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KONFIGURACJA Dacia Lodgy

Opis samochodu
Wersja wyposażenia: LODGY SL CELEBRATION
TCe 130 FAP / 7‐miejsc.
Silnik: TCe 130 FAP
Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: Benzyna
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
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Opcje i pakiety
Rodzaj Tapicerki
tapicerka
materiałowa
CELEBRATION

Felgi felgi stalowe 16",
kołpaki dla wersji SL
CELEBRATION

SL

Kolor
Biel Alpejska
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WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
1. system wspomagania parkowania tyłem z kamerą
2. dwa kpl. dywaników samochodowych wraz z dywanikiem do bagażnika
(wersja lato + wersja zima)
3. 1 kpl. felg stalowych 15” z oponami zimowymi (4 szt.)

WYPOSAŻENIE SERYJNE:
1. Wygląd
wzór felgi ze stopu metali lekkich 16" - SL
CELEBRATION
lusterka boczne w kolorze ciemnoszarego
metalu stalowe
obręcze kół 16"
korek
paliwa
zamykany
kluczykiem
zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
zderzaki w kolorze nadwozia
relingi dachowe
boczne
listwy
ochronne
kolor
niemetalizowany
2. Multimedia
radio MP3, AUX + USB, Bluetooth,
sterowanie pod kierownicą, bez CD, z DAB
system multimedialny Media Nav Evolution
z nawigacją GPS, ekran dotykowy 7"
Smartphone Replication sterowanie radiem
pod kierownicą
mapa Europy - wersja podstawowa
3. Komfort i Wnętrze
tapicerka
materiałowa
SL
CELEBRATION
gniazdo 12V dostępne z III rzędu siedzeń
oświetlenie miejsc tylnych
kierownica pokryta skórą ekologiczną
III rząd siedzeń
wewnętrzne klamki drzwi chromowane
wskaźnik zmiany biegów
kanapa w 2 rzędzie składana z oparciem
dzielonym w układzie 1/3-2/3
przykrycie części bagażowej
podłokietnik przedni
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
oświetlenie bagażnika
stoliki w oparciach foteli

szyba tylna ogrzewana
centralne lusterko umożliwiające kontakt
wzrokowy z pasażerami siedzącymi na
tylnych miejscach
kolumna kierownicy regulowana na
wysokość
fotel kierowcy z regulacją wysokości
szyby tylne regulowane elektrycznie
lusterko w osłonie p/słonecznej po stronie
pasażera
schowek w III rzędzie siedzeń
4.
Widoczność
i
Oświetlenie
wycieraczka szyby tylnej
1 światło przeciwmgłowe tylne
lusterka boczne regulowane elektrycznie i
podgrzewane
światła do jazdy dziennej
światła przeciwmgłowe
szyby boczne w III rzędzie uchylne
szyby
przyciemniane
o
wysokiej
zdolności filtrującej
5. Prowadzenie Pojazdu
wspomaganie kierownicy
komputer pokładowy
centralny zamek drzwi zdalnie sterowany
falami radiowymi
system Stop&Start tryb ECO
6. Ogrzewanie i Wentylacja
nawiew powietrza na tylne siedzenia
klimatyzacja manualna
7. Bezpieczeństwo
system kontroli ciśnienia w oponach
pasy przednie po stronie kierowcy z
napinaczami pirotechnicznymi
regulator-ogranicznik prędkości
boczne poduszki powietrzne z przodu

Załącznik nr 1 do SIWZ –Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

KONFIGURACJA Dacia Lodgy

poduszka powietrzna czołowa pasażera
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system ISOFIX na 3 miejscach w II rzędzie
3 zagłówki tylne regulowane na
wysokość
ESC z systemem wspomagania przy
ruszaniu pod górę (HSA)
pasy bezpieczeństwa z przodu
regulowane na wysokość
poduszka powietrzna kierowcy
poduszka powietrzna pasażera z przodu
z możliwością dezaktywacji
ABS
sygnalizacja dźwiękowa niezapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z
przodu
układ wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
zdalna blokada drzwi podczas jazdy

Szczegóły techniczne
Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Emisja CO2 g/km WLTP: 160
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Zużycie paliwa WLTP l/100 km w
cyklu mieszanym: 7.1
Prędkość maksymalna (km/h): 193
1000 m ze startu zatrzymanego (s):
30,8
400 m ze startu zatrzymanego (s): 16,9
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,2
Typ napędu: przedni
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: Jednobryłowy
Średnica zawracania (m): 11,1/11,6
Hamulce tylne (typ, średnica): hamulce
bębnowe 9"
Hamulce przednie (typ, średnica):
hamulce wentylowane D280x24
Opony standardowe przednie/tylne:
195/55 R16
Maksymalna masa całkowita zespołu
pojazdów (kg): 3078
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 655
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1400
Maksymalna ładowność (kg): 636
Minimalna masa pojazdu gotowego do
jazdy (bez opcji) (kg): 1243
Maksymalna masa całkowita pojazdu
(kg): 1878
Filtr cząstek stałych: z filtrem
cząstek stałych
Typ silnika: TCe 130 FAP
Ilość zaworów: 16
Typ wtrysku paliwa: bezpośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 096

(130)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy Nm: 240
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ilość cylindrów: 4
Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm3): 1332
Zwis przedni: 834
Długość całkowita: 4521
Szerokość całkowita: 1767
Wysokość
progu
załadunku:
610
Maksymalna długość części ładunkowej:
1510
Zwis tylny: 877
Dł. części bagażowej na wysokości
podłogi za tylną kanapą: 1230
Wysokość całkowita: 1680 (7-miejsc.)
Szerokość całkowita z lusterkami
zewnętrznymi: 2004
Szerokość wewnętrzna drzwi tylnych
części górnej: 859
Szerokość dolnej części bagażnika: 1035
Wysokość w świetle tylnych drzwi: 897
Rozstaw osi: 2810
Prześwit pojazdu: 130
Typ techniczny:
SD0JEVNE6DA110M700
Ilość miejsc siedzących: 7
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Ilość biegów do przodu: 6
Pojemność przestrzeni bagażowej min.
(dm3): 207
Pojemność przestrzeni bagażowej maks.
po złożeniu kanapy (dm3): 1861

