
НОВИОТ 
DACIA JOGGER

СÈ ШТО ТИ ТРЕБА



НОВA 
ДЕФИНИЦИЈА 
ЗА СЕМЕЕН 
АВТОМОБИЛ
Должина на караван, просторност на миниван и робусностност на теренец: новиот Dacia 
Jogger ќе Ве изненади со низа врвни карактеристики на семеен автомобил со 5 до 7 
седишта. Преку неговата разновидност, елеганција и пристапна цена, новиот Dacia Jogger 
комплетно го изразува духот на брендот Dacia. 



Поголемо растојание од тлото, истакнати браници, модуларни држачи за кров: новиот робустен Dacia 
Jogger се прилагодува на сите патишта и е идеален избор за активни семејства. Модерната светлина 
е „потпишана“ во форма на буквата Y. Возилото докажува дека припаѓа на новата генерација модели 
на Dacia. 
LED средните светла во ноќен период обезбедуваат силно осветлување, додека задните светла се 

поставени вертикално и ова обезбедува многу лесен пристап до багажниот простор. Препуштете се 
на авантурата со помош на верзијата Extreme: алуминиумски тркала, огледала и светло црна антена 
во форма на ајкула. Препознатливи фелни како и заштита на предната и задната шасија, изведена во 
сива Megalithe боја. Новиот Dacia Jogger е дизајниран за вас и за вашето семејство.

ИДЕАЛЕН ЗА ВОЗЕЊЕ 
НАДВОР ОД ГРАДОТ 

МОДУЛАРНИ КРОВНИ ДРЖАЧИНОВИ АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ



Внатрешниот дизајн на новиот Jogger е функционален, но исто толку и удобен. Неговата широка контролна 
табла го нагласува впечатокот за просторност. Хоризонтално поставената текстилна облога* придонесува за чист 
дизајн, го олеснува читањето на информациите од таблатата со инструменти и екранот на мултимедијалниот 
систем лоциран директно над него. На дното се лесно достапните контроли за климатизација и системот за 
асистенција при возење. Задниот дел, од друга страна, се карактеризира со импресивно ниво на модуларност. 

Доколку Ве интересира навистина елегантен и динамичен стил, со сигурност би Ве привлекла верзијата 
Extreme: црвени шевови во внатрешниот дел, хромирани странични заштитни ленти, камера за возење на назад, 
автоматска климатизација и картичка „без користење на рацете“.
Новиот Jogger, нова перспектива! Ваше е да се препуштите.

МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД ОБИЧНИ 
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

* Во зависност од верзијата.



ВАШИТЕ 
ПАТУВАЊА 
МОЖАТ ДА 
БИДАТ УШТЕ 
ПОУДОБНИ
Благодарение на уникатната визија за патнички простор се постигнува повеќе простор 
и поголема разновидност: корисните прегради за складирање од 23,1 литри за 
секојдневна употреба и повеќекратни конфигурации кои ќе ги задоволат сите ваши 
потреби. Има и три опции за мултимедијален систем, како и најнова генерација на 
системи за асистенција при возење.



ПРЕКЛОПЛИВИ СЕДИШТА ВО ЗАДНИОТ ДЕЛ

Новиот Jogger е семеен автомобил и не занемарува ниту еден член од семејството бидејќи нуди 
еднаков комфор на сите места определени за седење. Неговите внимателно дизајнирани седишта, 
со прилагодливи предни седишта, им овозможуваат на седумте патници да се возат во целосна 
удобност. Добро дизајнираните детали и просторноста исто така придонесуваат за уникатноста на 
ова возило.
Во вториот ред има маси за преклопување* со држачи за чаши и исклучително практични Isofix 
точки за прицврстување на детски седишта. Во третиот ред, кој никогаш не бил попростран, има две 

посебни седишта со потпирачи за раце, кои можат удобно да сместат двајца возрасни и истите да  
уживаат во многу простор наменет за нозете. Внатре во возилото има прегради за складирање со 
волумен од 23,1 l, кои се достапни за сите патници. 
Новиот Jogger го менува искуството на патување со возило.

