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DACIA JOGGER

TÄIESTI UUE
KONTSEPTSIOONIGA
PEREAUTO
Universaali pikkus, kaubiku ruumikus ja soliidse linnamaasturi stiil. Uus Jogger ühendab
5- või 7-kohalise pereautona nende sõidukikategooriate parimad omadused. Mitmekülgse,
seiklusliku ja taskukohasena kehastab uus Jogger täielikult Dacia filosoofiat.

LOODUD ARGIPÄEVAST
PÕGENEMISEKS
Kõrge kliirens, tugevalt väljajoonistuvad rattakoopad, kohandatavad katusereelingud - uue Dacia
Joggeri disain rõhutab auto tugevat konstruktsiooni, mis saab hõlpsasti hakkama igal maastikul ja sobib
ideaalselt aktiivse elustiiliga peredele. Ajaga kaasas käimist tähistavad Y-kujulised margiomased tuled,
mis näitavad, et tegemist on uue põlvkonna Daciaga. Leed-lähituled kindlustavad öösel intensiivsema
valgusvihu ja parema nähtavuse.

VELJED JA RATTAKOOPALAIENDID

Vertikaalse paigutusega tagatuled võimaldavad kasutada laiemat tagaluugi ava, mis tagab optimaalse
ligipääsu pakiruumile. Koge täielikku seiklusvaimu piiratud eriseeriaga Extreme, koos läikivmustade
valuvelgede, küljepeeglite korpuste, haiuimekujulise antenni ja eristuvate kleebistega. Uus Dacia Jogger auto, mis on loodud sulle ja su perele.

KOHANDATAVAD KATUSEREELINGUD, MIDA SAAB VÕTMEGA LIHTSALT ÜMBER PAIGUTADA

REKORDILINE RUUMIKUS JA SALONGI
ÜMBERPAIGUTUSVÕIMALUSED
Uus Dacia Jogger kohaneb iga päev su eluga. Soovid sõbrad kaasa võtta? Teises istmereas saad koheselt
üles seada kolmekohalise 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitava istepingi ning kolmandas reas kaks
eraldi kokkuklapitavat ja eemaldatavat istet. Tagaistmetel suupistete nautimiseks, tõmba välja kaks
reguleeritavat klapplauda. Soovid nautida maksimaalset mugavust kolmandas istmereas? Kasuta
käetugesid ja nende praktilisi topsihoidjaid. 5-kohalises versioonis saad kõik oma asjad mahutada suurde
607 l pakiruumi.

Kõik on disainitud perega reisimist silmas pidades, kaasa arvatud kokkuklapitavad lauad teises istmereas,
mida saab liigutada vastavalt reisija kehakujule. Ideaalne auto igaks olukorraks!

VALI ISE
OMA ÜHENDUSED
Ühenda seadmeid vastavalt oma vajadustele ja eelistustele. Uus Dacia Jogger on saadaval kolme
tervikliku multimeedialahendusega – valik on sinu. Kasuta kas geniaalset nutitelefoniga juhitavat ja
armatuurlauale integreeritud Media Controli, 8” puuteekraaniga Media Display’d või navigatsiooniga
Media Navi. Raadio, muusika, Bluetooth, USB, telefon, navigatsioon, häälkäsklused... Sinu eelistatud
süsteem pakub kõike vajalikku ja enamatki veel, kuni Android Auto™ and Apple CarPlay™ ühilduvuseni

MEDIA CONTROL

välja. Nutitelefoni ekraani dubleerimine on võimalik USB-kaabli abil. Sõltuvalt versioonist saad nautida 3D
heli (Arkamys™ System), mida pakuvad kogu salongi laiali paigutatud 6 kõlarit.

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.

MEDIA DISPLAY
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VARUSTUSTASEMED
ESSENTIAL



OLULISEM VARUSTUS
ESSENTIAL
VÄLIMUS
--Uus radiaatorivõre koos uue logo ja valgete
dekoratiivelementidega
--Margiomase valgussignatuuriga leed-päevasõidutuled ja
automaatsed leed-lähituled
--Musta värvi välimised ukselingid
--Musta värvi küljepeeglite korpused
--Katusereelingud
--Kere värvi kaitserauad
--16’’ terasveljed Miliana
--Kõrge kliirens 200 mm
--Ilukilbid
--Musta värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse

SISEKUJUNDUS
--Uduhallid ventilatsiooniavade ümbrised ja valged liugurid
--1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste (iste ja seljatugi)
--Musta värvi sisemised ukselingid
--Pakiruumi kate (ainult 5-kohalisel versioonil)
--Tekstiilpolster Essential

