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נוחות
כפול 7

Jogger החדש מפנק את כל המשפחה. כל אחד מבני המשפחה ימצא בו מקום משלו, ובכל שורות המושבים 
אפשר ליהנות מאותה רמה של נוחות. המושבים הנוחים - עם שפע אפשרויות כוונון מלפנים - מבטיחים נסיעה 

 נעימה לכל אחד משבעת יושבי הרכב. Jogger החדש מצטיין גם במרחב פנימי ובמחשבה על כל פרט.

שורת המושבים השלישית נגישה עם שני מושבים נפרדים לשני מבוגרים, כולל משענות ידיים ומרחב נדיב 
לרגליים - לנסיעה נוחה ללא שום פשרות. ברחבי תא הנוסעים אפשר למצוא שפע תאי אחסון, בקיבולת כוללת 

של 23.1 ליטר, לשימושם של כל הנוסעים. Jogger החדש מוסיף ממד חדש לחוויה הכוללת של הנסיעה.
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מקום. מקום. 
ועוד מקום.

עם Jogger החדש תוכלו לתכנן ולבצע כל מה שתרצו - כי הוא מציע מרחב חסר תקדים, עם מושבים אחוריים 
שאפשר לפרק ולהוציא מהרכב, מושב ספסל מתקפל ביחס פיצול של 1/3-2/3 בשורה השנייה ושלל אפשרויות 

לארגון תא הנוסעים במבנה של 2, 3, 4, 5, 6 או 7 מקומות ישיבה.

הוא רב-תכליתי כמו אולר שוויצרי! אפשר ליהנות מאזור מטען בנפח של 1,819 ליטר* ובגובה הטענה שיאפשר 
 להכניס לתוכו כל מה שתרצו לקחת אתכם. כל פרט תוכנן לתת מענה לכל צורכי המשפחה שלך. 

אתם יכולים לסמוך על Jogger החדש שיהפוך כל הרפתקה למשימה פשוטה - בעיר או במרחבים הפתוחים.

* קיבולת מרבית של אזור המטען בדצימטר מעוקב בהתאם לתקן VDA )2,094 ליטר(. 
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נולד
להרפתקאות

עם מרווח גחון גבוה, קשתות גלגלים מודגשות וקורות מודולריות על הגג, Jogger החדש מתאפיין בעיצוב קשוח 
שכובש כל דרך, והופך אותו לרכב אידיאלי למשפחות בעלות אורח חיים דינמי. הייעוד של ה-Jogger הוא 

להיות שותף מתמיד לחיי היומיום של משפחות המעוניינות לבלות מחוץ לעיר ובחיק הטבע. תוכלו לקחת את כל 
המשפחה לטיולים ואם תרצו, צרפו גם את החברים של הילדים.

ניתן להעמיס בקלות את הגלשן, האופניים או הציוד לפיקניק ולבלות בכל מקום אליו תרצו להגיע.
ה-Jogger יאפשר לכם לשדרג את החוויה המשפחתית וליהנות לא רק מהטיול עצמו, אלא גם מנוחות ומרחב 

יוצאי דופן. ה-Jogger החדש תוכנן במיוחד בשבילכם, ובשביל המשפחה שלכם.

חישוקי סגסוגת חדשים קורות גג מודולריות
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1. מנשא אופניים

2. מגיני דלתות

3. ספויילר

4. מדרכות צד

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום.
התמונות להמחשה בלבד.

 DACIA JOGGER

אביזרים

1.

3. 4.

2.
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8.

7.

9. 10.

6.

5.

5. מסיטי רוח

6. שטיח גומי לתא מטען

7. תא אחסון לגג

8. צידנית קירור ניידת לרכב

9. שטיחי גומי

10. וו גרירה

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום.
התמונות להמחשה בלבד.
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 DACIA JOGGER

צבעים

שחור פנינה מטאלי )676(

חום אדמה מטאלי )CNZ(כסף מטאלי )KQF(לבן קרח )369(

)RQH( כחול בהיר מטאלי)KNA( אפור מטאלי
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אנו בדאצ׳יה מציעים כלי רכב מושכים ואיכותיים במחירים תחרותיים. כלי רכב בעלי סגנון ברור, אך ללא 
קישוטים מיותרים, מצוידים בטכנולוגיה האמינה והמוכחת ביותר, וכל זה במחיר ללא מתחרים.

