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Universalo ilgis, miniveno erdvumas ir solidaus visureigio stilius – naujajame JOGGER 
sujungti visų šių kategorijų automobilių privalumai. Taip sukurtas 5 arba 7 vietų šeimos 
automobilis. Universalus, elegantiškas ir nesunkiai įperkamas naujasis JOGGER puikiai 
įkūnija DACIA filosofiją.





Aukšta prošvaisa, ryškios ratų arkos, moduliniai stogo laikikliai – solidaus dizaino naujasis DACIA JOGGER, 
prisitaikantis prie bet kokių kelių, idealiai tiks šeimoms, kurių gyvenimas kupinas judesio. Modernūs 
DACIA markės automobiliams būdingi Y raidės formos žibintai pabrėžia, kad automobilis priklauso 
naujajai DACIA kartai. Artimieji šviesadiodžiai žibintai dar geriau apšviečia kelią naktį. Užpakaliniai žibintai 

išdėstyti vertikaliai – palikta daugiau erdvės bagažinės dangčiui, kad būtų patogiau susidėti daiktus. 
Pasinerkite į nuotykius įsigiję ribotojo leidimo variantą EXTREME su aliumininiais ratlankiais, juodos 
blizgios spalvos šoninių veidrodėlių korpusais bei ryklio peleko formos antena ir išskirtiniais lipdukais. 
Naujasis DACIA JOGGER sukurtas jums ir jūsų šeimai.

SUKURTAS PABĖGTI NUO ŠURMULIO

MODULINIAI STOGO LAIKIKLIAIRATLANKIAI IR RYŠKIOS RATŲ ARKOS



Naujasis DACIA JOGGER prisitaikys prie jūsų kasdienybės. Ketinate pavėžėti draugus? Akimirksniu 
pertvarkykite erdvę – antros eilės sėdynė nulenkiama 2/3 ir 1/3 dalimis, o trečioje eilėje sumontuotos dvi 
sulankstomos ir atskirai išimamos sėdynės. Jei gale sėdintys keleiviai norėtų užkąsti, jie gali pasinaudoti 
dviem išstumiamais staleliais. Norite didesnio komforto trečioje eilėje? Užsisakykite porankius su 
praktišku puodelių laikikliu. Reikia pervežti kokius nors daiktus? Viską sutalpinsite erdvioje 607 l talpos 
bagažinėje (5 vietų automobilio variante). 

Nulenkus galinę sėdynę telpa net 1819 litrų ilgų krovinių. Salonas suprojektuotas taip, kad būtų patogu 
keliauti visa šeima. Pavyzdžiui, antroje eilėje sėdintys keleiviai gali naudotis užlenkiamais staliukais ir 
susireguliuoti sėdynę pagal save. Idealus automobilis bet kokioje situacijoje!

REKORDINIS ERDVUMAS IR ĮVAIRIOS 
SALONO KONFIGŪRACIJOS







Naudokitės tomis ryšio paslaugomis, kokių jums reikia ir kokių pageidaujate. Naujajame DACIA JOGGER 
gali būti įrengta viena iš trijų multimedijos sistemų – rinktis jums! Naudokitės išmaniuoju telefonu 
valdoma originalia sistema MEDIA CONTROL, integruota į prietaisų skydelį, MEDIA DISPLAY su 8 colių 
jutikliniu ekranu arba MEDIA NAV su navigacija. Radijas, muzika, „Bluetooth“ ryšys, USB, telefonas, 
navigacija, balso atpažinimas... Pasirinkite sistemą, suderinamą su „AndroidAuto™“ ir „Apple CarPlay™“, 

ir turėkite viską, ko jums reikia. Taip pat galima išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija. 
Važiuodami galėsite klausytis 3D garso („Arkamys™“ sistema), sklindančio iš 6 garsiakalbių, kurie įrengti 
įvairiose salono vietose, priklausomai nuo varianto.

PASIRINKITE
SAVO RYŠĮ

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.



DACIA JOGGER

VARIANTAI

PAGRINDINĖ ĮRANGA

IŠORĖ 
 - Naujos radiatoriaus grotelės su nauju logotipu ir balta apdaila
 - Šios markės automobiliams būdingi šviesadiodžiai žibintai (DRL) ir 
automatinis artimųjų šviesų perjungimas
 - Juodos durų rankenos
 - Juodi šoniniai veidrodėliai
 - Išilginiai stogo laikikliai
 - Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
 - 16 colių plieniniai ratlankiai MILIANA
 - Aukšta prošvaisa: 200 mm
 - Ratų gaubtai
 - Juoda priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsauga

SALONAS  
 - Pilkos FOG spalvos ventiliacijos grotelių apvadai su baltais 
slankikliais
 - 1/3 ir 2/3 nulenkiama užpakalinė sėdynė (sėdimoji dalis ir atlošas)
 - Juodos durų rankenos
 - Krovinių lentyna (tik 5 vietų variante)
 - Apmušalai ESSENTIAL