MUGAVUS
--Automaatne uste lukustus sõidu ajal
--Kaugjuhitav kesklukustus
--Elektrilised klaasitõstukid esiustel
--USB-liides ja 12 V pistik ees
--Reguleeritava kõrgusega rool ja juhiiste

JUHTIMINE
--Elektriline roolivõimendi
--Mäeltstardiassistent
--Stop & Start, Eco-režiim
--Kiirusepiiraja

AUDIO
--Media Control: DAB-raadio koos lülititega roolil, pardakompuutriga
integreeritud displei, armatuurlauda sisseehitatud nutitelefoni
hoidik, 2 kõlarit ees, Bluetooth ühendus ja nutitelefoni rakendus
Dacia Media Control

NÄHTAVUS
--Eesmised udutuled

EXPRESSION



OLULISEM VARUSTUS
EXPRESSION = ESSENTIAL +
VÄLIMUS
--Kere värvi välimised ukselingid
--Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
--Kohandatavad katusereelingud
--Läikivmustad udutulede dekoratiivliistud
--16’’ Flex wheel terasveljed Saria
--Toonitud tagumised klaasid
--Megaliithalli värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse
SISEKUJUNDUS
--Uduhalli värvi ventilatsiooniavad
--Juhiistme käetugi
--Terashalli värvi sisemised ukselingid
--Uduhalli värvi sisekujundus
--Spetsiaalne Expression polster
--Tekstiilist kujunduselemendid armatuurlaual ja esiuste käetugedel

JUHTIMINE
--Püsikiirusehoidik
--Automaatsed klaasipuhastid
MUGAVUS
--Reguleeritava kõrguse ja sügavusega pehme kattega rool
--Elektrilised klaasitõstukid tagaustel
--12 V pistik ees ja taga
--Reguleeritava kõrgusega juhiiste
--Manuaalne kliimaseade
--Tagumised parkimisandurid
AUDIO
--Media Display: Android Auto™ ja Apple CarPlay™ ühilduvus koos
nutitelefoni ekraani dubleerimisega USB-kaabli abil (DAB-raadio
koos 8” puuteekraani ja 4 kõlariga)

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc
kaubamärk.
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VARUSTUSTASEMED
EXTREME



OLULISEM VARUSTUS
EXTREME = EXPRESSION +
VÄLIMUS
--Spetsiaalne Extreme väliskujundus koos küljekleebistega
--16” musta värvi valuveljed Mahalia koos Extreme embleemidega
--Läikivmustad küljepeeglite korpused
--Läikivmust haiuimekujuline antenn
SISEKUJUNDUS
--Spetsiaalne Extreme polster koos punaste õmblustega
--Eesmised ja tagumised põrandamatid ja pakiruumi põrandamatt
--Terashalli värvi ukselingid
--Valged dekoratiivliistud esiuste paneelidel
--Klapplauad 2. Istmereas reisijatele

MUGAVUS
--Automaatne kliimaseade
--Tagurduskaamera
--Vabakäe-võtmekaart
--Eemaldatav nutitelefoni hoidik

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc
kaubamärk.
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VÄRVIVALIK


TERRAKOTAPRUUN1

MOONSTONE HALL1

LIUSTIKUVALGE2

KOMEEDIHALL1

SÄRAVMUST1

SAMBLIKU KHAKI2

URBAN HALL2

1
2

Metallikvärv
Mittemetallikvärv

MÕÕTMED
7-KOHALINE VERSIOON

14°
923

2 012

14°
910

2 012

1 674/1 691

14°
923

830

830

820

2 897

1 784

14°
910

14°
855

200

200
1 520



2 012

5-KOHALINE VERSIOON 

820

2 897
4 547

4 547

1 848/2 007

5-KOHALINE VERSIOON



7-KOHALINE VERSIOON

1 410



1 410
1 410

1 243
1 410

1 509

PAKIRUUMI MAHT (dm3 - VDA standard / liitrit)

5-KOHALINE

7-KOHALINE

708/829

160/212

1819/2094

1807/2085

Kokkuklapitud 3. istmerea korral

-

565/699

Eemaldatud 3. istmerea korral

-

696/820

Minimaalne pakiruumi maht (ISO 3832)
Maksimaalne pakiruumi maht (ISO 3832)

Mõõtmed (mm)
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VARUSTUS JA LISAD
VÄLIMUS

