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MAȘINA 
DE FAMILIE 
REINVENTATĂ
Lungimea unui break, spațiul interior al unui monovolum și stilul robust al unui SUV – 
Noul Jogger reunește atuurile a 3 tipuri de caroserii într-o mașină de familie cu 5 până la 
7 locuri. Versatil, cu spirit de aventură și accesibil, Noul Jogger întruchipează pe deplin 
spiritul Dacia. 





PASAJE DE ROȚI BINE RELIEFATEBARE DE PAVILION MODULARE, UȘOR DE MANEVRAT

Cu o gardă la sol înălțată, pasaje de roți reliefate, bare de plafon modulare - noua Dacia Jogger are 
un design robust care se adaptează oricărui tip de drum, fiind ideală pentru o viață de familie plină 
de acțiune. Semnătura luminoasă de forma literei Y subliniază apartenența Noului Jogger la noua 
generație Dacia. Faza scurtă cu LED-uri luminează mai intens pe timp de noapte. În spate, poziționarea 
verticală a luminilor favorizează o deschidere largă a hayonului și, încă o dată, regăsim semnătura 

luminoasă în formă de Y, semnul distictiv al noii generații Dacia. Ieși în evidență alegând una din 
versiunile Extreme disponibile, cu detalii speciale: jante din aliaj, oglinzi exterioare, antenă tip aripă 
de rechin, toate de culoare neagră. Autocolante distinctive și ornamente specifice. Noua Dacia Jogger, 
concepută pentru tine și familia ta.

CONCEPUTĂ PENTRU AVENTURĂ





CONFORT 
PE FIECARE 
RÂND
Mai mult spațiu, mai multă versatilitate, datorită unei abordări unice a spațiului: 23 de 
litri de spațiu de depozitare, peste 50 de configurații la bord pentru toate nevoile tale. 
Echipamente multimedia și cea mai recentă generație de sisteme de asistență care te fac 
să conduci în siguranță și relaxat.



POATE FI CONFIGURATĂ CU 2, 3, 4, 5, 6 SAU 7 LOCURI VOLUM PORTBAGAJ ÎNTRE 607-1.819 DM3 MĂSUȚE RABATABILE PE SPATARELE SCAUNELOR FAȚĂ

Noua Dacia Jogger se adaptează la viața ta în fiecare zi. Prieteni în plus care ți se alătură în mașină? 
Reconfigurează spațiul într-o clipă cu bancheta din spate rabatabilă 2/3-1/3 în rândul 2 și două scaune 
rabatabile și detașabile individual în rândul 3. Pentru o gustare în mers, folosește cele două măsuțe 
reglabile, aflate pe spătarele scaunelor față*. Vrei confort maxim pe al treilea rând? Profită de 
cotierele cu suport pentru pahare. Trebuie să transporți ceva? Încarcă totul în portbagajul spațios de 

607 dm3 în versiunea cu 5 locuri. Pentru obiectele lungi, există până la 1.819 dm3 de spațiu de încărcare 
cu bancheta rabatată. Fă-ți călătoria mai plăcută și găsește-ți traseul potrivit cu sistemul multimedia: 
ecran tactil de 8” cu navigație*, replicare smartphone cu cablu, conexiune Bluetooth, totul este acolo. 
Maxim de modularitate și polivalență!
*în funcție de nivelul de echipare

SPAȚIU RECORD ȘI
MODULARITATE

* volum min. portbagaj 607 dm3 și max. 1.819 dm3, în funcție de configurarea spațiului destinat pasagerilor





DACIA JOGGER

CULORI

(1) Vopsea metalizată - (2) Vopsea opacă 

COMET GREY(1)

TERRACOTTA BRUN (1) ARCTIC WHITE(2)MOONSTONE GREY(1)

URBAN GREY(2) 

LICHEN KAKI(2)PEARL BLACK(1) 
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DIMENSIUNI
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VEDERE FRONTALĂ     

