Nic wielkiego nie osiągnięto
na świecie bez pasji.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Lancia Voyager. Amerykański mit, który
od 27 lat nieprzerwanie wyznacza stan
dardy, już wkrótce będzie przemierzał
drogi Europy. Rozmach, elegancja i kla
sa to cechy charakterystyczne włoskiego
stylu Lancii. Voyager stanowi połączenie
nadzwyczajnych elementów dwóch z po
zoru różnych światów — wytyczających so
bie te same cele, lecz osiągających je na dwa
różne sposoby. Bez poświęcania emocji.

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz
żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego,
co zrobiłeś. Więc odwiąż liny
i opuść bezpieczną przystań. Złap
w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj,
śnij, odkrywaj.
(Mark Twain)

Oto samochód, który jest w swoim żywiole w każdym środowisku — bez wzglę
duna to, czy jest
to typowy rodzinny wyjazd, czy rekreacyjna podróż. Siedem wygodnych siedzeń pozwala na realizowanie
pasji i rozwijanie zainteresowań lub po prostu radość z przebywania z bliskimi i delektowanie się życiem.

Podróże są podróżnikami. To,
co widzimy, nie jest tym,
co widzimy, lecz tym, czym jesteśmy..
(Fernando Pessoa)

Jak wszyscy wielcy podróżnicy widziałem więcej,
niż pamiętam i pamiętam więcej, niż widziałem.
(Benjamin Disraeli)

Sześcioipółcalowy
wyświetlacz
dotykowy, nawigacja GPS oraz
sterowany głosem system info
telematyczny Uconnect® do
obsługi radia, odtwarzacza CD,
DVD, MP3 i telefonu komórko
wego bez odciągania uwagi kie
rowcy od jazdy sprawiają, że świat
jest jeszcze bliżej. Nie sposób
pominąć zalet zamontowanej
z tyłu kamery, wykrywającej
przeszkody podczas cofania
oraz
niezwykłego
sferyczne
go lusterka wstecznego, które
pozwala kierowcy mieć oko na
pasażerów. Dzięki umieszczo
nej
pośrodku
Superkonsoli
(Super Console) pasażerowie
z pier
wszego i drugiego rzędu
siedzeń mają dostęp do schow
ka oraz uchwytów na napoje,
pod
świetlonych diodami LED
i mogących pomieścić jednolitro
we butelki.

Najpierw emocje,
później zrozumienie!
(Paul Gauguin)

Idealną
wygodę
wewnątrz
Lancii
Voyager zapewniają m.in.: system
trzystrefowej automatycznej klima
tyzacji z dedykowanym układem ste
rującym chłodzeniem dla drugiego
rzędu siedzeń, wysuwane osłony prze
ciw
słoneczne dla drugiego i trzeciego
rzędu foteli oraz elektrycznie regu
lowane przednie siedzenia z ręczną
regulacją oparć dla lędźwi. Komfort
zwiększają także podgrzewane siedze
nia w pierwszym i drugim rzędzie, dla
których można wybrać jeden z dwóch
poziomów temperatury.

W życiu ważne jest, aby wszystko
miało wystarczająco dużo miejsca.
Lancia Voyager, wyposażona w sy
stem Stow ‘n Go®, umożliwia do
stosowanie przestrzeni wewnątrz
auta do indywidualnych potrzeb
użytkowników — niezależnie od
tego, czy podróżuje się z rodziną,
przyjaciółmi, czy wiezie bagaż.
Wszystkie pięć siedzeń, tworzących
drugi i trzeci rząd, można złożyć
i schować w podłodze, bez potrzeby
ich wymontowywania.

Świat jest książką i ci, którzy
nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.
(Św. Augustyn)

Bardzo często o wszystkim
decydują szczegóły. W Lancii
Voyager poświęcono szcze
gólną uwagę każdemu, na
wet najdrobniejszemu deta
lowi. Typowo włoska dbał ość
o elegancję i wyrafino
wa
n ie
przejawia się także w zastoso
wanych mate
r iałach najwyż
szej klasy.

