totalt 23,1 liter er fordelt over hele kabinen, så alle personer i bilen får glæde af dem.
Den helt nye Jogger tilfører en ny dimension til din køreoplevelse.
*afhænger af versionen.

FORSKYDELIGE BAKKEBORDE VED BAGSÆDERNE

REKORDSTOR MODULOPBYGNING
Uanset hvordan dine planer ser ud, tilbyder den helt nye Dacia Jogger unik plads og alsidighed med
udtagelige bagsæder i 7-sæders versionen, et 1/3-2/3-splitbagsæde på 2. sæderække og mange mulige
konfigurationer med 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 sæder. Den er lige så alsidig som en schweizerkniv! Nyd godt af den
store bagagerumsvolumen på op til 1.819 liter* og en læssehøjde, som er klar til at sluge alt det, du gerne
vil have med på turen. Alt er designet med henblik på at opfylde din families behov. Selv bakkebordene på
2. sæderække kører ud og tilpasser sig efter din kropsform.

Du kan regne med, at den helt nye Dacia Jogger gør dine eventyr nemmere, uanset om turen går til byen
eller ud i naturen.
* maksimal bagagerumsvolumen i dm3 i overensstemmelse med VDA-standarden (2094 l). 5-sæders version med
nedfældede sæderækker.

VÆLG DIN OPKOBLING
Tilslutter i overensstemmelse med dine behov og prioriteter. Den helt nye Dacia Jogger fås med
tre omfattende former for multimedieudstyr – du vælger selv. Nyd godt af den gennemtænkte
smartphonestyrede Media Control, som er indbygget i instrumentpanelets design, Media Display med
en 8” touchscreen og Media Nav med navigation. Radio, musik, Bluetooth, USB, telefon, navigation,
stemmegenkendelse Det system, du vælger, tilbyder det vigtigste og mere til, helt op til AndroidAuto™-

MEDIA CONTROL

og Apple CarPlay™-kompatibilitet. For dem, der ønsker yderligere udstyr, fås wi-fi smartphone-spejling
med Media Nav. Du kan også nyde 3D-lyd (Arkamys™-system) takket være 6 højttalere, som er fordelt
i hele kabinen, afhænger af versionen.
Android Auto™ er et brand tilhørende Google Inc. Apple CarPlay™ er et brand tilhørende Apple Inc.

MEDIA DISPLAY

Advarsel om biler i den
blinde vinkel

Fartpilot

KØR HELT SIKKERT
Hos Dacia har sikkerhed altid været i fokus. Den helt nye Dacia Jogger er fremstillet på den nyeste platform
til vores biler og har en forstærket karrosseristruktur og den nyeste generation af assistentsystemer, som
gør kørslen lettere. Kør med fuldstændig ro i sjælen.
Parkeringssensor foran
og bagpå

AUTOMATISK NØDOPBREMSNING

ADVARSEL OM BILER I DEN BLINDE VINKEL

AIRBAGS

Systemet er aktivt ved hastigheder mellem 7 og 170 km/h og
udstyret med en frontsensor, som overvåger afstanden mellem
din bil og det forankørende køretøj. Hvis det forankørende køretøj
sænker hastigheden eller standser, får du både en akustisk og
visuel advarsel. Hvis du reagerer for langsomt eller utilstrækkeligt,
aktiveres bremsekraftforstærkeren automatisk.

Systemet er aktivt fra og med en hastighed på 30 km/h og advarer
dig automatisk om køretøjer i din blinde vinkel via advarselslamper i
sidespejlene.

Dacias nye airbaggeneration er udstyret med dørtrykssensorer og
et accelerometer, som sikrer tidlig registrering af sidekollisioner.
Hoved- og sideairbags udløses hurtigere for optimal beskyttelse af
maveregion, overkrop og hoved.

Automatisk nødopbremsning

Hill Start Assist

Hastighedsbegrænser

DACIA JOGGER
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BILEN SET BAGFRA

GRÅ COMETE(1)

SORT NACRE(1)
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7-SÆDERS VERSION SET OPPEFRA
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BAGAGERUMSVOLUMEN- (i dm3 - VDA-standard/liter)

(1) Metallak. (2) Standard-lak. (3) Fås ikke til
Extreme-versionen.

5-SÆDERS
VERSION

7-SÆDERS
VERSION

Minimum bagagerumsvolumen – (ISO 3832 standard)

708/829

160/212

Maksimal bagagerumsvolumen – (ISO 3832 standard)

1.819/2.094

1.807/2.085

2. række på plads og 3. sæderække nedfældet

-

565/699

2. række på plads og 3. sæderække fjernet

-

696/820

Dimensioner i mm.