VAIRAVIMO IR VALDYMO ELEMENTAI 
 - Elektrinis vairo stiprintuvas
 - Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
 - STOP & START, režimas ECO
 - Greičio ribotuvas 

MATOMUMAS 
 - Priekiniai rūko žibintai 

PATOGUMAS
 - Automatinis durų užrakinimas pajudėjus
 - Nuotolinis durų užraktas
 - Elektra valdomi priekiniai langai
 - USB ir 12 V lizdai priekyje
 - Reguliuojamo aukščio vairaratis ir reguliuojamo aukščio vairuotojo 
sėdynė 

GARSO ĮRANGA 
 - MEDIA CONTROL: DAB radijas su jungikliais ant vairaračio, į 
kelioninį kompiuterį integruotas ekranas, į prietaisų skydelį 
integruotas išmaniojo telefono laikiklis, 2 priekiniai garsiakalbiai, 
„Bluetooth“ ryšys, išmaniesiems įrenginiams skirta programa 
„Dacia Media Control“

ESSENTIAL     



PAGRINDINĖ ĮRANGA 
EXPRESSION = ESSENTIAL +

IŠORĖ 
 - Kėbulo spalvos durų rankenos
 - Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai
 - Moduliniai stogo laikikliai
 - Blizgios juodos spalvos dekoratyvinis rūko žibintų apvadas
 - 16 colių plieniniai FLEX ratlankiai SARIA
 - Tamsinti galiniai langai
 - Pilkos MEGALITHE spalvos priekinė ir užpakalinė važiuoklės 
apsauga

SALONAS  
 - Pilkos FOG spalvos ventiliacijos angų grotelės
 - Vairuotojo sėdynės porankis
 - Pilkos STEEL spalvos salono durų rankenos
 - Pilkos FOG spalvos salono apdaila
 - Specialūs apmušalai EXPRESSION
 - Medžiaginiai dekoratyviniai prietaisų skydelio ir priekinių durų 
porankių intarpai

VAIRAVIMO IR VALDYMO ELEMENTAI 
 - Pastovaus greičio palaikymo sistema
 - Automatiniai valytuvai

PATOGUMAS
 - Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis SOFT-FEEL
 - Elektra valdomi galiniai langai
 - 12 V lizdai priekyje ir gale
 - Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
 - Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
 - Automobilio statymo atbuline eiga jutikliai

GARSO ĮRANGA
 - MEDIA DISPLAY: išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu 
funkcija, suderinama su „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“ (DAB 
radijas su 8 colių jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais)

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra „Apple 
Inc.“ prekių ženklas.

EXPRESSION     



DACIA JOGGER

VARIANTAI

PAGRINDINĖ ĮRANGA 
EXTREME = EXPRESSION +

IŠORĖ 
 - Specialus EXTREME išorės dizainas su šoniniais lipdukais
 - 16 colių juodi aliumininiai ratlankiai MAHALIA su EXTREME 
lipdukais
 - Juodos blizgios spalvos šoniniai veidrodėliai
 - Juodos blizgios spalvos ryklio peleko formos antena

SALONAS  
 - Specialūs EXTREME apmušalai su raudonomis siūlėmis
 - Priekiniai ir užpakaliniai grindų kilimėliai ir bagažinės dėklas
 - Pilkos STEEL spalvos vidinės durų rankenos
 - Baltos dekoratyvinės juostos ant durų plokščių
 - Padėklai 2 eilėje sėdintiems keleiviams

PATOGUMAS
 - Automatinis oro kondicionierius
 - Galinio vaizdo kamera
 - Kortelė KEYLESS ENTRY
 - Nuimamas išmaniojo telefono laikiklis

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra „Apple 
Inc.“ prekių ženklas.

EXTREME     





PILKA URBAN2 

RUSVAI ŽALSVA LICHEN2

SPALVOS

1 Metalizuojamieji dažai 
2 Neskaidrūs dažai

DACIA JOGGER

 

RUDA TERRACOTTA1 BALTA GLACIER2PILKA MOONSTONE1

JUODA PEARL1PILKA COMET1
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5 VIETŲ VARIANTAS     7 VIETŲ VARIANTAS     

5 VIETŲ VARIANTAS     7 VIETŲ VARIANTAS     

BAGAŽINĖS TALPA (dm3 – pagal VDA standartą / 
litrais)

5 VIETŲ 7 VIETŲ

Mažiausia bagažinės talpa (ISO 3832 standartas) 708 / 829 160 / 212

Didžiausia bagažinės talpa (ISO 3832 standartas) 1819 / 2094 1807 / 2085

Nulenkus 3 eilę - 565 / 699

Pašalinus 3 eilę - 696 / 820



ESSENTIAL EXPRESSION EXTREME
IŠORĖ
Šios markės automobiliams būdingi šviesadiodžiai žibintai (DRL) ir automatinis artimųjų šviesų 
perjungimas •/• •/• •/•