Podróż jest rodzajem drzwi, przez
które wychodzi się z rzeczywistości po to,
żeby wniknąć w rzeczywistość niezbadaną,
która wydaje się snem.
(Guy de Maupassant)

Otaczające krajobrazy mogą dostarczać wspaniałych
przeżyć, lecz prawdziwe emocje zagwarantuje
odkrywanie najnowocześniejszego systemu multi
medialnej rozrywki w Lancii Voyager. Obejmuje
on dwa dziewięciocalowe ekrany LCD, dostępne
z dwoma bezprzewodowymi zestawami słuchawek
i pilo
tem oraz z podwójnym wejściem audio-video,
umo
żliwiającym pod
łączenie dwóch zewnętrznych
urządzeń, na przykład kamery wideo lub konsoli do gier.

Prawdziwie odkrywcza podróż polega nie
na szukaniu nowych krajobrazów, lecz
na spojrzeniu nowymi oczami.
(Marcel Proust)

Technologię zastosowaną w Lancii
Voyager opracowano tak, aby zapewnić
idealną
widoczność
we
wszystkich
kierunkach. System kontroli martwego punktu monitoruje obecność in
nych pojazdów w lusterku wstecznym,
a system wspomagający parkowanie
Parkview®, wyposażony w kamerę
wsteczną i ekran wyświetlający obszar za
pojazdem, umożliwia bezpieczne cofanie.

Pasja nadaje wszystkiemu, czego dotknie, własne barwy.
(Baltasar Gracián)

BIAŁY (STONE WHITE)

SKÓRA PERFOROWANA BEŻOWA

SKÓRA PERFOROWANA CZARNA

SREBRNY (SILVER)

SZARY (CARBON GREY)

CZARNY (BRILLIANT BLACK)

Formuła mojego szczęścia: „tak”, „nie”,
linia prosta, cel…
(Friedrich Nietzsche)

DANE TECHNICZNE:
SILNIK

3.6 V6 benzyna 283 KM

2.8 diesel 163 KM

pojemność (cm )

3604

2768

stopień sprężenia

10.2:1

16,5:1

3

cylindry
moc maks. CE /kW (CV) obrotów/min

6

4

208 (283) a 6600

120 (163) a 3800

344 (35,1 ) a 4400

360 ( 36,7) a 1800-2000

rozrząd

rozrząd łańcuchowy DOHC

rozrząd łańcuchowy DOHC

zasilanie

system wtryskowy Multipoint returnless

wtrysk bezpośredni Common rail

maks. moment obrotowy CE/ Nm (kgm) obrotów/min

NAPĘD
napęd

przedni

przedni

skrzynia biegów

automatyczna z 6 biegami

automatyczna z 6 biegami

wspomaganie kierownicy

wspomaganie hydrauliczne

wspomaganie hydrauliczne

12.07

12.07

przednie tarczowe

330

330

tylne tarczowe

328

328

niezależne typu MacPherson ze sprężynami śrubowymi,
amortyzator gazowy i drążek stabilizujący

niezależne typu MacPherson ze sprężynami śrubowymi,
amortyzator gazowy i drążek stabilizujący

most napędowy z belką skrętną, sprężyny śrubowe,
amortyzator gazowy

most napędowy z belką skrętną, sprężyny śrubowe,
amortyzator gazowy

225/65R17

225/65R17

średnica skrętu (m)
HAMULCE

ZAWIESZENIE
przednie
tylne
KOŁA
opony
WYMIARY
rozstaw osi (mm)

3078

3078

rozstaw kół przednich/tylnych (mm)

1663/1645

1663/1645

długość/szerokość (mm)

5218/1998

5218/1998

wysokość (mm)

1750

1750

pojemność bagażnika VDA (dm3)

934

934

pojemność bagażnika, 3. rząd foteli złożony, (dm3)

2394

2394

pojemność bagażnika, 2. i 3. rząd foteli złożony, (dm3)

3912

3912

ZBIORNIK PALIWA/ MASA
zbiornik paliwa (l)
ciężar pojazdu gotowego do jazdy DIN (kg) min./maks.
maks. ciężar przyczepy (kg)

76

76

2091-2215

2242-2330

1600

1600

OSIĄGI
maks. prędkość (km/h)

209

193

przyspieszenie 0-100 km/h (s)