Margiomase valgussignatuuriga leed-päevasõidutuled ja leed-lähituled
Esivõre
Kaitserauad
Põhjakaitsmed
Uste alaosa kaitsekleebis/ snorkel-tüüpi kleebis
Välimised ukselingid
Küljepeeglite korpused
Katusereelingud
Kohandatavad katusereelingud
Säravmust haiuimekujuline antenn
16“ terasveljed
16” teemantläikega valuveljed

SISEKUJUNDUS

Ventilatsiooniavade ümbrised
Ukselingid
Tekstiilist dekoratiivelemendid armatuurlaual ja esiuste käetugedel /
Valged dekoratiivliistud esiuste paneelidel
1/3-2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
2 eraldi kokkuklapitavat ja eemaldatavat istet 3. istmereas (ainult 7-kohalisel versioonil)
Pehme kattega rool
Jogger kirjaga põrandamatid ja pakiruumi põrandamatt
Pakiruumi kate

AKTIIVNE JA PASSIIVNE TURVALISUS

ABS-pidurid ja hädapidurdusassistent
Aktiivne hädapidurdussüsteem maanteesõidul
Elektrooniline stabiilsuskontroll + mäeltstardiassistent
Hädaabikõne süsteem (E-call)
Juhi eesmine turvapadi / inaktiveeritav kaasreisija turvapadi
Külgmised rindkere turvapadjad ja turvakardinad (ees ja taga)
Pürotehniliste eelpingutitega turvavööd ees ja taga koos pinge piirajatega välimistel
istekohtadel
Mäeltstardiassistent
Tagumised parkimisandurid
Tagurduskaamera
Eesmised ja tagumised parkimisandurid + tagurduskaamera + pimenurga jälgimissüsteem
Tagumised parkimisandurid + pimenurga jälgimissüsteem
Vabakäe-võtmekaart + elektrooniline parkimispidur + käetoe ja panipaigaga keskkonsool
Elektrooniline parkimispidur + käetoe ja panipaigaga keskkonsool, eesmised parkimisandurid,
pimenurga jälgimissüsteem
Rehvirõhu jälgimissüsteem
Rehviparanduskomplekt
Isofix lasteistmete kinnitussüsteem 2. istmerea välimistel istekohtadel

ESSENTIAL

EXPRESSION

•/•
valge
kere värvi
mustad
-/mustad
mustad
•
ilukilpidega Miliana
-

•/•
valge
kere värvi
megaliithallid
must/kere värvi
kere värvi
•
Flexwheel Saria
¤

¤

uduhallid
mustad

uduhallid
terashallid

uduhallid
terashallid

-/-

•/-

•/•

•
•
•(5-kohalisel versioonil)

•
•
•
•(7-kohalisel versioonil)

EXTREME
•/•
valge
kere värvi
megaliithallid
eriline Extreme kujundus/•
kere värvi
läikivmustad
•
•
säravmustad Mahalia

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•/•
•

•
•
•
•
•/•
•

•
•
•
•
•/•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
-

¤

-

¤
¤

-

¤

¤

-

-

-

¤

•

•

•

•/¤

•/¤

•/¤

•

•

•

JUHTIMINE

Elektriline roolivõimendi
Stop & Start , ECO-režiim
Pardakompuuter: läbisõit, keskmine kiirus, sõiduulatus, keskmine kütusekulu (sh LPG)
Helilise hoiatusega kiirusepiiraja / püsikiirusehoidik

NÄHTAVUS

Eesmised udutuled
Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid

MUGAVUS

Manuaalne kliimaseade
Automaatne kliimaseade
Automaatsed klaasipuhastid
Kaugjuhitav kesklukustus koos uste lukustusega sõidu ajal
Vabakäe-võtmekaart
Elektrilised klaasitõstukid esiustel
Impulsslülitiga elektriline klaasitõstuk juhiuksel
Elektrilised klaasitõstukid tagaustel
Reguleeritava kõrgusega rool / reguleeritava sügavusega rool
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool + püsikiirusehoidik
USB-liides
12 V pistik ees/taga
Esiistmete soojendus
Klapplauad tagumisele istmereale
Avatavad tagumised tuulutusaknad

ESSENTIAL

EXPRESSION

EXTREME

•
•
•
•/¤

•
•
•
•/•

•
•
•
•/•

•
-

•
•

•
•

¤

•

•
•
-

¤

•
•
•
•
•
•
•
•/•
•
•
•/•

•
•
¤

•/-

•
•
•/•
•
•
•/•

-

•

-

-

•

-

-

¤

•

•

-

¤

¤

¤/•

¤

•

¤

¤

•

•
(ainult 7-kohalisel
versioonil)

