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JAUNA 
ĢIMENES 
AUTO 
FORMULA
Universāļa garums, kompaktvena ietilpība un SUV robustais stils. Jaunais Jogger 
apvieno labāko, ko sniedz dažādas kategorijas, un piedāvā to ģimenes automobilī ar 
5 līdz 7 sēdvietām. Daudzpusīgs, gatavs piedzīvojumiem un pieejams, jaunais Jogger 
pilnībā iemieso Dacia garu.





RITEŅI UN IZTEIKTAS ARKASMODULĀRI JUMTA RELIŅI

Liels klīrenss, akcentētas riteņu arkas, modulāri jumta reliņi – jaunajam Dacia Jogger ir robusts dizains, 
kas pielāgojas visu veidu ceļiem un ir ideāli piemērots aktīvai ģimenes dzīvei. Atbilstoši laikam tā Y formas 
zīmola gaismas apliecina piederību jaunajai Dacia paaudzei. LED tuvās gaismas naktī ceļu izgaismo vēl 
intensīvāk. Aizmugurē vertikālais lukturu novietojums nodrošina plašu aizmugurējo durvju atvēršanu, kas 
atvieglo piekļuvi bagāžas nodalījumam. 

Extreme Limited Edition versijā saņemiet maksimālu aprīkojumu: riteņu arkas melnā krāsā, vieglmetāla 
diskus, melnus  spoguļu korpusus un haizivs spuras formas antenu. Izteiksmīgas uzlīmes un slīdplāksnes 
Megalith Grey krāsā. Jaunais Dacia Jogger – radīts jums un jūsu ģimenei. 

RADĪTS AIZBĒGŠANAI NO IKDIENAS





KOMFORTS 
KATRĀ RINDĀ 
Vairāk vietas, vairāk daudzpusības, pateicoties unikālam telpas risinājumam: ikdienā 
noderīgas glabāšanas vietas ar 24 litru ietilpība. 64 salona konfigurācijas, kas atbilst visām 
jūsu vajadzībām. Trīs multimediju aprīkojuma pakotnes un jaunākās paaudzes braukšanas 
palīgsistēmas, kas ļauj justies droši un mierīgi. Extreme Limited Edition versija: sarkanas 
salona apdares šuves, atpakaļskata kamera, klimata kontrole, brīvroku karte un daudz kas 
cits. Laimīgus piedzīvojumus!



VAR KONFIGURĒT KĀ 2, 3, 4, 5, 5, 6 VAI 7 SĒDVIETU AUTO BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS NO 607 LĪDZ 1819 LITRIEM* BĪDĀMI GALDIŅI SALONA AIZMUGURĒ

Jaunais Dacia Jogger pielāgojas jūsu ikdienas dzīvei. Vai pievienosies jūsu draugi? Pārkārtojiet telpu vienā 
mirklī, izmantojot 2/3-1/3 attiecībā salokāmo otrās rindas sēdekli un divus salokāmus un individuāli 
izņemamus trešās rindas sēdekļus. Lai uzkostu ceļā, salona aizmugurē izvelciet divus regulējamus 
galdiņus. Vēlaties maksimālu komfortu trešajā rindā? Izmantojiet roku balstus ar praktisku glāžu turētāju. 
Nepieciešams kaut ko pārvest? 

Piecu sēdvietu versijā salieciet visu nepieciešamo ietilpīgajā 607 litru bagāžniekā. Lai pārvadātu garus 
priekšmetus, nolaidiet otrās rindas sēdekli un palieliniet kravas telpu līdz 1819 litriem. Padariet braucienu 
patīkamāku un sastādiet savu maršrutu multimediju sistēmā: 8 collu skārienekrāns ar navigāciju, 
viedtālruņa replicēšana ar vadu vai izmantojot WiFi, Bluetooth savienojums – šeit ir viss nepieciešamais. 
Ideāls auto jebkurai situācijai!

REKORDLIELS PLAŠUMS 
UN MODULĀRS IZKĀRTOJUMS

* Minimālais bagāžas tilpums ir 607 l un maksimālais 1819 l – atkarībā no versijas un pasažieru salona 
konfigurācijas.