УДОБНОСТ
ЗА СЕДУМ ЛИЦА

* Во зависност од верзијата



Без разлика каков е вашиот следен план, новиот Jogger нуди уникатен багажен простор и 
разноврсност: отстранлива задна клупа во верзија со 7 седишта, втор ред со 3 седишта што може да 
се преклопат во сооднос 1: 3 - 2: 3 и бројни конфигурации со 2, 3, 4, 5, 6 или 7 седишта, во зависност 
од потребите. Ова е исто како да имaте швајцарски нож! Багажникот може да има волумен до 
1819 dm3*, висината на прагот за товарење Ви овозможува да понесете сè што сакате со себе. Сè е 

дизајнирано да одговара на потребите на вашето семејство: дури и преклопните маси во вториот 
ред се лизгаат за да одговараат на различни конфигурации. Одберете го новиот Jogger и препуштете 
се на привлечноста на поедноставното возење, без разлика дали одите во град или на подолго 
патување.

НАЈГОЛЕМО НИВО НА 
ПРИЛАГОДЛИВОСТ ДО СЕГА

* Во dm3 според VDA стандардот (2094 литри), верзија со 5 седишта и преклопени седишта.



Одберете услуги според вашите потреби и приоритети. Новиот Jogger е достапен со три опции 
за мултимедијален систем, на вас е да го одберете саканото ниво на опрема: интегриран 
мултимедијален систем Media Control што можете да го контролирате преку вашиот паметен 
телефон, Media Display со 8-инчен екран на допир и Media Nav со навигација. Радио, музика, 
Bluetooth®, USB, повици, навигација, препознавање глас... Одбраниот мултимедијален систем ќе 
Ви обезбеди некои основни содржини, но и многу повеќе од тоа, ова е поддршка за поврзување со 
Android Auto™ и Apple CarPlay™.

За оние кои сакаат понапредни функции, тука е и Media Nav со функција за безжично мапирање на 
екранот на паметниот телефон. Во зависност од верзијата, можете да уживате и во супериорниот 
звук на аудио системот Arkamys® со 6 звучници распоредени во патничкиот простор.

ОДБЕРЕТЕ
ПОВРЗАНИ УСЛУГИ

MEDIA CONTROL МEDIA DISPLAY

Android Auto е заштитен бренд на Google Inc. Apple CarPlay™ е заштитен бренд на Apple Inc.



Dacia секогаш ја става безбедноста на прво место. Новиот Jogger е изграден на најновата платформа 
дизајнирана за нашите возила и има засилена структура на каросеријата, како и системи од новата  
генерација кои го олеснуваат возењето. Возете безгрижно.

ВОЗЕТЕ
ПОТПОЛНО БЕЗБЕДНО

СИСТЕМ ЗА АКТИВНО ИТНО СОПИРАЊЕ
Овој систем е активен при брзини помеѓу 7 km/h и 170 km/h, 
опремен е со преден радар и го следи растојанието од возилото 
пред вас. Доколку возилото пред вас успори или застане, 
ќе бидете известени со звучно и визуелно предупредување. 
Сопирањето автоматски се зголемува во случај на задоцнета или 
отсутна реакција на возачот.

КОНТРОЛА ЗА  „МРТОВ АГОЛ “
Овој систем се активира од 30 km/h и автоматски Ве предупредува 
со светлосни сигнали за присуството на возила надвор од вашето 
видно поле, Ве предупредува преку надворешните ретровизори.

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА
Новата генерација на воздушни перничиња на Dacia е опремена 
со сензори за притисок на вратите и акцелерометар кој 
овозможува рано откривање на странични судари. Воздушните 
завеси и страничните воздушни перничиња се активираат побрзо, 
обезбедувајќи оптимална заштита за абдоминалниот дел, градите 
и главата.

