
НОВАТА 
DACIA JOGGER





НОВ ПРОЧИТ 
НА СЕМЕЕН 
АВТОМОБИЛ
С дължината на комби, простора на ван и външния вид на SUV новата Dacia Jogger 
обединява най-доброто от всички категории в достъпни 5- и 7-местни версии. Изцяло в 
духа на марката Dacia, Jogger предлага най-доброто съотношение цена-пространство-
функционалност на универсален автомобил.





Благодарение на своите модулни покривни греди, здрави арки на колелата и голям пътен просвет 
(200мм при празен автомобил), новата Dacia Jogger се адаптира към всякакви типове пътища за 
семейства, които са винаги в движение. Предните и задни светлини интегрират новия Y-образен 
светлинен подпис, отличаващ новата гама на Dacia. LED технологията осигурява по-добро осветяване, 
за да виждате и да ви виждат по-добре както денем, така и нощем.

Вертикалните задни светлини увеличават максимално широчината на вратата на багажника. 
Демонстрирайте още по-изявен стил с лимитираната серия Extreme и нейните черни алуминиеви 
джанти, черни странични огледала, антена тип „перка на акула“, отличителни стикери и хромирани 
елементи в панелите на предните врати. Новата Dacia Jogger е проектирана за теб и твоето семейство.

СЪЗДАДЕН ЗА 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МОДУЛНИ РЕЛСИ НА ПОКРИВАНОВИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ



Интериорният дизайн на новата Dacia Jogger е едновременно функционален и удобен. Широкото 
арматурно табло подчертава усещането на комфорт, а заедно с текстилните му елементи* придават 
семпъл вид на автомобила, с лесен достъп до всички бутони за управление и мултимедийната 
система. Долната част на централната конзола осигурява удобно управление на климатика и 
системите в помощ на водача. За 100% елегантен и динамичен стил изберете лимитираната серия 

Extreme с червени елементи по тапицерията, бели детайли по арматурното табло и страничните 
врати, камера за паркиране на заден ход, автоматичен климатик и карта Dacia «Свободни ръце».
Новата Dacia Jogger, изцяло нови перспективи! Всичко, което трябва да направите е да се 
възползвате от тях.

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ 
ФУНКЦИОНАЛЕН

* спрямо нивото на оборудване





НАСЛАДЕТЕ 
СЕ НА ОЩЕ ПО-
КОМФОРТНО 
ПЪТУВАНЕ
Повече пространство и повече гъвкавост, благодарение на уникалното пространство 
с 23,1 литра места за съхранение за ежедневна употреба, и множество конфигурации, 
които да отговарят на вашите нужди. 
Три избора на мултимедийно оборудване и последно поколение системи за безопасност. 







Новата Dacia Jogger е създадена за цялото семейство. Тя се грижи за нуждите на всеки като предлага 
еднакво ниво на комфорт на всички редове. Дизайнът на седалките обещава пътуване без умора 
от всички 7 места в автомобила. Новият Jogger също се отличава с добре обмислени детайли и 
изключителен простор. Вторият ред предлага ISOFIX система за закрепване на детски столчета. 
Третият ред е с лесен достъп до две отделни седалки с подлакътници, осигуряващи безкомпромисно 

настаняване на двама възрастни с щедро пространство за краката. Общо 23,1 литра място за 
съхранение са разпределени в цялото купе в полза на всички пътници. 
Новата Dacia Jogger добавя ново измерение към изживяването ви на борда.

КОМФОРТ, 
УМНОЖЕН ПО 7



Новата Dacia Jogger – адаптирана за приключенията на съвременното ежедневие. Пътуване с 
приятели? Конфигурирайте пространството със сгъваема делима седалка, в съотношение 2/3-1/3 с 
3 отделни места (втори ред) и две индивидуални, сгъваеми в съотношение 50/50 седалки на третия 
ред, които могат да се извадят при необходимост. Максимален комфорт на трети ред седалки? 
Що се отнася до двамата пътници на третия ред, всеки от тях разполага с индивидуална седалка, 
подлакътник и голямо задно стъкло за по-добър изглед.

Jogger е като швейцарско ножче! Наслаждавайте се на 1819 л* товароностимост и достатъчна 
височина, за да осигури пространство за всичко, което искате да вземете с вас. Всичко е проектирано 
да отговори на нуждите на вашето семейство. Можете да се доверите на новата Dacia Jogger, за да 
улесни вашите приключения, било то в града или извън него.