8,5

11,9

tryb miejski

15,8

10,5

tryb pozamiejski

7,9

6,3

tryb mieszany

10,8

7,9

emisja CO2 (g/km)

251

207

SPALANIE Rozp. WE 1999/100 (l/100 km)

Oferta
Lancii
Voyager
obejmuje
dwa
silniki
spełniające normę Euro 5, łączące w sobie moc,
technologię i ekologię: 2,8-litrowy silnik Diesla
o mocy 163 KM z filtrem cząstek stałych w standar
dzie oraz 3,6-litrowy silnik benzynowy, osiągający
moc 283 KM, z sześciostopniową automatyczną
skrzynią
biegów
i
przekładnią
hydrauliczną,
zapewniającą idealny początek każdej wyprawy.

Lancię Voyager od samego początku projektowano z myślą o przyszłości — zwłaszcza w aspekcie
bezpieczeństwa — dlatego wyposażono ją w najnowocześniejsze systemy ochrony pasywnej i aktywnej.
W ich skład wchodzą wszystkie elementy samochodu: od niezwykle sztywnej struktury podwozia po samoczynnie
wyrównujące się zawieszenie, od czujników parkowania z kamerą wsteczną po systemy ESP i kontroli trakcji, nie
wspominając o poduszkach powietrznych nowej generacji, zapewniających ochronę pasażerom we wszystkich
rzędach siedzeń. Bezpieczeństwo pasażerom zapewniają także elektrycznie otwierane i zamykane drzwi prze
suwne i tylna klapa, wyposażone w system wykrywania przeszkód ODS (Obstacle Detection System), który
rejestruje opory podczas ruchu drzwi i w razie potrzeby automatycznie przerywa ich otwieranie lub zamykanie.

Zaprojektowane od podstaw zagłówki
wyposażono w system ab
sor
p
cji, mini
malizujący urazy kręgosłupa podczas
uderzeń w tył samochodu.

A nawet gdybyśmy przemierzyli cały świat
w poszukiwaniu piękna, nigdy go nie znajdziemy,
jeśli nie mamy go w sobie.
(Ralph Waldo Emerson)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

GOLD

LINIA I STYL
Felgi aluminiowe 17” z oponami 225/65R17

GOLD

Przyciemniane szyby




Szyby bez przyciemnienia



Dywaniki podłogowe gumowe

Wnętrze obszyte skórą

Wykładzina bagażnika

Dywaniki podłogowe










Lakier pastelowy



Lakier z zawartością miki



Zamek centralny zdalnie sterowany

Stalowe listwy drzwiowe

s
s
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Klamki zewnętrznych drzwi w kolorze nadwozia
Drzwi boczne przesuwne z napędem elektrycznym
Klapa bagażnika z napędem elektrycznym
Wykończenie stal satynowana/drewno (orzech)
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Kierownica obszyta skórą, z regulacją w dwóch płaszczyznach i przyciskami regulacji audio

Stalowe progi zewnętrzne
Felgi aluminiowe 17”
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ
7 miejsc z 4 miejscami pojedynczymi i 3 miejsca na kanapie w trzecim rzędzie, kanapa składana i dzielona (60/40)



Siedzenia przednie podgrzewane, regulowane elektrycznie w 8 płaszczyznach, siedzenie kierowcy z ręczną regulacją
podparcia lędźwiowego



Siedzenia tylne w drugim rzędzie podgrzewane, składane, z funkcją chowania w podłodze, siedzenia w trzecim rzędzie,
przesuwane, dzielone 60/40, składane, z funkcją chowania w podłodze



Stow ‘n Go® – system składania tylnych siedzeń, z funkcją chowania w podłodze (drugi i trzeci rząd)
Superkonsola (Super Console) – konsola z 2 gniazdkami 12 V, schowek, przy przednich siedzeniach oświetlone LED-ami
miejsce na napoje, dwa schowki, miejsca na napoje przy siedzeniach tylnych
Czujnik zmierzchu z automatycznym włącznikiem świateł