DACIA JOGGER

TILBEHØR
4. INDUKTIV OPLADER TIL
SMARTPHONE

Gennemtænkt tilbehør, som gør din
dagligdag nemmere med bekvem, ubesværet
og hurtig induktiv opladning. Der er to
fastgørelsesmuligheder: på luftdysen eller på
armen.
5. 12-220V OMFORMER

Oplad alle de elektriske enheder, du bruger i
hverdagen, med denne konverter: computer,
drone, scooter eller elcykel.
6. EASYFLEX MODULOPBYGGET
BAGAGERUMSBESKYTTELSE

4.

Dæk hele bagagerummet, så du kan transportere
omfangsrige og snavsede genstande. Den
skridsikre bagagerumsbeskyttelse foldes ud og
sammen ved at tilpasse den til sædernes position,
og den er et alsidigt og praktisk tilbehør til din
dagligdag og fritidsaktiviteter.
7. ARMLÆN MED
OPBEVARINGSPLADS OG
RUMINDDELER I KOPHOLDER

1. COACH CYKELHOLDER - PÅ

5.

1.

Nyd kørekomfort og ekstra opbevaringsplads
med dette højdejusterbare armlæn, som er
kompatibelt med en mellemhøj midterkonsol. Med
ruminddeleren i kopholderen kan du opbevare
dine nøgler, mønter, dåser eller flasker lige ved
hånden.

6.

ANHÆNGERTRÆKKET - 3 CYKLER 13 BEN

8. GUMMIMÅTTER

Gør alt nemmere med denne cykelholder, som
kan transportere op til tre cykler. Den fastgøres
hurtigt på anhængertrækket uden behov for
efterjustering og er den ideelle løsning til hyppig
brug.

Beskyt gulvet i din bils kabine med gummimåtter
med høje kanter, som er særligt designede til
din nye Jogger. De er vandtætte og lette at
vedligeholde og kan fastgøres hurtigt ved hjælp af
de passende sikkerhedsclips. En effektiv løsning
mod snavs, mudder og støv.

2. TAGSPOILER

Fremhæv bilens sportslige karakter.

9. DØRPANELER FORAN OG PREMIUM
STOFMÅTTER

3. SIDETRIN

Det har aldrig været nemmere at stige ind i eller
ud af bilen eller at få fat i bagage på taget.
En udstyrsdetalje, som virkelig også optimerer din
nye Joggers robuste stil.

2.

3.

7.

8.

9.

Tilpas og beskyt områderne rundt om bilens døre
med stil. Den lakerede, sorte finish på JOGGER
tilfører et eksklusivt touch.
Tilføj ekstra beskyttelse til bilen med stofmåtter. De
er af høj kvalitet, praktiske og nemme at rengøre.

KØR, REJS, NYD LIVET...

DET ER DACIAS ÅND!
Hos Dacia tilbyder vi praktiske, pålidelige biler, som giver maksimal værdi for pengene. Modeller med
selvsikker stil, men ingen overflødigheder, udstyret med de mest pålidelige, gennemtestede teknologier...
til en pris, der er umulig at slå. Igennem femten år har vi ændret spillereglerne og skabt uro på
bilmarkedet. Utroligt? Faktisk ikke. Vores hemmelighed? En perfekt blanding af enkelhed,
gennemsigtighed og tilgængelighed. Lige fra modeludvalg til pris og vedligeholdelse er alt klart
og logisk hos Dacia.

Når du vælger at køre Dacia betyder det, at du har truffet det rigtige valg. Det er lig med at vælge kvalitet,
pålidelighed, design, komfort og frem for alt til en fair pris. Det er lig med at være i stand til at købe en ny
bil, der opfylder dine krav.
Endelig betyder det at køre Dacia, at du ikke længere skal bruge alle dine penge på din bil – du kan stadig
tage på ferie, forære din datter den guitar, hun altid har ønsket sig, eller blot spare op.

BIGGER, COOLER,
JOGGER

Vi har taget alle forholdsregler for at sikre, at denne udgivelse er præcis og opdateret på datoen for trykning. Denne udgivelse er udarbejdet med førproduktionsmodeller og prototyper. I henhold til
koncernens politik vedr. kontinuerlig produktforbedring forbeholder Dacia sig retten til til enhver tid at ændre de beskrevne specifikationer, biler og tilbehør. Sådanne ændringer kommunikeres til Dacia
forhandlerne så hurtigt som muligt. Alt efter det pågældende land kan visse versioner afvige, og noget udstyr er måske ikke tilgængeligt (som standardudstyr, som ekstraudstyr eller som tilbehør).
Kontakt din Dacia mærkerepræsentant for at få de nyeste oplysninger. Af tryktekniske årsager kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de virkelige farver på lak og indtræk. Alle rettigheder
forbeholdes. Kopiering af hele eller dele af denne publikation er ikke tilladt i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dacia.
Dacia anbefaler
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