Renault LODGY

Сучасний мінівен — це безпека, надійність, економічність, комфорт та простір.
Renault Lodgy найкращим чином втілює в собі всі ці якості.
Lodgy створений для того, щоб Ви могли насолоджуватися подорожжю в повній
безпеці:
• ABS із системою допомоги при екстреному гальмуванні
• 4 подушки безпеки (дві фронтальні та дві передні бокові)
• система ISOFIX на другому ряду сидінь
• задній парктронік*
• обмежувач швидкості*
• ESP (система контролю курсової стійкості)*
Renault Lodgy адаптовано до експлуатації в складних дорожніх умовах,
а високоякісна підсилена підвіска забезпечує відмінну поведінку автомобіля
на дорозі. Економічний та високопродуктивний двигун вирізняється помірними
експлуатаційними витратами.
Комфортний, сучасний та зручний салон здатен вмістити 7 осіб. Ергономічне
місце водія та чудова оглядовість зробить Вашу подорож ще приємнішою.
Ви неодмінно оціните інноваційну систему MediaNAV з сенсорним екраном
діагоналлю 7 дюймів (18 см). MediaNAV поєднує в собі супутникову навігацію,
радіо RDS, роз’єм 3,5 мм, роз’єм USB для аудіопристроїв, а також відтворення
музики та можливість використання мобільного телефону в режимі «вільні
руки» через Bluetooth®.
Мінівен Lodgy — це великий і добре організований внутрішній простір, сім
зручних і ергономічних місць, а також вражаюча функціональність, комфорт
та безпека.
* Залежно від комплетації.

ГАРАНТІЯ
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію
на 5 років або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING
RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING — це зручні, доступні та вигідні
фінансові програми (кредит або лізинг) для покупців автомобілів Renault.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Дилерська мережа Renault в Україні нараховує 33 дилерські центри по всій
країні й надає якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого
автомобіля.

RENAULT ASSISTANCE
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах RENAULT
Assistance, яка працює для Вас протягом 24 годин на добу, 365 днів на рік.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З ТУРБОТОЮ ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ.
З УВАГОЮ ДО ВОДІЯ.
ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення
до кожного клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи
роботи сервісної мережі Renault.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних
номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 — у будні, з 9.00 до 19.00 — у вихідні.

MY RENAULT — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника Renault
в Україні www.my.renault.ua і отримуйте додаткові бонуси.

Просторий салон робить Lodgy ідеальним автомобілем для подорожі великою компанією. На сидіннях другого і третього рядів можуть комфортно
розміститися п’ять дорослих пасажирів високого зросту. Ефективне обігрівання та кондиціювання забезпечує однаковий температурний комфорт
по всій довжині салону.
Вам необхідно перевезти великогабаритний вантаж? Достатньо просто скласти сидіння. Об’єм багажного відділення модулюється залежно від Ваших
потреб: від 207 літрів у семимісній конфігурації до 2617 літрів — у двомісній. Крім того, зручний та комфортний салон Lodgy має багато відділень
для дрібних речей.
Надійний, практичний і функціональний Lodgy легко трансформується та адаптується до Ваших потреб.

АКСЕСУАРИ

Сигналізації
Призначені для захисту автомобіля від угону. Доступний найширший спектр сигналізацій, що задовольнить будь-які технічні та економічні вимоги: односторонні, двосторонні, GSM. Майже
в усіх системах реалізовано функцію турботаймера. В асортименті є slave-системи (керування сигналізацією за допомогою штатного
ключа), системи з функцією «вільні руки», автозапуском двигуна та ін.

Вітровики
Забезпечують надходження повітря в салон.
Запобігають проникненню води в салон за відкритих вікон. Дають змогу швидше усувати запотівання вітрового скла. Дозволяють уникнути
протягів та турбулентності. Не перешкоджають
огляду через дзеркала.

Поперечні багажні дуги та багажний бокс
Набір з двох поперечних дуг, що пройшли тестування за найсуворішими стандартами. Гарантовано сумісні з Вашим автомобілем. Легко встановлюються, можуть бути використані для
безпечного перевезення багажного боксу, велосипедів або лиж зі спеціальними кріпленнями.
Завдяки простій системі кріплення багажний
бокс встановлюється на багажні дуги всього за
декілька хвилин й забезпечує додатковий
простір для перевезення багажу.

