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HELT NYA 
DACIA JOGGER

ALL YOU NEED

DACIA.SE

Dacia rekomenderar



EN ANNAN 
SLAGS
FAMILJEBIL
Den är lång som en kombi, rymlig som en minibuss och robust som en SUV.
Nya Dacia Jogger lyckas med konststycket att förena det bästa från tre världar
i en fem- eller sjusitsig familjebil. Nya Jogger är flexibel, elegant och mycket bil för
pengarna. En äkta Dacia helt enkelt.



Nya Dacia Jogger har högre markfrigång, markerade hjulhus och modulära takrails. Det är en robust
bil, redo för alla slags vägar och alla äventyr i en aktiv familj. Precis som övriga bilar i den senaste
Dacia-generationen har nya Jogger Y-formad ljussignatur. Halvljusen med LED ger starkare ljus vid
mörkerkörning. Baktill ger de vertikalt placerade lyktorna plats för en bredare baklucka så att det är lätt 

lasta i och ur bagageutrymmet. Varför inte ge järnet och satsa på Extreme Limited Edition med blanka,
svartlackade lättmetallfälgar, ytterbackspeglar och hajfensantenn. Dekaler som syns och skyddande
hasplåtar i megalitgrått. Nya Dacia Jogger är designad för dig och din familj.

BYGGD FÖR
ÄVENTYR

MODULÄRA TAKRAILSNYA LÄTTMETALLFÄLGAR



Interiören i nya Jogger är lika funktionell som bekväm. Den breda instrumentbrädan förstärker känslan av
rymlighet. Över instrumentbrädan* löper en textilremsa som ger ett rent och prydligt intryck och gör det
lättare att läsa av både instrumentpanelen och multimediaskärmen ovanför. Nedtill sitter lättåtkomliga
reglage till luftkonditionering och förarassistanssystem. Baksätet är oerhört flexibelt.

Elegans och dynamik från början till slut får du med Extreme Limited Edition med röda 
highlights,kromade dekorlister på dörrarna, backkamera, klimatanläggning, handsfree-kort, golvmattor 
på alla platser och en skyddande matta för bagageutrymmet. Helt nya Jogger – helt nya möjligheter! 

MER ÄN BARA
FUNKTIONELL

* Beroende på version.



Ännu en gång ligger Dacia rätt i tiden och förenklar vardagen med Jogger hybrid, Dacias första hybrid! 
Resultatet? En konkurrenskraftig familjebil med hybridmotor och 7-säten. Det är inte vilken hybrid som 
helst heller! Designen har förärats en elegant och samtida lackering i ”Schiste” grå.
HYBRID-emblemet på bakluckan bekräftar ditt val; att vara Eco-Smart.

Interiören och tekniken gör resan angenäm och modern: smidig körning med automatväxellåda, en 
7” stor förardisplay i färg, en mittkonsol med armstöd och elektrisk parkeringsbroms. Njut av en ny 
fordonsgeneration; Jogger HYBRID 140 – där komfort är standard. .

FÅ UT DET BÄSTA AV  
JOGGER MED HYBRIDVERSIONEN

DACIA JOGGER HYBRID 140



Slipp sladdar och strömuttag samtidigt som du drar nyttan av elbilens fördelar. Tekniken i Dacia Jogger 
HYBRID 140 kombinerar sömlöst dynamiken från en förbränningsmotor med den från en elmotor. 
Den höga nivån av energiåtervinning laddar batteriet vid inbromsning eller när du saktar in, utan att du 
behöver tänka på laddstolpar.

Upp till 80% av stadskörningen kan göras med ren eldrift. Spara upp till 40%* på bränsleförbrukningen 
i stadsmiljö samtidigt som du minskar CO2 -utsläppen. Dessutom ger hybridmotorn lägre drifts- och 
underhållskostnader. Multi-mode automatväxellådan säkerställer att de bägge motorerna ger en 
kraftfull, smidig och tyst körupplevelse. 
Hybrid: Enkelt med Dacia.
* Beroende på körförhållanden.

UPPTÄCK ÄNNU 
MER FRIHET

7" FÖRARDISPLAY I FÄRG LIKA RYMLIG OCH MÅNGSIDIG SOM MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR

DACIA JOGGER HYBRID 140

MOTOR
HYBRID 140

BATTERI
1,2 kWh



EN SKÖNARE
RESA
Större utrymme och mer flexibilitet tack vare ett unikt sätt att se på rymlighet, med
23,1 liter praktiska förvarningsutrymmen och massor av anpassningsmöjligheter för
att matcha dina behov. Tre olika multimediapaket och den senaste generationens
förarassistanssystem..



