
Dacia Dokker Van



Laadvolume, rijcomfort, verbeterde toegang... Dacia Dokker Van heeft op alles 

een antwoord en vergemakkelijkt uw dagelijks werk. Met deze wagen stapelt 

u de voordelen op... Zo krijgt u voor de prijs van 2,5 m3 maar liefst 3,3 m3* aan 

laadvolume. Ook qua zuinigheid is hij een echte uitblinker... En wat de prestaties 

betreft, hoeven zijn 1.5 dCi-dieselmotoren met 75 pk en 90 pk hun concurrenten 

niets te benijden! Als een echte partner voor uw beroep draagt hij met zijn 

technologische uitrusting en zijn uitgekiend interieur in grote mate bij tot uw 

comfort. Naar goede Dacia-gewoonte zal hij bovendien u weten te overtuigen met 

zijn betrouwbaarheid en robuustheid! 

* Standaard. Dit kan oplopen tot 3,9 m3 met de optionele Dacia Easy Seat.

Een professionele partner,
net als u.





Dokker Van voldoet aan al uw wensen wat laadvermogen en toegankelijkheid betreft. 

Om het in- en uitladen nog te vergemakkelijken, beschikt Dokker Van over een of 

twee zijdelingse schuifdeuren*, goed voor een laadbreedte van 703 mm, de grootste 

op de markt. Bovendien kan hij schermen met zijn erg praktische asymmetrische 

achterdeuren met een laadbreedte van maar liefst 1,08 meter. Met een dergelijke 

openheid kunt u zich geen betere partner bedenken ! 

* In optie naargelang de versie.
Raadpleeg de tabellen achteraan in de brochure om een gedetailleerd overzicht van de uitrusting en de opties 
te verkrijgen.

Enorme
laadopening.







Buisvormig tussenschot.

Volledig draaibaar tussenschot  
met grille.

Volledig tussenschot met ruit.

juiste prijs.
tegen de
Volume

Laadvermogen is een doorslaggevende factor voor u. Dat heeft Dacia begrepen en Dokker Van ziet het 

dan ook groots. Een nuttig laadvermogen van 664 kg*, een nuttig volume van 3,3 m³, een laadhoogte die 

kan oplopen tot 1,27 meter... Dokker Van speelt perfect in op al uw professionele behoeften. Zo is zijn 

laadruimte uitgerust met acht bevestigingsriemen in de vloer zodat u de meest kwetsbare vrachten perfect 

kunt vastmaken. En om de laadruimte ook op lange termijn onberispelijk te houden, is Dokker Van leverbaar 

met een robuuste en hoogwaardige koffermat. Dacia Dokker Van past zich ook als geen ander aan uw 

behoeften aan. Hij biedt de keuze tussen drie tussenschotten: buisvormig, volledige met ruit of draaibare 

grille (met Dacia Easy Seat). Zijn zij- en achterdeuren kunnen met of zonder ruiten worden geleverd. 

Kwestie van uw dagelijks werk wat te verlichten! 

* Op Ambiance.



Easy Seat neergeklapt. Easy Seat omgeklapt. Easy Seat verwijderd.

om zich te plooien
Capabel
naar al uw verwachtingen.
Om de laadruimte van Dokker Van nog te vergroten, biedt Dacia een onuitgegeven en ingenieuze 

multifunctionele passagierszetel, Dacia Easy Seat, die men volledig kan verwijderen. Eens hij is 

verwijderd, vergroot hij de laadlengte van 1,9 tot 3,1 meter terwijl het nuttig laadvolume stijgt van  

3,3 m3 tot 3,9 m3. En met neergeklapte rugleuning werpt hij op als een bijzonder handig mobiel kantoor. 

U kunt hem alles vragen!





en doeltreffend.
Modern

Doeltreffende maar gebruiksvriendelijke technologie. Dat heeft Dokker Van voorzien om elke rit te vereenvoudigen en uw 

comfortpeil aan boord te verhogen. Omdat hij met zijn tijd meegaat, biedt Dokker Van u parkeerhulpsysteem achteraan*,  

een snelheidsbegrenzer* en de dynamische stabiliteitsregeling ESP.