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ САЛОНУ

AUTHENTIQUE
БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ AUTHENTIQUE

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ ЕXPRESSION

ВАРІАНТ ВИКОНАННЯ PRIVILEGE

• ABS із системою допомоги при
екстреному гальмуванні
• Фронтальні подушки безпеки водія
і переднього пасажира
• Передні бокові подушки безпеки
• Система ISOFIX на сидіннях другого
ряду
• Гідропідсилювач керма
• Центральний замок
• Електросклопідіймачі передніх
дверей
• Обігрів заднього скла
• Бортовий комп’ютер
• Протитуманні фари
• Денні ходові вогні
• Сидіння другого ряду, що складається у співвідношенні 1/3 і 2/3
• Два сидіння третього ряду
• Знімна багажна поличка
• Попільниця + прикурювач
• Поздовжні леєри

• Бампери, пофарбовані в колір
кузова
• Оббивка сидінь салону чорного
кольору "KARIO"
• Сталеві диски R15
• Іммобілайзер
• Захист піддону картера
• Захисні щитки на гальмові диски
ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
• ESP (система контролю курсової
стійкості)
• Кондиціонер
• Магнітола (радіо, CD, MP3,
Bluetooth, USB) з органами
керування на рульовій колонці
• Підлокітник для водія
• Розетка 12 вольт для третього
ряду сидінь
• Дзеркало заднього огляду для
нагляду за дітьми
• Фарба «металік»

ЕXPRESSION
БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ:
AMBIANCE+

• Дзеркало заднього огляду для
нагляду за дітьми

• Кондиціонер
• Підігрів передніх сидінь
• Сидіння водія, що регулюється за
висотою
• Рульова колонка, що регулюється
за висотою
• Дзеркала заднього огляду
з електрорегулюванням,
пофарбовані в колір кузова
• Задні вікна на засувці (на рівні
сидінь третього ряду)
• Магнітола (радіо, CD, MP3,
Bluetooth, USB) з органами
керування на рульовій колонці
• Оббивка сидінь салону темносірого кольору "KARIO GRIS"
• Підлокітник для водія
• Розетка 12 вольт для третього
ряду сидінь

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
• ESP (система контролю курсової
стійкості)
• Задній парктронік
• Електросклопідіймачі задніх
дверей
• Легкосплавні диски R15
• Мультимедійна система MediaNAV
з інтегрованою навігацією та
стандартною картографією
• Круїз-контроль
• Камера заднього огляду (вимагає
замовлення опції «Мультимедійна
система MediaNAV», оскільки
зображення з камери заднього
огляду виводиться на екран
MediaNAV)
• Фарба «металік»

PRIVILEGE
БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ:
LAUREATE+
• Шкіряне оздоблення керма
• Задній парктронік
• Електросклопідіймачі задніх
дверей
• Легкосплавні диски R15
• Мультимедійна система MediaNAV
з інтегрованою навігацією
та стандартною картографією
• Круїз-контроль

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
• ESP (система контролю курсової
стійкості)
• Камера заднього огляду
• Фарба «металік»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,5 л Дизельний
ДВИГУН
Об’єм двигуна (см3)
Паливо
Норми токсичності
Тип коробки передач
Діаметр циліндра х хід поршня (мм)
Кількість циліндрів / клапанів
Потужність (к. с. при об/хв)
Обертальний момент (Н•м при об/хв)
Тип упорскування
ПІДВІСКА
Передня

1461
Дизельне
Euro 5
Механічна 5-ступінчата
76 x 80,5
4/8
90/3750
200 (1750)
Common Rail
Псевдо-McPherson із трикутними важелями
H-подібна вісь із програмованою деформацією,
з’єднана із гвинтовими пружинами

Задня
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість (км/год)
Час розгону 0-100 км/год (с)
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Радіус розвороту (м)
КОЛЕСА Й ШИНИ
Розмірність шин
ВИТРАТА ПАЛИВА*
Викиди CO2 (г/км)
Міський цикл / змішаний цикл / заміський цикл (л/100 км)
ОБ’ЄМ (л)
Об’єм паливного бака
Об’єм багажного відділення (конфігурація 7 місць)
Об’єм багажного відділення (конфігурація 5 місць)
Об’єм багажного відділення (конфігурація 2 місця)
МАСА (кг)
Споряджена маса (авто у базовій комплектації)
Максимально допустима маса
Максимальна маса причепа з гальмами
Максимальна маса причепа без гальм
ГАБАРИТИ (мм)
Довжина
Ширина зі складеними / розкладеними дзеркалами заднього огляду
Висота без леєрів / з леєрами
Колісна база
Дорожній просвіт (без навантаження / з навантаженням)

169
12,4
11,1
185/65 R15
118
5,1 / 4,5 / 4,1
50
207
827
2617
1313
1903
1400
655
4498
1751 / 2004
1661-1714
2810
169 / 140

* Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою ЄЕС 80/1268/СЕЕ. Експлуатаційна витрата палива може відрізнятися залежно від умов.

ГАМА КОЛЬОРІВ

БІЛИЙ ЛІД 389(1)
(1)
(2)

Лак.
Металік.

СИНІЙ NAVY D42(1)

СІРА КОМЕТА KNA(2)

ЧОРНА ПЕРЛИНА 676(2) СІРА ПЛАТИНА D69(2)

СИНІЙ RPR(2)

КОРИЧНЕВИЙ CNG(2)

www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї
продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів,
а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників
групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону
можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі
й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у квітні 2016 року.
Renault рекомендує

renault.ua