Priekinės radiatoriaus grotelės Baltos Baltos Baltos 
Priekinis ir užpakalinis buferiai Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos 
Priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos Juodos Pilkos MEGALITHE spalvos Pilkos MEGALITHE spalvos 
Durų apačios apsaugos lipdukas / papildoma apsauga -/- Juodas /- Specialaus EXTREME dizaino /•
Išorinės durų rankenos Juodos Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos 
Šoniniai veidrodėliai Juodi Kėbulo spalvos Blizgios juodos spalvos
Išilginiai stogo laikikliai • - -
Moduliniai išilginiai stogo laikikliai - • •
Blizgios juodos spalvos ryklio peleko formos antena - - •
16 colių ratlankių gaubtai MILIANA SARIA Juodos blizgios spalvos MAHALIA
16 colių deimantinio pjovimo ratlankiai MAHALIA - ¤ ¤

SALONAS
Ventiliacijos angų apvadai Pilkos FOG spalvos Pilkos FOG spalvos Pilkos FOG spalvos 
Durų rankenos Juodos Pilkos STEEL spalvos Pilkos STEEL spalvos 
Medžiaginiai dekoratyviniai prietaisų skydelio ir priekinių durų porankių intarpai /
balti dekoratyviniai elementai priekinių durų plokštėse -/- •/- •/•

1/3 ir 2/3 nulenkiama užpakalinė sėdynė • • •
Dvi atskirai nulenkiamos ir išimamos 3 eilės sėdynės (tik 7 vietų variante) • • •
Vairaratis SOFT FEEL - • •
Kilimėliai su užrašu JOGGER ir bagažinės apsauga - - •
Bagažinės dangalas •(5 vietų variante) •(7 vietų variante) •

AKTYVIOSIOS IR PASYVIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) ir AFU (avarinio stabdymo sistema) • • •
AEBS (pažangioji avarinio stabdymo sistema mieste) • • •
ESP (elektroninė stabilumo kontrolė) + HSA (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema) • • •
Skambutis pagalbos tarnyboms (E-CALL) • • •
Vairuotojo oro pagalvė / išjungiama priekinio keleivio oro pagalvė •/• •/• •/•
Šoninės oro pagalvės (ties krūtine ir užuolaidinės (priekinės ir užpakalinės) • • •
Užpakalinių šoninių sėdynių saugos diržai su pirotechniniais temptuvais ir įtempimo ribotuvais • • •
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema • • •
Automobilio statymo atbuline eiga jutikliai ¤ • •
Galinio vaizdo kamera - ¤ •
Padangų slėgio stebėjimo sistema - ¤ -
Padangų pripūtimo rinkinys - - ¤

Vaikiškų sėdynių tvirtinimo ant 2 eilės šoninių sėdynių sistema ISOFIX - ¤ -
Elektrinis stovėjimo stabdys, aukštas centrinis porankis su dėtuve, priekiniai automobilio 
statymo jutikliai, nematomos zonos įspėjimo sistema - - ¤

Padangų slėgio stebėjimo sistema • • •
Padangų pripūtimo rinkinys • / ¤ • / ¤ • / ¤

Vaikiškų sėdynių tvirtinimo ant 2 eilės šoninių sėdynių sistema ISOFIX • • •

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA
DACIA JOGGER



ESSENTIAL EXPRESSION EXTREME
VAIRAVIMO IR VALDYMO ELEMENTAI
Elektrinis vairo stiprintuvas • • •
STOP & START, režimas ECO • • •
Kelioninis kompiuteris: nuvažiuotas atstumas, vidutinis greitis, su turimais degalais 
nuvažiuojamas atstumas, vidutinės degalų sąnaudos (įskaitant LPG) • • •

Greičio ribotuvas su garsiniu įspėjimu / pastovaus greičio palaikymo sistema • / ¤ •/• •/•

MATOMUMAS
Priekiniai rūko žibintai • • •
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai - • •

PATOGUMAS
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius ¤ • •
Automatinis oro kondicionierius - ¤ •
Automatiniai valytuvai - • •
Nuotolinis durų užraktas ir automatinis durų užrakinimas pajudėjus • • •
Kortelė KEYLESS ENTRY - ¤ •
Elektra valdomi priekiniai langai • - -
Vienu lietimu elektra valdomas langas vairuotojo pusėje ir įprastas elektra valdomas langas 
keleivio pusėje - • •