Nya Jogger tar hänsyn till hela familjen. Den ser till att alla har det bra, oavsett på vilken rad de åker. De
skålade stolarna – justerbara framtill – gör att alla sitter bekvämt även under längre resor. Nya Jogger
skiljer sig också från mängden genom att vara så rymlig och erbjuda så många välgenomtänkta detaljer.
På den andra raden finns fällbara bord* med mugghållare och praktiska Isofix-fästen för bilbarnstol. Den
tredje raden är mycket lätt att komma åt. Den består av två separata stolar med armstöd och generöst 

med benutrymme så att även vuxna passagerare sitter väldigt bekvämt. Förvaringsutrymmena på
totalt 23,1 liter är fördelade i passagerarutrymmet så att ingen blir utan.
Nya Jogger ger en färdupplevelse utöver det vanliga..

KOMFORT  
GÅNGER 7

* Beroende på version.

UTFÄLLBARA BORD I BAKSÄTET



Oavsett vad du har för planer erbjuder nya Dacia Jogger unik volym och mångsidighet, med bakre stolar
som går att ta bort helt i versionen med 7 platser, ett helt baksäte som går att fälla 1/3-2/3 på den andra
raden och flera konfigurationer med 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 sittplatser. Lika mångsidig och praktisk som en
schweizisk armékniv! Upplev den sköna känslan av att snabbt få med dig allt du vill, med ett bagage

som rymmer upptill 1 819 liter* och en perfekt lasthöjd. Allt har utformats med familjen i åtanke. De 
utdragbara borden på rad 2, till exempel. Du kan alltid lita på att nya Dacia Jogger underlättar dina
äventyr – både inne i stan och långt utanför

MODULARITET I EN KLASS FÖR SIG

* maximal bagagerumsvolym i dm3 enligt VDA-standarden (2094 L). 5-sätesversionen med bakre sätesraden nedfälld.
** Beroende på version.



MULTIMEDIA  
EFTER DINA BEHOV
Välj själv hur uppkopplad du vill vara. Nya Dacia Jogger finns med tre fullmatade multimediapaket.
Du väljer vilket som passar dina behov bäst. Upptäck nya smarta Media Control som är inbyggd i
instrumentbrädan och som du styr med din smarttelefon, Media Display med en 8-tums pekskärm och
sist men inte minst Media Nav med navigering. Radio, musik, Bluetooth ®, USB, telefon, navigering och
röststyrning. Systemet du väljer erbjuder både det nödvändiga och mängder av andra bra funktioner, som 

till exempel AndroidAuto™- och Apple CarPlay™-kompatibilitet. Vill du gå steget längre innehåller
Media Nav dessutom spegling av smarttelefon via wifi. Dessutom kan du njuta av 3D-ljud från Arkamys™
System med 6 högtalare fördelade i passagerarutrymmet (beroende på version). 

Android Auto™ är ett skyddat Google Inc. varuärke. Apple CarPlay™ är ett skyddat Apple Inc. varumärke.

MEDIA CONTROL MEDIA DISPLAY



Hos Dacia genomsyrar tanken på säkerhet allt vi gör. Nya Dacia Jogger är byggd på vår senaste
bottenplatta, den har förstärkt kaross och är utrustad med den nya generationen förarstödsystem.
Lugn och trygg bakom ratten..

TRYGGHET OCH SÄKERHET
BÅDE I OCH UTANFÖR BILEN

AUTOMATISK NÖDBROMS
Systemet är aktiverat mellan 7 och 170 km/h och utrustat med en
sensor som känner av avståndet mellan din bil och framförvarande
fordon. Om fordonet framför dig saktar ner eller stannar får du både
en ljus- och en ljudvarning. Är du för långsam att reagera bromsar
systemet automatiskt för att undvika kollision..

DÖDAVINKELNVARNARE
Detta system är aktivt i hastigheter från 30 km/h och gör dig
uppmärksam på att det finns ett fordon i din döda vinkel genom
varningslampor på ytterbackspeglarna..