בתוך חמש עשרה שנים בלבד, שינינו והתאמנו את שוק הרכב. מדהים? לא ממש. הסוד שלנו הוא שילוב 
של פשטות, שקיפות ונדיבות. ממבחר הדגמים ועד למחיר ולתחזוקה, בדאצ׳יה הכל ברור ומובן. הנסיעה 

בדאצ’יה, משמעותה להיות בטוח שעשית את הבחירה הנכונה. המשמעות שלה היא בחירה באיכות, באמינות, 

בעיצוב, בנוחות, ומעל לכל - במחיר הוגן. המשמעות היא שאתה מסוגל לקנות לעצמך רכב חדש שעונה על 
הצרכים והרצונות שלך.

ולסיום, המשמעות של נסיעה בדאצ’יה היא שאינך צריך יותר לשים את כל כספך על הרכב שלך - אתה עדיין 
יכול לצאת לחופשה, להעניק לבת שלך את הגיטרה שעליה היא חלמה או פשוט לחסוך את הכסף.

עם דאצ’יה, תוכל להגיע לאן שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה.

נהג, טייל, תיהנה...
זו הרוח של דאצ’יה!
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אביזרי נוחות ותפעול
MediaNav Evolution 8.0" מערכת מולטימדיה 

*Android Auto-ול Apple CarPlay-עם תאימות ל•••

•••4 רמקולים
••מצלמה אחורית

+ קדמיים••חיישני חניה אחוריים
•בלם חנייה חשמלי

••4 חלונות חשמל + הפעלה אוטומטית לנהג
Keyless מפתח חכם והנעה•

•מזגן אוויר מקורי
••בקרת אקלים

•••בקרת שיוט עם מגביל מהירות
+ גשם+ גשם•חיישני אורות

•גימור פנים שחור
••גימור פנים שחור משולב בד

•••ריפוד בד שחור
מצופה עורמצופה עור•גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

•••קיפול מושב אחורי 1/3-2/3
••כיסים בגב המושבים הקדמיים

USB 12 מאחור + שקעV 12 לשורת המושבים השנייהשקעV שקע
••הגה, ידית הילוכים וידיות בתא הנוסעים בעיטור כרום

•+ משענת יד לנהג•מושבים קדמיים מתכווננים לגובה ולמרחק
•קונסולה מרכזית עם משענת יד

אבזור חיצוני
FULL LED תאורת ראשית•••

LED תאורת יום•••
•••פנסי ערפל

SARIA חישוקי פלדה "16 + צלחות נוי••
MAHALIA 16" חישוקי אלומיניום•

••שמשות כהות מאחור
•מסילות גגון בצבע אפור כהה

••מסילות גגון מודולריות בצבע שחור
•מראות צד מתכווננות ידנית וידיות בצבע שחור

••מראות צד מתכווננות חשמלית וידיות בצבע הרכב
••פסי קישוט צדדיים בצבע שחור

אבזור בטיחותי
•••6 כריות אוויר

•••בלימה אוטונומית עם ניטור מרחק מלפנים

מערכת MOVON הכוללת זיהוי הולכי רגל, זיהוי רכב דו גלגלי, 
•••בקרת סטייה מנתיב וזיהוי תמרורי מהירות 

•מערכת לזיהוי שטח מת
ABS, EBD - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה•••

ESP - מערכת בקרת יציבות•••
**EBA - מערכת לבלימה במצבי חירום•••

•••מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג
•••עוגני ISOFIX במושבים אחוריים

•••ניטור לחץ אוויר בגלגלים
•••חיישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

•••גלגל חלופי

תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת הבלוטות׳ אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן   *  
מחויב לכך. חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא 

ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנוסף, המערכת כוללת תשתית גישה 
אינטרנטית למערכת ניווט. ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק 

מערכת הניווט.
**  מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות 

נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

 DACIA JOGGER

מפרט אבזור
ESSENTIALESSENTIAL COMFORTCOMFORT COMFORT+COMFORT+
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מנוע
בנזיןסוג דלק