Czarne relingi z poprzeczkami




Elektrycznie otwierany dach z funkcją szybkiego otwierania



3-strefowa klimatyzacja automatyczna z rozdzieloną regulacją









Led Ambient Lighting (konsola sufitowa z 4 schowkami i podświetleniem LED)
Oświetlenie bagażnika umieszczone w drzwiach bagażnika, latarka elektryczna z podłączeniem do ładowarki baterii
Pedały regulowane
Szyby sterowane elektrycznie z przodu i w drugim rzędzie, a w trzecim uchylne
Tempomat
Tylne czujniki parkowania
System EVIC (Electronic Vehicle Information Center)
komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem na tablicy przyrządów
Podświetlane lusterka kosmetyczne w osłonach przeciwsłonecznych
Rolety okienne dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń
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Bagażnik dachowy

Zasłonka camping zamocowana w drzwiach bagażnika
Błotniki tylne
BEZPIECZEŃSTWO
6 poduszek powietrznych: 2 czołowe wielostopniowe po stronie kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne dla wszystkich
rzędów siedzeń, boczne chroniące ramiona i klatkę piersiową w pierwszym rzędzie
ABS i BAS
ESC – elektroniczna kontrola stabilności
TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach kontrolujący oddzielnie każdą oponę)
System zabezpieczenia przed kradzieżą wraz z immobilizerem
Światła przeciwmgielne
BLIND SPOT & CROSS PATH DETECTION (fotochromatyczne lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy,
elektrycznie składane wielofunkcyjne lusterka zewnętrzne, ze zintegrowanymi kierunkowskazami
i wskaźnikiem martwego pola, chromowane)
Alarm wolumetryczny i perymetryczny
Śruby do aluminiowych felg – zabezpieczenie przed kradzieżą
Czujniki parkowania przednie i tylne
Kamera wspomagająca parkowanie
Fotelik dziecięcy baby one (od 0 do 13 kg)
Fotelik dziecięcy isofix (od 9 do 18 kg)
Fotelik junior (od 15 do 36 kg)
Fotelik dla dzieci starszych scout (od 15 do 36 kg)
TELEMATYKA I AUDIO
Gniazdka 12 V (2 przednie i tylne)
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6 głośników
Radio z odtwarzaczem CD/MP3
Uconnect® z Bluetooth® i funkcją komend głosowych
Centrum multimedialne 431 CD/DVD/MP3/ HDD z wyświetlaczem dotykowym 6,5”, Parkview™ kamerą cofania,
dyskiem twardym 30 GB



Centrum multimedialne z nawigacją GPS 735N CD/DVD/MP3/ HDD (system multimedialny Uconnect® GPS
z dyskiem twardym 30 GB, radiem AM/FM, odtwarzaczem CD/DVD/MP3/WMA , portem USB, wejściem AUX
oraz zintegrowanym ekranem dotykowym 6,5”, nawigacją, łączem Bluetooth®, mikrofonem umiejscowionym
w lusterku wstecznym, kamerą cofania Parkview™)



SYSTEM DVD (dodatkowy odtwarzacz DVD z podwójnym ekranem 9” w konsoli sufitowej, dwie pary słuchawek
bezprzewodowych, pilot, podwójne wejście audio/video do podłączeń odtwarzaczy zewnętrznych)



Radio z nawigacją i DVD

Koło dojazdowe
Reflektory ksenonowe o wysokiej intensywności HID (High Intensity Discharge),
ze spryskiwaczami i układem samopoziomowania
Zawieszenia samopoziomujące z kontrolą wysokości



Pilot DVD



Zestaw głośnomówiący Bluetooth®

PREMIUM CONVENIENCE GROUP (Keyless Entry/Go ®, chromowane klamki i czujnik deszczu)



Hak holowniczy odpinany

s
s

Hak holowniczy mocowany na stałe

s

Relingi dachowe
System do transportu rowerów

s
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Ekrany 9” do systemu multimedialnego DVD

 wyposażenie standardowe

 opcje płatne

– niedostępny

s akcesoria

Ilustracje i opisy podane w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny.
Firma Lancia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie i bez powiadomienia zmian w samochodach objętych ofertą firmy celem wprowadzenia udoskonaleń produkcyjnych lub też z przyczyn rynkowych.
Lancia Marketing – Printed in Italy.

