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DE 
GEZINSWAGEN 
OPNIEUW 
UITGEVONDEN
Even lang als een break, zo ruim als een ludospace en met de robuuste stoerheid van een SUV: 
Dacia Jogger verrast door het beste van drie werelden te verenigen in één gezinsauto met  
5 of 7 plaatsen. De veelzijdige, elegante en betaalbare Dacia Jogger belichaamt ten volle de  
Dacia-spirit.





ZWARTE SPATBORDVERBREDERSDRAAIBARE DAKDRAGERS

Verhoogde bodemvrijheid, prominente wielkasten, draaibare dakdragers: Dacia Jogger bezit 
onmiskenbaar een robuuste stijl die zich aan alle trajecten aanpast. Ideaal voor gezinsactiviteiten vol 
actie. Zijn moderne lichtsignatuur in Y-vorm bewijst dat hij tot de nieuwe generatie Dacia’s behoort. De 
LED-koplampen lichten ‘s nachts intenser op. Àchteraan zorgt de vertikale opstelling van de achterlichten 

voor een brede achterklep, voor een optimale toegankelijkheid van de koffer. Kies volop voor het avontuur 
met de versie Extreme, met zijn kenmerkende koetswerkdesign: beschermingsski’s in megalietgrijs en in 
het zwart afgewerkte spatbordverbreders, alu velgen, buitenspiegels en haaienvinantenne. Dacia Jogger 
werd duidelijk bedacht voor u en uw gezin.

EEN DESIGN OP MAAT VAN AVONTUUR





COMFORT OP 
ALLE RIJEN
Meer ruimte en veelzijdigheid dankzij een unieke visie op het begrip binnenruimte: 24 liter 
opbergvakken voor dagelijks gebruik en meer dan 50 interieurconfiguraties om aan al uw 
behoeften te beantwoorden. De keuze uit drie multimediasystemen en de meest moderne 
rijhulpsystemen die zorgen voor rust en veiligheid. En op de versie Extreme: rode sierstiksels 
binnenin, achteruitrijcamera, automatische airconditioning, handenvrije instap- en 
startkaart... Vertrek blijgezind op avontuur!



MODULEERBAAR IN 2, 3, 4, 5, 6 OF 7 PLAATSEN EEN KOFFERVOLUME VAN 160 TOT 1 819 DM³  UITSCHUIFBARE TAFELTJES ACHTERAAN

Dacia Jogger staat elke dag van uw leven voor u klaar. Uw vrienden willen meerijden? Pas uw interieur in 
een oogwenk aan dankzij de 1/3-2/3 neerklapbare 3-zitsbank op de 2de zetelrij en de twee neerklapbare en 
uitneembare individuele zetels op de 3de rij. Een snack onderweg? Schuif de twee vliegtuigtafeltjes uit.  
Zin in maximaal comfort op de 3de rij? Geniet van de armsteunen met praktische bekerhouder.

Een lading vervoeren? Laad alles in de ruime koffer van meer dan 600 dm³ in de versie met 5 plaatsen. 
Voor volumineuze voorwerpen beschikt u over een laadruimte tot 1 819 dm³ met neergeklapte 
achterbank. Geniet van uw reis dankzij het multimediasysteem Media Nav met aanraakscherm 8’’, 
draadloze smartphone-replicatie, navigatie,... Dacia Jogger: even veelzijdig als een Zwitsers zakmes!

EEN RECORD AAN  

BINNENRUIMTE EN MODULARITEIT





DACIA JOGGER

KLEUREN EN AFMETINGEN
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DACIA JOGGER

UITRUSTINGEN & OPTIES
ESSENTIAL COMFORT EXTREME

DESIGN EXTERIEUR      
Beschermingsski voor- en achteraan kwartsgrijs kwartsgrijs megalietgrijs
Dakdragers - -
Draaibare dakdragers -
Haaienvinantenne in glanzend zwart - -
Deurbescherming onderaan -
Zwarte zijschorten en spatbordverbreders
Buitenspiegels zwart koetswerkkleur glanzend zwart
Sierwieldoppen 16’’ Miliana - -
Flexwheels 16’’ - Saria -
Alu velgen 16’’ - o - Mahalia Mahalia Black
Koplampen met LED-dagrijlichten/dimlichten en automatische ontsteking
Metaalkleur o o o
DESIGN INTERIEUR
Textielafwerking op dashboard en deurarmsteunen vooraan -
Omranding verluchtingsmonden in gesatineerd chroom
Soft feel-stuurwiel met afwerking in gesatineerd chroom -
Vloertapijten voor- en achteraan, en plastic koffertapijt - -
ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS met remhulpsysteem
ESC + antislipsysteem + vertrekhulp op hellingen
Automatisch noodremsysteem AEBS
Bestuurdersairbag en ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
Bandenopblaaskit
Stalen reservewiel (TCe 110 - vervangt de bandenopblaaskit) o o o
RIJ- EN CONTROLESYSTEMEN
Digitaal instrumentenbord TFT 3,5’’ met boordcomputer
Automatische noodoproep E-call
Snelheidsbegrenzer
Snelheidsregelaar Route Pack
Elektrische handrem - Handsfree Pack City Plus Pack
Dode hoek-waarschuwing - City Pack City Plus Pack
Achteruitrijradar Route Pack
Achteruitrijcamera - City Pack
Parkeerhulp vooraan - City Pack City Plus Pack
COMFORT
In de hoogte regelbare bestuurderszetel
Centrale armsteun vooraan -
Centrale opbergconsole met armsteun - Handsfree Pack City Plus Pack
In de hoogte regelbaar stuurwiel
In de diepte regelbaar stuurwiel Route Pack
Handenvrije instap- en startkaart - Handsfree Pack
Elektrische ruiten vooraan
Elektrische ruiten achteraan -
Manuele airconditioning o -
Automatische airconditioning - o
Neerklapare achterbank 1/3-2/3 op de 2de zetelrij met Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de zijdelingse plaatsen
2 onafhankelijke achterzetels, neerklapbaar of uitneembaar, met armsteun, opbergvak en 12V-aansluiting Pack 7 plaatsen Pack 7 plaatsen Pack 7 plaatsen
Zetelverwarming vooraan - - o
Uitschuifbare vliegtuigtafeltjes op de rugleuning van de voorzetels - -
ZICHTBAARHEID
Mistkoplampen
Ruitenwissers vooraan met regensensor -
Elektrische en verwarmde buitenspiegels -
AUDIO - MULTIMEDIA      
Media Control, Bluetooth®, 2 LS met bediening aan het stuur en vaste houder voor smartphone - -
Media Display met aanraakscherm 8’’, Bluetooth®, 4 LS, bediening aan het stuur en ondersteuning Apple CarPlay™ en Android Auto™ -
Media Nav : multimedia- en navigatiesysteem met ondersteuning Apple CarPlay™ en Android Auto™, Bluetooth®, TMC, 6 LS en kaart van West-Europa - o o

: Serie  o : Optie  - : Niet beschikbaar  -  Android Auto™ is een merk van Google Inc. - Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc



Dacia verkiest

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en 

teksten in deze brochure gelden voor het hele Dacia Jogger-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Dacia zich het recht voor op elk moment 

wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële Dacia-verdelers. Afhankelijk van het land 

waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Dacia-verdeler 

om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de 

binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Dacia.

PUBLICIS – FOTO’S :  – DECEMBER 2021
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