H5DC4דגם מנוע*
3 )12(מספר בוכנות )מספר שסתומים(

999נפח )סמ"ק(
72.2X81.4קדח x מהלך )מ"מ(

110/5,000-5,250הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
20.4/2,900 )95% זמין מ-1,750 סל"ד(מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

הזרקה ישירהאספקת דלק
מגדש טורבואספקת דלק

יורו 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים
ידניתסוג התיבה

6 הילוכיםמספר ההילוכים הקדמיים

ביצועים
183מהירות מירבית )קמ"ש(

11.2תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

תצרוכת דלק
5.7צריכת דלק**  משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

50נפח מיכל דלק )ליטר(

מערכת היגוי
הגה כוחסוג

11.7קוטר סיבוב בין מדרכות )מ'(

מתלים
פסאודו מקפרסוןמתלים קדמיים
סרן קשיח למחצה, anti roll barמתלים אחוריים

בלמים
דיסק מאוורר 24x280 מ״מבלמים קדמיים
תוף 9"בלמים אחוריים

ABS, ESP, EBA, EBDמערכות בטיחות

צמיגים
R16 205/60מידת צמיגים

משקלים
1,280משקל עצמי )ק"ג(
1,862משקל כללי )ק"ג(

582משקל העמסה מירבי )ק"ג(
920עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(
1,055עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

640משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
1,200משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

* באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית, יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע 
ניקוי למסנן הנ״ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותדלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה 
התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. **נתוני צריכת הדלק הם עפ״י תוצאות מבחן מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה 

משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים. לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד 
מהמקרים הבאים: )1( עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה )2( בהתאם לרמת הגימור של הרכב )3( על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל.
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מפרט טכני
TCe 110TCe 110

רמת
בטיחות נמוכה

רמת
0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
N/A / 150ESSENTIAL/COMFORT 1.02 ל' טורבו בנזין ידני 110 כ״ס 7 מקומות

149COMFORT PLUS 1.03 ל' טורבו בנזין ידני 110 כ״ס 7 מקומות

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Regulation (EC( 715/2007 ,80/1268/EEC ,המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה**

דגם
נתוני צריכת דלק משולבת

דרגת זיהום אווירWLTP בליטרים ל-100 ק"מ*
דרגה 1.05.75 ל' טורבו בנזין ידני 110 כ״ס 7 מקומות

מקרא:     מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

:ESSENTIAL/COMFORT פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור
כריות אוויר

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים 
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב 

חיישני חגורות בטיחות

בקרת שיוט אדפטיבית 6
בקרת מהירות חכמה

:COMFORT PLUS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
כריות אוויר

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים 
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב 

חיישני חגורות בטיחות

בקרת שיוט אדפטיבית 6
בקרת מהירות חכמה

Continental 0358957

C1205/60 R 16 92 H

71 dB
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים 
יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. מסיבות 
הקשורות בדפוס, ייתכן שצבעים מסוימים במסמך זה יהיו שונים מצבעי המרכב או צבעי הריפוד בפועל. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5755* DACIA.CO.IL

שנות3
אחריות*

או 100,000 ק״מ
*המוקדם מביניהם
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DIMENSIONS

מידות )מ״מ(
2,898מרחק סרנים

4,547אורך כללי
830שלוחה קדמית
820שלוחה אחורית

1,520מפתח גלגלים קדמי
1,509מפתח גלגלים אחורי

1,848רוחב כללי
2,007רוחב כללי עם מראות

1,674גובה כללי
1,691גובה כללי עם מסילות גגון

2,012גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
200מרווח גחון

170מרווח ברכיים מאחור
1,410מרווח מרפקים מלפנים

1,410מרווח מרפקים מאחור בשורה השנייה
1,243מרווח מרפקים מאחור בשורה השלישית

923מרווח ראש )14 מעלות( מלפנים
910מרווח ראש )14 מעלות( בשורה השנייה

855מרווח ראש )14 מעלות( בשורה השלישית

נפח אזור העמסה )ליטר(
212נפח תא מטען מינימלי

631נפח תא מטען שורה שלישית מקופלת
נפח תא מטען מירבי )שורות שנייה 

2,017ושלישית מקופלות(
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