AUDIO

Media Control : DAB-raadio koos lülititega roolil, pardakompuutriga integreeritud displei,
armatuurlauda sisseehitatud nutitelefoni hoidik, 2 kõlarit ees, Bluetooth® ühendus ja
nutitelefoni rakendus Dacia Media Control
Media Display 8”: DAB-raadio, nutitelefoni ekraani dubleerimine USB-kaabli abil, Bluetooth
ühendus, 4 kõlarit, 8” ekraan
Media Nav1: MAP CARE navigatsioon (Lääne- või Ida-Euroopa kaardid + 6 tasuta uuendust 3
aasta jooksul), DAB-raadio, nutitelefoni ekraani dubleerimine USB-kaabli abil, Bluetooth®
ühendus, 6 kõlarit (4 kõlarit + 2 tviiterit), 8” puuteekraan, 1 täiendav USB-liides keskkonsooli
alaosas

- pole saadaval, • saadaval standardvarustusena, ¤ saadaval lisavarustusena / paketina. 1 Ühilduv rakendustega Apple CarPlay™ ja Android Auto™. Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple
Inc kaubamärk.
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MOOTOR
TCe 110
MOOTORIVALIK

ECO-G 100

bensiin
81 kW/5 000-5 250 p/min
200 Nm/2 900-3 500 p/min
manuaal
otsesissepritse turbo
999
44898
Euro6 D-final

Kütuseliik
Max võimsus kW CEE (hj) pööretel (p/min)
Max pöördemoment Nm CEE (m.kg) pööretel (p/min)
Käigukasti tüüp
Sissepritse tüüp
Töömaht (cm3)
Silindrite/klappide arv
Emissioonistandard

LPG
74 kW/4 600-5 000 p/min
170 Nm/2 000-3 500 p/min

manuaal
kaudne mitmepunkti sissepritse
999
44898
Euro6 D-final

VEERMIK JA ROOLIMINE

Rehvimõõt
Roolimine – pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m)
Esivedrustus
Tagavedrustus

205/60 R16 92H
11.7
McPherson tüüpi
Väändetala

JÕUDLUS

Maksimaalne kiirus (km/h)

11.7
McPherson tüüpi
Väändetala

180 km/h
5-kohaline: 32.1 s
7-kohaline: 32.5 s

Kiirendus 0-100 km/h (s)

KÜTUSEKULU JA EMISSIOONID1
Homologeerimisprotokoll

50

CO2 emissioon (g/km)
Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km)

Min tühimass
Max tühimass
Autorongi täismass (GTW)
Koormaga sõiduki lubatud suurim mass (MPLW)
Piduritega haagise lubatud suurim mass

175 km/h
5-kohaline: 33.8 s
7-kohaline: 34.1 s

172 km/h
5-kohaline: 34.6 s
7-kohaline: 34.9 s

50/40
(kogumaht/täidetav maht)
119-121
7,6-7,8

50
135-138
6,0-6,1

5-kohaline
1,223
1,262
2,924
1,724
1,200

7-kohaline
1,252
1,291
3,089
1,889
1,200

WLTP2

Kütusepaagi maht (l)

MAHUD JA MASSID

bensiin
67 kW/4 800-5 000 p/min
160 Nm/2 100-3 750 p/min

127-130
5,6-5,7
5-kohaline
1,176
1,233
2,895
1,695
1,200

7-kohaline
1,205
1,261
3,062
1,862
1,200

Ametlikud kütusekulu ja emissiooni andmed vastavalt kohandatava regulatsioonidele. 2 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): uue määramisstandardi alusel kinnitatud andmed vastavad tunduvalt rohkem andmetele, mis
kehtivad tegelikes oludes auto igapäevasel kasutamisel, võrreldes varasema NEDC standardiga. CO2 heitkogused määratakse vastavalt standardsetele mõõtmismeetoditele, mis on kehtestatud vastavate regulatsioonidega. Kuna sama meetodit
rakendatakse kõigi tootjate puhul, annab see võimaluse erinevaid mudeleid omavahel võrrelda.
1

SUUREM, LAHEDAM,
JOGGER

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt
pideva tootearenduse poliitikale jätab Dacia endale õiguse igal ajal muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Dacia
edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks võtke
palun ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva
väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Dacia eelneva kirjaliku loata.
Dacia
recommande
Dacia
soovitab
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