Помош при паркирање 
на напред и на назад

Надзор на „мртов агол“ Темпомат

Ограничување на 
брзина

Помош при тргнување по 
нагорнина

Активен систем за 
сопирање во итна 

ситуација



DACIA JOGGER

ОПРЕМА

СЕРИСКА ОПРЕМА  COMFORT = 
ESSENTIAL +

БЕЗБЕДНОСТ И АСИСТЕНЦИЈА 
ПРИ ВОЗЕЊЕ
 ̵ Надворешни ретровизори со функција за греење
 ̵ Сензор за дожд
 ̵ Сензори за паркирање во задниот дел
 ̵ Контрола на крстарење

УДОБНОСТ
 ̵ Рачна климатизација
 ̵ Потпирач за рака на возачкото седиште
 ̵ Електрични бришачи на шофершајбната - импулсна шифра за 
возачот

 ̵ Електрично движење на задното стакло
 ̵ Управувач прилагодлив во висина и длабочина

ДИЗАЈН
 ̵ Челични фелни Flexwheel 41 cm (16») Flexwheel SARIA
 ̵ Модуларни надолжни држачи за кров
 ̵ Удобна навлака во црна/сива комбинација
 ̵ Надворешни ретровизори во боја на каросеријата
 ̵ Црна внатрешност
 ̵ Управувач од вештачка кожа и рачка на менувачот
 ̵ Затемнети задни стакла
  
                                                   

МУЛТИМЕДИЈА
 ̵ Мултимедијален систем MEDIA DISPLAY 20 cm (8»)                           
со екран чувствителен на допир 

СЕРИСКА ОПРЕМА ESSENTIAL

БЕЗБЕДНОСТ И АСИСТЕНЦИЈА ПРИ ВОЗЕЊЕ 
 ̵ Автоматско активирање на предупредувачките светла во случај 
на судар или итно сопирање

 ̵ Итно вклучување на светлата
 ̵ Автоматско заклучување на возилото додека возите
 ̵ Трепкачи на странични ретровизори
 ̵ Брзиномер во километри на час
 ̵ Црно-бел информативен екран од 3,5» (9 см)                            
помеѓу мерачите со TFT екран

 ̵ Далечинска централна брава
 ̵ Фиксирани безбедносни појаси напред
 ̵ Индикатор за менување брзини
 ̵ LED светла за магла напред
 ̵ Ограничувач на брзина
 ̵ Можност за деактивирање на воздушното перниче на совозачот
 ̵ ECOMODE режим на возење
 ̵ Потпирачи за глава на сите седишта
 ̵ Предни и странични воздушни перничиња

 ̵ Предно воздушно перниче за возачот и совозачот
 ̵ Компјутер за патување
 ̵ Рачно прилагодливи странични ретровизори
 ̵ Централен ретровизор со рачно затемнување
 ̵ Isofix седишта со прицврстување 
 ̵ Безбедносни појаси со затегнувач и ограничувач на силата
 ̵ Автоматски систем за итно сопирање + Систем за 
предупредување за фронтален удар

 ̵ Систем против блокирање на сопирачките (ABS)
 ̵ Систем за итни повици
 ̵ Индиректен систем за контрола на притисокот во пневматиците
 ̵ Контрола на стабилност на возилото (ESP)+ Помош при    
тргнување  на нагорнина (HSA)   

 ̵ Светло за рикверц
 ̵ Трето стоп светло
 ̵ Безбедносен појас со три точки во средината на задниот дел
 ̵ Предупредување за непоставен ремен (сите седишта)
 ̵ Задни седишта со ремен со затегнувач и ограничувач на сила

УДОБНОСТ
 ̵ Преклопена задна клупа во сооднос 40/60
 ̵ Електрично прилагодливи предни прозорци
 ̵ Задно стакло со функција за греење
 ̵ Отвори за воздух за задната клупа
 ̵ Систем за греење со рециклирање на воздух
 ̵ Централна конзола за складирање работи
 ̵ Плафонско светло над задната клупа
 ̵ Висински прилагодлив управувач
 ̵ Возачко седиште кое се прилагодува на висина

