
 

DACIA LODGY Laureate 
KAINOS EURAIS  

 

VARIKLIS VIETŲ SKAIČIUS LAUREATE 

Blue 1,5 dCi 115 AG S&S 7 VIETOS 14 827 

 

  LAUREATE 

IŠORĖS APDAILA   

Buferiai dvispalviai 

Durų rankenos kėbulo spalvos 

Radiatoriaus grotelių apdailos juosta chromuota 

Šoninių veidrodėlių korpusai kėbulo spalvos 

Šonų apsaugos juostos ● 

Juodi / dvispalviai (juodos/chromo spalvos) stogo laikikliai ● / - 

15" plieniniai ratlankiai ● 

Metalizuoti dažai – HNP (Kopų smėlis) 495 

SĖDYNĖS IR SALONO APDAILA   

Centrinis valdymo pultas 
žvilgus juodas, 

chromuotu apvadu 

Salono spalva rusva / pilka 

Ortakių apvadai chromuoti 

Prietaisų skydo skaitiklių apvadai chromuoti 

Vidinės durų rankenos chromuotos 

Vairuotojo porankis ● 

Užpakalinė sėdynė su lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) ● 

Trečiosios eilės sėdynė lankstomu atlošu, nulenkus atlošą, sėdynę galima pastatyti vertikaliai ar išimti (7 
vietų variante) 

● 

SAUGOS PRIEMONĖS   

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo sistema  ● 

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) ● 

Padangų oro slėgio jutikliai ● 

Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● 

Priekinės šoninės oro pagalvės ● 

Vairuotojo saugos diržas su temptuvu ● 

Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai ● 



Antros ir trečios eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai ● 

Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos ● 

Į atlošus įstumiamos reguliuojamo aukščio antros ir trečios eilės sėdynių galvos atramos ● 

Trys užpakalinės galvos atramos (vidurinė įstumiama į atlošą) ● 

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros ir trečios eilės sėdynių ● 

Atsarginis ratas 150 

AUTOMOBILIO SAUGOS ĮRANGA   

Elektroninis variklio imobilizatorius  ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA   

Vairo stiprintuvas ● 

Kelionės kompiuteris ● 

Garso ir šviesos signalas, primenantis vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui prisisegti saugos diržą  ● 

Greičio palaikymo / ribojimo sistema ● 

MATOMUMĄ GERINANTI ĮRANGA   

Rūko žibintai ● 

Šildomas užpakalinio lango stiklas / užpakalinio lango valytuvas ● 

Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai ● 

Vaikų priežiūros veidrodėlis ● 

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA   

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas ● 

Elektra valdomi priekinių durų langai ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai 166 

Šildomos priekinės sėdynės 83 

Priekyje įtaisytas atidarius suris įsijungiantis apšvietimas ir priekyje sėdinčio keleivio lemputė ● 

12 V elektros lizdas, pasiekiamas nuo antros eilės sėdynės ● 

Reguliuojamo aukščio vairas ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ● 

Bagažinės apšvietimas (5 vietų variante) ● 

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius ● 

DĖTUVĖS   

Virš centrinio valdymo pulto įtaisyta dėtuvė uždara 

Priekinių durų dėtuvės ● 

Užpakalinių durų dėtuvės ● 

Prietaisų skydo dėtuvė atvira / uždara /● 

Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų ● 

Bagažo uždangalas  38 

GARSO IR RYIO ĮRANGA   

Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio (radijas (nėra CD grotuvo), MP3, jungtys Bluetooth®, USB ir garso 
įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas valdymo pultas) 

● 

 
Automobilio kaina su papildoma įranga : 15 759 Eur su pvm 
 
Naujiems Dacia automobiliams yra suteikiama 3+2 metų arba 100 000 km garantija ir 6 metų garantija 
kėbulo korozijai.  
 

Sergejus Višniakovas  

Tel: 8 (5) 274-7090  

Mob: +370-685-30070 