Voor uw comfort geniet u een airconditioning* die zich in alle seizoen erg doeltreffend toont. En om uw verplaatsingen nog 

aangenamer te maken, stelt Dokker Van het multimediasysteem Media Nav* voor, dat in de middenconsole werd geïntegreerd 

en over een 7’’ (18 cm) groot touchscreen beschikt. Dat erg intuïtieve systeem omvat de radio en de Bluetooth-technologie  

om handenvrij te bellen of via audiostreaming naar de muziek op een externe speler te luisteren. Het omvat ook een  

gps-navigatiesysteem met 2D- of 3D-weergave (Birdview). De USB- en Jack-aansluiting op het dashboard en de bediening aan 

het stuur maken het systeem compleet. Tot slot zijn er voorin ook tal van opbergmogelijkheden voorzien**: ter hoogte van het 

dak, op het dashboard en met ruimte voor een laptop of A4-documenten. In de deurvakken kunt u zelfs een grote fles water 

kwijt. Welkom aan boord!

* Optie of Pack naargelang de versie. ** Naargelang de versie.







betrouwbaarheid.
Feilloze

Dokker Van blijft trouw aan de Dacia-waarden en werpt zich op als een robuust en 

betrouwbaar voertuig. De productie werd, net als zijn mechanische onderdelen, 

onderworpen aan strengste tests, en dat volgens een erg veeleisend lastenboek op 

maat van bedrijfsvoertuigen. Zo heeft hij 1,9 miljoen testkilometers afgelegd om de 

remmen en de ophanging te perfectioneren voor alle types van wegen en alle mogelijke 

klimaatomstandigheden. Zijn motoren, afkomstig van de Renault-groep, hebben hun 

betrouwbaarheid al jarenlang bewezen. Zo kunt u in alle omstandigheden rekenen op uw 

Dokker Van.



Dynamisch en zuinig...

een echte pro.
Laag verbruik, lage CO2-emissies: Dokker Van toont zich erg performant, met 4 zuinige motoren met lage bedrijfskosten. 

Zonder dure of complexe technologieën te gebruiken haalt Dokker Van een van de laagste verbruikscijfers in zijn klasse. 

Aan dieselzijde biedt Dokker Van de erg performante 1.5 dCi-motor met 75 of 90 pk en een verbruik dat zich beperkt  

tot 4,5 l/100 km*. En voor benzineliefhebbers is Dokker Van verkrijgbaar met de 1.6 L MPI met 100 pk of de TCe 115 

met 115 pk. 

Wie Dacia zegt, zegt natuurlijk ook service... Om uw budget onder controle te houden en uw gemoedsrust te verzekeren, 

biedt Dacia u onderhoudscontracten en garantie-uitbreidingen met een dekking en looptijd op maat van uw behoeften. 

Dokker Van geniet de Dacia-garantie van drie jaar of 100 000 km**: nog een doeltreffende manier om het voortbestaan 

van uw onderneming te garanderen!

* Gemengde cyclus. Verbruik en emissies gehomologeerd volgens het huidige wetgeving.

** Bij de eerst behaalde termijn.





Versie

Dokker Van

Versie

Ambiance

BELANGRIJKSTE  
BASISUITRUSTING

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING  
AMBIANCE = DOKKER VAN +

 2 achterdeuren zonder ruiten
 8 bevestigingsringen in de 
laadruimte

 ABS + Remhulpsysteem
 Bandenopblaaskit
 Bestuurdersairbag en 
ontkoppelbare passagiersairbag

 Buisvormig tussenschot
 Ecomodus
 ESP + Antislipsysteem
 Geluidsalarm bij niet 
vastgemaakte veiligheidsgordels

 Getinte ruiten
 Interieur Donker Carbon /  
Tropic Grijs

 Linker zijpaneel zonder ruit
 Nuttig laadvermogen 564 kg
 Radiovooruitrusting vooraan
 Schakelindicator
 Similileder zetelbekleding Leon
 Stalen velgen 14" Bol 
 Stuurbekrachtiging
 Zijschuifdeur rechts zonder ruit
 Zwarte bumpers 

Opties:
 Metaalkleur
 Reservewiel 

 Gesloten handschoenkastje
 In de hoogte regelbare 
veiligheidsgordels

 Nuttig laadvermogen 664 kg
 Stalen velgen 15" Aracaju

 Stoffen zetelbekleding Rollando
 Van binnenuit, handmatig, 
regelbare buitenspiegels

 Zwarte zijdelingse 
beschermingsstrips

Opties:
 Asymmetrische achterdeuren 
met verwarmde ruiten, 
ruitenwisser en achteruitspeigel

 Extra bevestigingsringen in de 
laadruimte

 Media-Nav: geïntegreerd 
navigatiesysteem met 
touchscreen, radio,  
Jack-aansluiting, USB, 
Bluetooth® en bediening aan 
het stuur