KROCKKUDDAR
Dacias nya krockkuddar är utrustade med dörrtryckgivare och en
accelerometer som tidigt känner av sidokollisioner. Krockgardinen
och sidokrockkuddarna aktiveras tidigare och ger därmed optimalt
skydd för mage, bröst och huvud.

Parkeringsensorer 
fram och bak

Dödavinkelnvarning Farthållare

FartbegränsareStarthjälp i backe

Automatisk
nödbroms



FÄRG
DACIA JOGGER

(1) Metalliclack. (2) Solid lack.

NATTSVART(1)

TERRACOTTA BRUN(1) SNÖVIT(2)MOONSTONE GRÅ(1)

KOMETGRÅ(2) 

LICHEN KAKI(2)SCHISTE GRÅ(1)

MÅTT

Mått i mm.
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BAGAGEUTRYMMESVOLYM 
(i dm3 – VDA-standard/liter)

5 PLATSER 7 PLATSER

Min. bagageutrymmesvolym – (ISO 3832-standard) 708/829 160/212

Max. bagageutrymmesvolym – (ISO 3832-standard)) 1,819/2,094 1,807/2,085

Rad 2 på plats, rad 3 nedfälld - 565/699

Rad 2 på plats, rad 3 borttagen - 696/820



DACIA JOGGER

TILLBEHÖR

1. CYKELHÅLLARE FÖR TRE CYKLAR 
PÅ DRAGKROKEN – 13-POLIG
Gör allt lite enklare med den här cykelhållaren
med plats för upp till tre cyklar. Perfekt för dig
som ofta har med dig en eller flera cyklar. 
Monteras snabbt och utan verktyg på dragkroken.

2. TAKSPOILER
Gör din bil ännu sportigare.

3. SIDOFOTSTEG
Nu blir det superenkelt både att gå in i bilen och
komma åt saker på taket.
Ett smart tillbehör som dessutom får din nya Jogger 
att se ännu robustare ut.

4. INDUKTIONSLADDARE 
Ett praktiskt tillbehör som underlättar vardagen
genom smidig induktionsladdning. Den går att
sätta fast på två sätt: på ventilationsutblåset
eller på mobilfästet.

5. 12-220V TRANSFORMATOR
Ladda alla dina elprylar med den här
transformatorn: dator, drönare, elsparkcykel
eller vanlig elcykel.

6. EASYFLEX MODULÄRT 
BAGAGERUMSSKYDD
Täcker hela bagageutrymmet så att du kan
transportera stora och smutsiga saker. Skyddet
har en glidskyddad yta och går att vika och
anpassa efter ryggstödet på baksätet. Ett
praktiskt tillbehör för både vardagssysslor och
fritidsaktiviteter. 

7. ARMSTÖD MED FÖRVARING & 
MUGGHÅLLARE MED ORGANISER
Detta armstöd är justerbart i höjdled och går att
kombinera med den halvhöga mittkonsolen för
ännu högre komfort och mer förvaringsutrymme.
I mugghållaren med småförvaring har du nycklar,
mynt, burkar eller flaskor nära till hands.. 

8. GUMMIGOLVMATTOR
Skydda golvet i din bil med gummimattor med
höga kanter, speciellt framtagna för din nya
Jogger. De vattentäta och lättskötta mattorna går
snabbt att sätta fast med de medföljande fästena.
En effektiv lösning mot smuts, lera och damm.

9. TRÖSKELLISTER OCH PREMIUM 
TEXTIL GOLVMATTOR
Piffa till området runt dörrarna i din bil. Svart
JOGGER-lack ger en exklusiv känsla.
Skydda bilen med golvmattor i textil. Praktiska
kvalitetsmattor som är lätta att rengöra.. 

1.

2. 3. 7.

6.

8. 9.

5.

4.



UTRUSTNING & TILLVAL
DACIA JOGGER

ESSENTIAL EXPRESSION EXTREME
EXTERIÖR
LED ljussignatur (DRL) & LED halvljus • • •
Grill i Dacias nya varumärkesprofil Vit Vit Vit
Främre/bakre stötfångare Karossfärgad Karossfärgad Karossfärgad
Hasplåt fram/bak Svart Megalitgrå Megalitgrå
Nedre dörskyddsdekal/ Dekordekal bakom framskärm -/- Svart/- Specifik Extremedesign/•
Yttre dörrhandtag Svart Karossfärgad Karossfärgad
Ytterbackspeglar Svart Karossfärgad Högblankt svart
Längsgående takrail • - -
Modulära längsgående takrails - • •
Hajfensantenn - - •
16" hjul Navkapsel "Miliana" - Alufälg i svart "Mahalia"
16" aluminiumhjul med polerad framsida "Mahalia" - • -