DACIA JOGGER

KRĀSAS UN IZMĒRI

BRŪNĀ 
TERRACOTTA1

PELĒKĀ
MOONSTONE1

BALTĀ
GLACIER2

PELĒKĀ
SLATE1

MELNĀ
PEARL1

ZILĀ
IRON1, 3

(1) Metāliska krāsa  
(2) Nemetāliska krāsa 
(3) Nav pieejama Extreme versijā
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DACIA JOGGER

STANDARTA UN PAPILDU APRĪKOJUMS
ESSENTIAL COMFORT EXTREMEEKSTERJERA DIZAINS

LED zīmola gaismas un LED automātiskās dienas gaitas gaismas • / • • / • • / •
Priekšējās un aizmugurējās slīdplāksnes Quartz Grey Quartz Grey Megalith
Sānu aizsarguzlīmes/snorkeļa tipa uzlīme - / - Melna/ar īpašu Extreme dizainu / •
Sānu spoguļi Melni Virsbūves krāsā Glancēti melni
Jumta reliņi • - -
Modulāri jumta reliņi - • •
Glancēta melna haizivs spuras formas antena - - •

INTERJERA DIZAINS
Auduma apdare uz paneļa un priekšējo durvju roku balstiem/hromēta apdare uz priekšējo durvju paneļiem - / - • / - • / •
1/3-2/3 attiecībā dalīti nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne • • •

AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBA
ABS (pretbloķēšanas bremzēšana) un EBA (avārijas bremzēšanas palīgsistēma) • • •
Starppilsētu automātiskā avārijas bremzēšana (AEBS) • • •
ESP (elektroniskā stabilitātes sistēma) + HSA (palīgs kustības uzsākšanai kalnā) • • •
Ārkārtas zvans (E-call) • • •
Priekšējais vadītāja drošības spilvens/pasažiera priekšējais drošības spilvens (var deaktivizēt) • / • • / • • / •
Sānu drošības spilveni (krūškurvja un aizkarveida – priekšā un aizmugurē) • • •
Palīgs kustības uzsākšanai kalnā • • •
Aizmugurējie parkošanās sensori P • •
Aizmugurējā kamera - P •
Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājuma sistēma sānu sēdekļos 2. rindā • • •

BRAUKŠANAS UN VADĪBAS RĪKI
Ātruma ierobežotājs ar skaņas brīdinājuma signālu/kruīza kontrole • / o • / • • / •

REDZAMĪBA
Priekšējie miglas lukturi • • •
Lukturi ar automātisku tuvās gaismas ieslēgšanu • • •
Elektriski regulējami sānu spoguļi • • •

COMFORT 
Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs o • •
Automātiskais gaisa kondicionētājs - o •
Automātiskie vējstikla tīrītāji - • •
Bezatslēgas piekļuves karte - P •
Elektriski priekšējie logi • • •
Elektriski aizmugurējie logi - • •
Augstumā un dziļumā regulējama stūre • / P • / • • / •
Apsildāmi priekšējie sēdekļi - o o

Lidmašīnas stila galdiņi aizmugurējiem pasažieriem - - •

AUDIO SISTĒMA
Media Control: DAB radio, 2 skaļruņi, Bluetooth® savienojums • - -
Multivides Display: DAB radio, 4 skaļruņi, 8" skārienekrāns o • •
Media Nav: navigācija, DAB radio, 6 skaļruņi, 8" skārienekrāns - o o

PAKOTNES
KOMFORTA pakotne: stūres regulēšana augstumā un dziļumā, ātruma kontrole un aizmugurējais parkošanās palīgs o • •
COMFORT PLUS pakotne: Keyless Entry karte, automātiskā stāvbremze un viduskonsole ar roku balstu un glabāšanas nodalījumu - o -
CITY pakotne: priekšējais un aizmugurējais parkošanās palīgs + atpakaļgaitas kamera + aklo zonu uzraudzība - o -
COMFORT PREMIUM pakotne: automātiskā stāvbremze, viduskonsole ar roku balstu un cimdu nodalījumu, stūres pastiprinātājs, 
priekšējais parkošanās palīgs un aklo zonu uzraudzības sistēma - - o

- nav pieejams, • standarta aprīkojums, o papildu aprīkojums, P pieejams pakotnē. 1 Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. preču zīme.



Dacia iesaka

Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments tika izveidots, izmantojot pirmssērijas un prototipu modeļus. 
Saskaņā ar nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Dacia patur tiesības jebkurā laikā mainīt specifikācijas, aprakstītos un piedāvātos transportlīdzekļus un piederumus. Par šādām izmaiņām pēc 
iespējas drīzāk tiek paziņots Dacia dīleriem. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daļa aprīkojuma var nebūt pieejama (kā standarta aprīkojums, kā papildu aprīkojums vai kā 
piederumi). Lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai iegūtu jaunāko informāciju. Tehnisku drukas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskā krāsojuma vai salona 
apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Dacia atļaujas.
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