VEDERE DIN SPATE     VEDERE DE SUS 5 LOCURI     VEDERE DE SUS 7 LOCURI     

PROFIL 5 LOCURI   PROFIL 7 LOCURI   

VOLUMUL PORTBAGAJULUI 
(dm3 - norma VDA / litri)

5 LOCURI 7 LOCURI

Volum min. portbagaj (normă ISO 3832) 708 / 829 160 / 212

Volummax. portbagaj (normă ISO 3832) 1 819 / 2 094 1 807 / 2 085

Cu rândul 3 ridicat - 565 / 699

Cu rândul 3 retras - 696 / 820



DACIA JOGGER

ECHIPAMENTE ȘI OPȚIUNI

ESSENTIEL EXPRESSION EXTREME EXTREME+

PREZENTARE EXTERIOARĂ     
Faruri de zi (DRL) LED tip semnătură luminoasă „Y” • • • •

Calandru Alb Alb Alb Alb
Ornament protecție față/spate Negru  Gri Mégalith  Gri Mégalith  Gri Mégalith
Stickers protecție laterală  -/- Negru/- Specific  Extreme/ • Specific  Extreme/ •
Mânere exterioare deschidere uși Negru Culoarea caroseriei Culoarea caroseriei Culoarea caroseriei
Carcase oglinzi retrovizoare Negru Culoarea caroseriei Negru lucios Negru lucios
Bare de pavilion longitudinale • - - -
Bare de pavilion longitudinale modulare - • • •

Antenă de tip „rechin” - - • •

Jante Jante oțel 16”, 
design Miliana

Jante aliaj 16”, 
design Mahalia

Jante aliaj 16”, 
design Mahalia  Extreme 

(culoare neagră)

Jante aliaj 16”,
design Mahalia  Extreme 

(culoare neagră)

PREZENTARE INTERIOARĂ      
Conturul aeroatoarelor Gri Gri Gri Gri
Mânere deschidere uși Negru Gri Acier Gri Acier Gri Acier
Banchetă spate rabatabilă fracționabilă 1/3 - 2/3 • • • •

Bancheta spate pliabilă (rând 2 scaune)- specifică versiunilor cu 7 locuri • • • •

Volan îmbrăcat în piele ecologică - • • •

SISTEME DE ASISTENȚĂ      
ABS (Anti-lock Braking System) + AFU (asistență la frânarea de urgență) • • • •

Sistem de frânare de urgență automat - interurban • • • •

ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) + HSA (sistem de asistență a pornirii în rampă) • • • •

Apel de urgență 112 • • • •

Airbag-uri frontale (șofer și pasager față) • / • • / • • / • • / •

Airbag-uri laterale torace (șofer și pasager față) și cortină (rând față și rând 2 scaune) • • • •

Centuri de siguranță față/spate • • • •

Sistem de asistență a pornirii în rampă • • • •

Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici) ¤ • • •

Cameră video pentru asistență la parcarea cu spatele - ¤ • •

Senzori față & spate, cameră video marșarier, avertizor unghi mort - ¤ - -

Sistem de monitorizare presiune pneuri • • • •

Kit de reparație/ roată de rezervă +cric ( excepție ECO-G100) • / ¤ • / ¤ • / ¤ • / ¤

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate (rând 2) • • • •

DISPOZITIVE DE CONDUCERE ȘI CONTROL      
Direcție asistată electric • • • •

Stop & Start, ECO Mode • • • •

Computer de bord • • • •

Cruise Control ¤ • • •



ESSENTIEL EXPRESSION EXTREME EXTREME+

VIZIBILITATE      
Proiectoare de ceață - • • •

Oglinzi retrovizoare reglabile electric dejivrante - • • •

CONFORT      
Aer condiționat manual ¤ • - -

Aer condiționat automat - ¤ • •

Ștergătoare cu senzor de ploaie - • • •

Card acces „mâini libere” - ¤ • •

Geamuri electrice față • • • •

Geamuri electrice față (cu impuls pe partea șoferului) - • • •

Geamuri electrice spate - • • •

Priză USB • • • •

Scaune încălzite față - ¤ ¤ •

Măsuțe locurile din spate - - • •

AUDIO      
Media Control: radio DAB fără fațadă, compatibil aplicație Dacia Media Control, Bluetooth®,
comenzi pe volan & satelit, afișaj de bord 3,5”, 2 difuzoare; USB • - - -