INTERIÖR
Dekorsarg runt ventilationsutblåsen Dimgrå Dimgrå Dimgrå
Dörrhandtag Svart Stålgrå Stålgrå
Textil på instrumentpanel och främre dörrarmstöd /
Vita dekorlister på främre dörrpaneler -/- •/- •/•

Baksäte fällbart 1/3 & 2/3 • • •
2 oberoende, fällbara och uttagbara säten på 3:e raden (endast 7-platser) • • •
Soft feel-ratt med stålgrått dekorinlägg - • •
Golvmattor med "Jogger"-brodyr och bagagerumsskydd - - •
Insynsskydd •(endast 5-platser) •(endast 7 platser) •

AKTIV & PASSIV SÄKERHET
ABS (Anti-lock Braking System) och panikbromsassistans • • •
Automatisk panikbromsning. (AEBS inter urban) • • •
ESC (elektroniskt stabiliseringssystem) + HSA (Hill Start Assist) • • •
Nödsamtal (E-call) • • •
Krockkudde på förarsidan/urkopplingsbar krockkudde på passagerarsidan) •/• •/• •/•
Sidokrockkuddar i axelhöjd och krockgardiner • • •
Pyrotekniska säkerhetsbälten med lastbegränsning på baksätets ytterplatser • • •
Starthjälp i backe (Hill start assist) • • •
Parkeringsassistans bak • - -
Parkeringsradar fram och bak + Bak kamera + Döda vinkeln-varnare - • •
Handsfree nyckelkort + elektrisk parkeringsbroms och mittarmstöd med förvaring - ¤ bensin -
Elektrisk parkeringsbroms och mittarmstöd med förvaring - • hybrid • / ¤ hybrid / bensin

Handsfree nyckelkort - ¤ hybrid •

ESSENTIAL EXPRESSION EXTREME
KÖRNING & KOMBINATIONSINSTRUMENT 
Däcktrycksövervakning • • •
Däckreparationskit / Nödreservhjul + domkraft (inkluderas ej på HEV) • / ¤ • / ¤ • / ¤

ISOFIX barnstolsfästen på ytterplatserna på rad 2 • • •
Elektrisk servostyrning • • •
Stop & Start , ECO Mode • • •
Färddator: distans, genomsnittlig hastighet, återstående räckvidd, genomsnittlig förbrukning) • • •
Farthållare & fartbegränsare med varningsljud • •/• •/•

SIKT
Dimljus fram - • •
Eljusterbara ytterbackspeglar - • •

KOMFORT
Manuell luftkonditionering ¤ • •
Automatisk klimatanläggning - • / ¤ hybrid / bensin •
Automatiska vindrutetorkare med regnsensor - • •
Fjärrlåsning & automatisk låsning av dörrarna under körning • • •
Eljusterbara fönsterhissar fram • • •
Impulsfönsterhiss på förarsidan (med klämskydd), fönsterhiss på passagerarsidan fram (utan
impulsfunktion) - • •

Eljusterbara fönsterhissar bak - • •
Ratt som är inställbar i höjd-/djupled • • •
USB uttag • • •
12V uttag fram / bak • / - • / • • / •
Eluppvärmda framsäten • • •

Förvaringshyllor bak - - •
Bakre sidorutor med skjutöppning - - •

MULTIMEDIA
Media Control : DAB Radio med ratterglage, display i färddatorn, smartphonefäste på 
instrumentpanelen, 2 högtalare fram, Bluetooth® anslutning + Smartphone app Dacia Media 
Control

• - -

Media Display 8": DAB Radio + Smartphone spegling via USB-kabel + Bluetooth® anslutning + 
4 högtalare + 8" Display ¤ • •

Media Nav(1): MAP CARE navigation (Västeuropakartor + 6 kostnadsfria uppdateringar under 
3 år), DAB radio, smartphone spegling via USB-kabel, Bluetooth® anslutning, 6 högtalare (4 
högtalare + 2 diskanter), 8" pekskärm, 1 ytterligare USB uttag i botten av mittkonsolen

- ¤ ¤

-  : ej tillgängligt; • : standardutrustning; ¤ : tillval / tillvalspaket. (1) kompatibel med Apple CarPlay™ och Android Auto™. Android Auto™ är ett Google Inc. varumärke. Apple CarPlay™ är ett Apple Inc.varumärke.