Elektra valdomi galiniai langai - • •
Reguliuojamo aukščio vairaratis / reguliuojamo atstumo vairaratis ¤ / • •/• •/•
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis + pastovaus greičio palaikymo sistema ¤ • •
USB lizdas • • •
12 V lizdas priekyje / gale • / - • / • • / •
Šildomos priekinės sėdynės - ¤ ¤

Užpakalinės krovinių lentynos - • •
Pakreipiamas galinis ketvirčio stiklas - - • (7 vietų variante)

GARSO ĮRANGA
MEDIA CONTROL: DAB radijas su jungikliais ant vairaračio, į kelioninį kompiuterį integruotas 
ekranas, į prietaisų skydelį integruotas išmaniojo telefono laikiklis, 2 priekiniai garsiakalbiai, 
„Bluetooth“ ryšys, išmaniesiems įrenginiams skirta programa „Dacia Media Control“ 

• - -

MEDIA DISPLAY 8’’: DAB radijas + išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija + 
„Bluetooth“ ryšys + 4 garsiakalbiai + 8 colių ekranas ¤ • •

MEDIA NAV1: MAP CARE navigacija (Vakarų arba Rytų Europos žemėlapiai + 6 nemokami 
atnaujinimai per 3 metus), DAB radijas, išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu 
funkcija, „Bluetooth®“ ryšys, 6 garsiakalbiai (4 žemadažniai ir 2 aukštadažniai), 8 colių jutiklinis 
ekranas, 1 papildomas USB lizdas centrinio pulto apačioje

- ¤ ¤

- nėra; • standartinė įranga; ¤ pasirenkama įranga / paketo dalis. 1 suderinama su „Apple CarPlay™“ ir „Android Auto™“. „Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.



DACIA JOGGER

VARIKLIS
TCe 110 ECO-G 100

VARIKLIAI     
Degalai Benzinas LPG Benzinas 
Didžiausia galia, kW EEB (AG) / variklio greitis (sūk./min.) 81 kW / 5000–5250 sūk./min. 74 kW / 4600–5000 sūk./min. 67 kW / 4800–5000 sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas, kW EEB (m.kg) / variklio greitis (sūk./min.) 200 Nm / 2900–3500 sūk./min. 170 Nm / 2000–3500 sūk./min. 160 Nm / 2100–3750 sūk./min.
Pavarų dėžė Mechaninė Mechaninė 
Įpurškimo tipas Turbininis, tiesioginis įpurškimas Netiesioginis daugiataškis įpurškimas
Darbinis tūris (cm3) 999 999
Cilindrų / vožtuvų skaičius 44898 44898
Išmetamųjų dujų valdymo standartas Euro6 D-final Euro6 D-final

VAŽIUOKLĖ IR VAIRAVIMAS
Padangų matmenys 205/60 R16 92H
Vairavimas: posūkio spindulys, nuo bortelio iki bortelio (m) 11,7 11,7
Priekinė pakaba McPherson McPherson
Galinė pakaba Torsioninė sija Torsioninė sija

NAŠUMAS      
Didžiausias greitis (km/val.) 180 km/val. 175 km/val. 172 km/val.

0–100 km/val. (sek.) 5 vietų: 32,1 sek. 
7 vietų: 32,5 sek.

5 vietų: 33,8 sek. 
7 vietų: 34,1 sek.

5 vietų: 34,6 sek. 
7 vietų: 34,9 sek.

DEGALŲ SUVARTOJIMAS IR IŠMETAMO CO2 KIEKIS1

Sertifikavimo protokolas WLTP2

Degalų bako talpa (l) 50 50 / 40  
(bendra talpa / pripildoma talpa) 50

Išmetamas CO2 kiekis (g/km) 127–130 119–121 135–138
Sąnaudos važiuojant mišriu ciklu (l/100 km) 5,6–5,7 7,6–7,8 6,0–6,1

TALPA IR SVORIS
5 vietų 7 vietų 5 vietų 7 vietų

Mažiausias svoris be krovinio 1176 1205 1223 1252
Didžiausias svoris be krovinio 1233 1261 1262 1291
Bendras transporto priemonės svoris su priekaba (GTW) 2895 3062 2924 3089
Didžiausias leistinas svoris su kroviniu (MPLW) 1695 1862 1724 1889
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris 1200 1200 1200 1200

1 Oficialios sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekis pagal taikytinus teisės aktus. 2 WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): pagal šį naują protokolą gaunami duomenys daug artimesni 
realaus naudojimo duomenims nei gauti pagal NEDC protokolą. Išmetamo CO2 kiekis nustatomas naudojant standartinį, reglamentuotą metodą. Tokį pat metodą naudoja visi gamintojai, todėl transporto priemones lengva 
palyginti.



DIDESNIS, 
DAR SMAGESNIS  
JOGGER





Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. 
Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos DACIA pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus DACIA 
atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami 
naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią DACIA atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos 
spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško DACIA sutikimo.
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