РЕКОРДНА МОДУЛАРНОСТ

*спрямо нивото на оборудване







Свържете се с автомобила си спрямо вашите нужди и приоритети. Новата Dacia Jogger предлага три 
цялостни мултимедийни предложения. Изборът е ваш. Възползвайте се от гениалното смартфон 
управление Media Control с вградена специална поставка за телефон в таблото, Media Display с 
8-инчов сензорен дисплей и Media Nav с вградена навигация. Радио, музика, Bluetooth, USB, телефон, 
навигация. Системата по ваш избор предоставя най-важното, дори и повече със съвместимостта си с 

AndroidAuto™ и Apple CarPlay™. Възможна е и репликация за смартфон чрез USB кабел. Получавате 
и възможността да се насладите на 3D озвучаването (Arkamys™ система), благодарение на 6 
тонколони, разпределени в купето на автомобила, спрямо нивото на оборудване.

ИЗБЕРИ 
СВОЯТА СВЪРЗАНОСТ

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY

AndroidAuto™ е търговска марка на Google Inc.
Apple CarPlay™ е търговска марка на Apple Inc..



В Dacia безопаността винаги е била в основата на нашите приоритети. Изградена върху най-новата 
платформа, предазначена за нашите автомобили, новата Dacia Jogger предлага подсилена структура 
на каросерията и асистиращи системи от ново поколение, които улесняват шофирането. 
Шофирайте в пълно спокойствие.

ШОФИРАЙТЕ В 
ПЪЛНА БЕЗОПАНОСТ

АКТИВЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ
Системата се активира между 7 и 170км/ч и се състои от преден 
сензор, който следи за разстоянието между вашия автомобил 
и този отпред. Ако автомобилът пред вас намали скоростта си 
или спре, системата ще уведоми водача, чрез визуално и аудио 
предупреждение. При забавен отговор от страна на шофьора или 
липса на такъв, системата автоматично ще активира спиране на 
автомобила.

СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ НА 
ОБЕКТ В «СЛЯПА» ТОЧКА
Активна от 30км/ч, тази система автоматично се активира. 
Светлинните индикатори, инсталирани в страничните огледала, 
ви известяват при наличие на обект в «сляпата точка».

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Dacia предлага въздушни възглавници от ново поколение, 
оборудване със сензори при натиск на вратите и акселерометър, 
осигуряващи ранно откриване на сблъсъци. Страничните 
възглавници тип «завеса» се отварят по-бързо за оптимална 
защита на корема, гърдите и главата.



Предни и задни 
паркинг сензори

Сигнализация за наличие на 
обект в «сляпата» точка

Круиз контрол

Ограничител на 
скоростта

Електронна система за 
подпомагане потеглянето по наклон

Активен 
спирачен асистент



ЦВЕТОВЕ

(1) ЦВЯТ МЕТАЛИК. 
(2) ЦВЯТ НЕМЕТАЛИК.

DACIA JOGGER

 

ТЪМНОСИВ(1)

КАФЯВ ‘‘ТЕРАКОТА’’(1) ЛЕДНИКОВОБЯЛ (2)СИВ ‘‘ЛУНЕН КАМЪК’’(1)

СИВ ‘‘URBAN’’(2) 

ЗЕЛЕНО КАКИ(2)БИСЕРНОЧЕРЕН(1) 
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ИЗГЛЕД ОТПРЕД     

ИЗГЛЕД ОТЗАД     5-МЕСТНА ВЕРСИЯ - ИЗГЛЕД ОТГОРЕ     7-МЕСТНА ВЕРСИЯ - ИЗГЛЕД ОТГОРЕ     

5-МЕСТНА ВЕРСИЯ - СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД     7-МЕСТНА ВЕРСИЯ - СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД     

БАГАЖНИК (Л) 5 МЕСТА 7 МЕСТА

Минимален обем на багажника 708/829 160/212

Максимален обем на багажника 1819/2094 1807/2085



В Dacia създаваме практични, надеждни автомобили, предлагащи най-добро съотношение качество-
цена. Модели с изявен стил, без излишно оборудване, с най-надеждните изпитани и доказани 
технологии и на най-достъпни цени. За 15 години ние променихме правилата на играта и направихме 
революция на автомобилния пазар. Невероятно? Не съвсем. Нашата тайна? Идеална комбинация от 
здравина, прозрачност и достъпност. От избора на модел, през информираност за цената му и 
стигайки до поддръжката, всичко е видимо и ясно с Dacia. 

Шофирайки Dacia можете да бъдете сигурни, че сте направили правилния избор. Избрали сте 
качеството, надежността, модерния дизайн и комфорта на разумна цена. Това е вашата възможност 
да се сдобиете с нов автомобил, отговарящ на вашите нужди. И накрая, избирайки Dacia не се налага 
да инвестирате всичките си средства в автомобила - можете да отидете на почивка, да подарите на 
дъщеря си китарата на мечтите й или просто да спестите.

ШОФИРАЙТЕ, ПЪТУВАЙТЕ, НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ! 
ТОВА Е ДУХЪТ НА DACIA!



BIGGER, COOLER,  
JOGGER





Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии 
и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени 
спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Dacia се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Dacia развива 
търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен търговски 
представител, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в 
малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквото и да 
е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Dacia.
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Dacia препоръчваDacia recommande