Media Display: radio DAB, ecran 8”, replicare smartphone(prin cablu), comenzi pe volan & satelit,
Bluetooth®, 4 difuzoare; USB ¤ • • -

Media Nav: radio DAB, ecran 8”, sistem navigație, replicare smartphone (prin cablu), comenzi pe volan & satelit, 
Bluetooth®, 6 difuzoare; USB; Pachet hărți* - ¤ ¤ •

- : nu este disponibil; • : disponibil în standard; ¤ :  disponibil ca opțiune/pachet. (1) compatibil cu Apple CarPlay™ sau Android Auto™. Android Auto™ este un brand Google Inc. Apple CarPlay™ este un brand al Apple Inc.



DACIA JOGGER

CARACTERISTICI TEHNICE

ECO-G 100 TCe 110
MOTORIZĂRI     
Tip motor  turbo turbo
Injecție  indirectă multipunct  directă
Cilindree (cm3) 999 999
Alezaj x Cursă 72,2 x 81,34 72,2 x 81,34
Număr cilindri / supape 3/12 3/12
Carburant Benzină fără plumb + GPL Benzină fără plumb
Normă de poluare EURO 6 EURO 6
Transmisie 4X2 4X2
Putere maximă kW CEE/regim (tr/min) GPL: 74 / 4600-5000 81 / 5000-5250
Cuplu maxim Nm CEE/regim (tr/min) GPL: 170 / 2000-3500 200 / 2900-3500
Stop & Start DA DA
Filtru de particule DA DA

CUTIE DE VITEZE     
Tip cutie de viteză manuală manuală
Număr de rapoarte 6 6

PERFORMANȚE     
Viteză maximă (km/h) GPL: 175; B: 172 180
0-100 km/h (s) GPL: 12,3 (5 locuri) / 13,0 (7 locuri) 10,5 (5 locuri) / 11,2 (7 locuri)

PNEURI     
Dimensiuni omologate 205/60 R16

CONSUMURI ȘI EMISII (MIN/MAX)*     
Consum în ciclu mixt (l/100km) WLTP GPL: 118 / 121 ; B: 135 / 138 127 / 130
Emisii CO2 în ciclu mixt (g/km) WLTP GPL: 7.6 / 7.8 ; B: 6.0 / 6.1 5.6 / 5.7
Tip omologare WLTP WLTP
Capacitate utilă rezervor (litri) 50 (40 GPL ) 50

SISTEME DE ASISTENȚĂ CONSUM REDUS     
ECO Mode DA

DIRECȚIE     
Tip sistem direcție asistată electric asistată electric
Diametru de bracaj între trotuare (m) 11.70 11.70

FRÂNARE     
ABS + EBD (repartiție electronică forță de frânare) + AFU (asistență la frânarea de urgență) DA
ESP (sistem de stabilitate electronică) + HSA (Hill Start Assist) DA

MASE (kg)     
Nivel de echipare 5 locuri 7 locuri 5 locuri 7 locuri
Masă proprie vehicul minimă (la gol) 1223 1252 1176 1205
Masă proprie vehicul maximă (la gol) 1262 1291 1233 1261
Masă total maxim autorizată (MTMA) 1724 1889 1695 1862
Masă totală rulantă  (M.T.R.) 2924 3089 2895 3062
Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare 462/501 598/637 462/519 598/657
Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare 1200 1200 1200 1200
Sarcină maximă pe plafon 645 660 625 640

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și 
emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.). ** Date în curs de omologare.
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Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și 
de prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Dacia își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și 
reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente 
pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea 
acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea 
parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia.
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