DACIA JOGGER

MOTOR

Hos Dacia erbjuder vi praktiska och pålitliga bilar som ger mycket för pengarna. Snygg och välgenomtänkt
design utan onödigt lull-lull och den mest tillförlitliga och välbeprövade tekniken ... alltsammans till ett
oslagbart pris. På femton år har vi ändrat spelreglerna och vänt upp och ner på bilmarknaden. Låter det
otroligt? Inte egentligen. Hur vi bär oss åt? En perfekt blandning av enkelhet, öppenhet och tillgänglighet.
Från valet av modell till pris och underhåll – allt är tydligt och klart hos Dacia. 

När du kör en Dacia kan du lita på att du valt rätt. Du har ju valt kvalitet, tillförlitlighet, design, komfort
och framförallt, ett schysst pris. Det betyder att du kan köpa en ny bil som har allt du behöver.
Sist men inte minst: att satsa på en Dacia betyder att du inte behöver lägga alla dina pengar på bilen –
ni kan fortfarande åka på den där semesterresan, dottern kan få drömgitarren eller ni kan spara ihop
en buffert.

KÖR, RES, OCH HA DET BRA... 
DET ÄR DACIA ANDAN!Hybrid 140 TCe 110

MOTOR      
Drivmedel Bensin El Bensin
Max. effekt kW CEE (hk) vid varv / minut (rpm) 103 kW (140) vid 5,600 rpm sammanlagt 81 kW/5,000-5,250 rpm
Max. vridmoment Nm CEE (m.kg) vid varv / minut (rpm) 144 Nm/3,400 rpm + 205 Nm el 200 Nm/2,900-3,500 rpm
Växellåda Multimodeautomatväxellåda Manuell

Insprutning atmosfärisk indirekt 
insprutning El direktinsprutning med turbo

Slagvolym (cm3) 1 598 999
Antal cylindrar / ventiler 4/16 3/12
Utsläppsnorm Euro6 D-final

BATTERIER       
Batteri för drivning Lithium-jon / 230V / 1,2 kWh

CHASSIS OCH STYRNING
Däckdimension 205/60 R16 92H
Vändcirkel, trottoar till trottoar (m) 11,7

Hjulupphängning fram Pseudo McPherson med nedre bärarm, fjädring med spiralformade klämfjädrar med hydrauliska 
teleskopdämpare och krängningshämmarstag

Hjulupphängning bak Halvmjuk hjulaxel med klämfjärdrar med krängningshämmarstag med hydrauliska teleskopdämpare

PRESTANDA       
Topphastighet (km/h) 178 km/h 180 km/h

0-100 km/h (s) 7-säten: 10,1s 5-säten: 10.5 s  
7-säten: 11.2 s 

Acceleration: 80 km/h - 120 km/h (s) i 4:ans växel 7-säten: 7,6 s 5-säten : 8.2 s  
7-säten: 8.9 s

                                                                      5:ans växel 7-säten: 5-säten: 11.4 s  
7-säten: 12.3 s

                                                                      6:ans växel 7-säten: 5-säten: 18.1 s  
7-säten: 19.7 s

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP (1)       
Testprotokoll WLTP(2)
Bränsletank (l) 50 50
CO2 utsläpp (g/km) 110 127 - 130
Förbrukning, blandad körning (l/100 km) 4,9 5,6 – 5,7

VOLYM & VIKT       
7-platser 5-platser 7-platser

Min. vikt tom körklar (tjänstevikt) 1 385 1 176 1 205
Max. vikt tom körklar (tjänstevikt) 1 406 1 233 1 261
Godkänd tillåten tågvikt (MTR) 2 745 2 895 3 062
Godkänd max.vikt med last (totalvikt) 1 995 1 695 1 862
Max. vikt bromsat släp 750 1 200 1 200
(1) Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler. (2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): Detta nya testprotokoll gör det möjligt att få resultat som ligger mycket närmare de 
värden som bilen kommer att uppvisa vid normal vardagskörning, än vad som var fallet med NEDC-protokollet. CO2-utsläppen godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare 
och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan.



BIGGER, COOLER,  
JOGGER