ДИЗАЈН
 ̵ Браници во боја на каросеријата
 ̵ Челични фелни 41 cm (16») MILIANA
 ̵ ECO LED фарови во форма на буквата Y
 ̵ Флексибилен под на багажникот за декорација на рамен под    
со две фелни

 ̵ Дневни LED светла во форма на буквата Y
 ̵ Осветлен багажен простор
 ̵ Отворање на резервоарот со клуч на рака

 ̵ Основна навлака во црна/сива комбинација
 ̵ Темно сива внатрешност
 ̵ Тепих во багажникот
 ̵ Управувач од тврда пена со црн сјаен средишен дел
 ̵ Надолжни држачи за кров во црна боја
 ̵ Затемнет заден прозорец

МУЛТИМЕДИЈА
 ̵ Радио DACIA Control

ДОДАТОЦИ
 ̵ Комплет за поправка на пневматици

COMFORT     ESSENTIAL    



DACIA JOGGER

ОПРЕМА

СЕРИСКА ОПРЕМА EXTREME = 
COMFORT + 

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ПРИ 
ВОЗЕЊЕ
 ̵ 2 светла за возење на назад
 ̵ Камера за возење на назад

УДОБНОСТ
 ̵ Автоматска климатизација
 ̵ Преклопливи седишта на предниот дел
 ̵ Надворешни ретровизори во црна боја

ДИЗАЈН
 ̵ Алуминиумски фелни 41 cm (16 “) MAHALIA BLACK
 ̵ Фелни EXTREME 
 ̵ Копче за отворање на резервоарот за гориво
 ̵ Extreme навлака во комбинација на црна и сива боја
 ̵ Црна внатрешност 

ДОДАТОЦИ
 ̵ Dacia картичка Hands free “

EXTREME     

БОИ 

TERRACOTA ПОРТОКАЛОВА(1) ЛЕДЕНО БЕЛАСИВА MOONSTONE(1)

СИВА COMETE(1) СИНА IRON(1)(3)БИСЕРНО ЦРНА

(1) Металик боја. (2) Мат боја  
(3) Не е достапно во  Extreme верзија 

DACIA JOGGER

 



DACIA JOGGER

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

1. ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ, КУКА - 
3А ВЕЛОСИПЕДИ - 13 ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПРИКЛУЧОЦИ
Сè е поедноставно благодарение на овој држач 
за велосипеди што може да собере до три 
велосипеди. Држачот се прицврстува на куката 
многу брзо без никакво прилагодување, што го 
прави идеален за честа употреба.

2. СПОЈЛЕР НА КРОВОТ
Нагласете го спортскиот карактер на вашето 
возило.

3. СТРАНИЧНИ СКАЛИ
Никогаш не било полесно да се влезе и излезе од 
возило или да се пристапи до товарење на кровот.  
Оваа опрема е исто така неопходна за да се 
нагласи робусниот стил на вашиот нов Jogger.

4. ИНДУКЦИСКИ ПОЛНАЧ ЗА 
ПАМЕТЕН ТЕЛЕФОН
Генијална опрема што Ви го олеснува животот,
затоа што овозможува практично, лесно и 
брзо полнење на телефонот. Два начини на 
прицврстување: на отворот за вентилација или 
на држачот.

5. КОНВЕРТОР НА НАПОН 12 V - 220 V
Полнете ги електричните апарати што ги 
користите секој ден: компјутер, дрон, скутер или 
електричен велосипед.

6. EASYFLEX МОДУЛАРНА ЗАШТИТА 
НА БАГАЖНИОТ ПРОСТОР
Заштитете го целиот багажен простор кога 
превезувате гломазни и валкани предмети. 
Заштитата против лизгање може да се преклопи 
и одвиткува за да се прилагоди положбата на 
седиштето.
 
7. ПOTПИРАЧ ЗА РАКА СО ДЕЛ ЗА 
СКЛАДИРАЊЕ И ДРЖАЧ ЗА ЧАША
Уживајте во удобноста и дополнителните 
прегради благодарение на потпирачот за раце 
што се прилагодува во висина.

8. ГУМЕНИ ПОДЛОГИ
Водоотпорни и лесни за одржување, гумените 
подлоги со високи рабови брзо се прицврстуваат 
со заштитни спојки. Ефикасно решение против 
нечистотија, кал и прашина.

9. ОСВЕТЛЕНИ ПРАГОВИ НА 
ПРЕДНАТА ВРАТА И PREMIUM 
ТЕКСТИЛНИ ТЕПИСИ
Лесно влезете во возилото ноќе, благодарение 
на праговите од не’рѓосувачки челик со бело 
осветлување. Дополнете ги со сет од 4 Premium  
подлоги со црни облоги и шевови..

1.

2. 3. 7.

6.

8. 9.

5.

4.



Dacia нуди практични и робустни возила по најдобра цена. Нашите модели се со препознатлив стил и 
без непотребни додатоци, опремени со најсигурни и докажани технологии. Сето ова го нудиме по 
ненадминлива цена. За само петнаесет години успеавме да ја раздвижиме автомобилската 
индустрија и да ги промениме правилата на игра. Звучи неверојатно? Сепак, успеавме. Која е нашата 
тајна? Совршена рамнотежа на едноставност, транспарентност и пристапност. Од понуди на модели 
до цени и одржување, со Dacia секогаш знаете на што сте.

Да се   вози Dacia значи да се верува во исправноста на сопствените одлуки. Oдберете квалитет, 
сигурност, дизајн и удобност по разумни цени. И пред сè, дозволете си возило што ги задоволува сите 
ваши потреби. Конечно, со Dacia нема да морате да ги вложувате сите пари во автомобилот. Ќе имате 
доволно за празниците, гитарата што толку многу ја посакува вашата ќерка или нешто друго.

ВОЗЕТЕ, ПАТУВАЈТЕ, УЖИВАЈТЕ –
ТОА Е ДУХОТ НА БРЕНДОТ DACIA!

DACIA JOGGER

ДИМЕНЗИИ
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НАПРЕД     

ЗАДЕН ДЕЛ     НИЗ ЦЕЛО ВОЗИЛО ( 5 СЕДИШТА)     НИЗ ЦЕЛО ВОЗИЛО ( 7 СЕДИШТА)   

СТРАНИЧНО ( 5 СЕДИШТА)   СТРАНИЧНО ( 7 СЕДИШТА)   

Волумен на багажен простор (во dm3 - според VDA / литар)  5 СЕДИШТА 7 СЕДИШТА

Минимален волумен на багажен простор (стандард ISO 3832) 708/829 160 / 212

Максимален волумен на багажен простор  (стандард ISO 3832) 1 819 / 2 094 1 807 / 2 085

2 ред со подигнати седишта и 3 ред со преклопени седишта - 565 / 699

2 ред со подигнати седишта и 3 ред со отстранети седишта - 696 / 820



BIGGER, COOLER,  
JOGGER*

*Поголем, подобар, Jogger



Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните 
модели, Dacia го задржува правото на промена во секое време на спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок контактирајте ги Dacia. Во зависност од земјата на продажба 
некои производи може да се разликуваат и одреденa опрема може да биде недостапна (како стандард, опцијаили опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот импортер. 
Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој документ може да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. Dacia ги задржува сите права.Репродукција
на сите или дел од овој документ во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено одобрение од компанијата.  

АВТОРИ НА ФОТОГРАФИЈА:  Ben and Martin, P. JOHALL, A. BERNIER, TWIN GROUP,   RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE, PAGERAN 
АУТОМОТИВ ГРУП, УЛ.СКУПИ 14, 1000 СКОПЈЕ | WWW.DACIA.MK | АПРИЛ, 2022 ГОДИНА.
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