 Kaart van Europa voor het 
navigatiesysteem Media-Nav

 Metaalkleur

 Plug & Radio: radio MP3, 
Bluetooth® met Jack-aansluiting, 
USB, en bediening aan het stuur

 Reservewiel
 Rubbertapijt in de laadruimte
 Volledig tussenschot met ruit
 Zijdelingse airbags vooraan
 Comfortpack
 Elektrisch-pack
 Pack Airco + Media-Nav
 Pack Airco + Radio
 Pack Bestelwagen met ruiten
 Look-pack
 Easypack
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1. DWARSE DAKSTAVEN
Om het laadvermogen van uw Dokker te verhogen  
(max. belasting 80 kg incl. stangen) voor een veilig transport. 
De stangen kunnen worden uitgerust met verschillende 
draagaccessoires zoals fiets- en skidragers, dakkoffer.

2. STANDAARD TREKHAAK
Om het laadvermogen van het voertuig te verhogen of  
fietsen te vervoeren in combinatie met een fietsdrager op 
de trekhaak. 
De weerstand en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd door 
strenge normen. 
Maximaal toegestane gewicht: 1.200 kg 
Maximaal toegestane verticale last op de bol: 75 kg 
Gekoppelde producten: keuze tussen bundel voor 7 pennen 
of voor 13 pennen.

3. ZWANENHALSTREKHAAK
De weerstand en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd 
door strenge normen, zowel op het vlak van design als van 
mogelijke demontage van het kogelgewricht en respecteren 
het esthetische aspect van het voertuig.
Maximaal toegestane gewicht: 1.200 kg 
Maximaal toegestane verticale last op de bol: 75 kg 
Gekoppelde producten: keuze tussen bundel voor 7 pennen 
of voor 13 pennen.

4. STALEN GALERIJ ZONDER DAKLUIK
Voor een veilig transport dankzij de platte opslag van een last 
van maximaal 76 kg en maximaal 1200 mm breed.

5. STOFFEN VLOERMAT
Deze 2 matten werden ontwikkeld op maat en zijn 100% 
compatibel met de oorspronkelijke afmetingen om het risico 
op uitglijden te vermijden voor meer veiligheid tijdens het 
rijden. Ze passen harmonieus in het interieur van uw Dokker 
en beschermen de vloer ook tegen slijtage en vocht. Kleur: 
donkergrijs.

6. SPATLAPPEN VOORAAN EN ACHTERAAN
Perfect geïntegreerd met respect voor de lijn van de wagen, 
beschermen het koetswerk tegen modder en steenslag.

7. PACK CARGO: VLOER + WAND*
Een van de elementen van de houten beschermkits om de 
laadruimte achteraan van de Dacia Dokker te beschermen. 
Triplexhout van maritieme kwaliteit, met antislipbehandeling. 
Buitenhout Bekleding aan de zijkanten om het interieur van 
de Dacia Dokker te beschermen tijdens laden en transport van 
materiaal. Vooraf gemonteerde wielopeningen van recht PLC 
De wielopeningen zijn perfect ontwikkeld en bestand tegen 
hevige en herhaalde schokken en houden zo de laadzone in 
uitstekende staat.

8. RUITROOSTERS ACHTERAAN
Deze krachtige roosters beschermen de goederen in de 
laadruimte tegen breuken in geval van glasbreuk.
 
* Afbeeldingen niet contractueel

Accessoires
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Uitrusting en opties

Afmetingen

IJSWIT (OV) NAVYBLAUW (OV) KOMEETGRIJS (TE)

ZWART NACRE (TE) PLATINIUMGRIJS (TE)

OV : Niet-metaalkleuren TE : Metaalkleuren

Kleuren

Dokker Van Ambiance
Design buitenkant
Zwarte bumpers voor- en achteraan
Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur - Look-pack (1) 
Zwarte zijdelingse beschermingsstrips -
Zwarte vaste buitenspiegels -
Van binnenuit, handmatig regelbare buitenspiegels -
Elektrische en verwarmde buitenspiegels - Elektrisch-pack
Buitenspiegels in koetswerkkleur - Look-pack (1)

Zwarte dakstaven - Look-pack (1)

14" stalen velgen met sierwieldoppen "Bol" -
15" stalen velgen met sierwieldoppen "Aracaju" -
Metaalkleur ¤ ¤
Zetels en Interieur
Middenconsole Donker Carbon Donker Carbon
Zetelbekleding simili-leder Leon -
Stoffen zetelbekleding Rollando -
Tussenschot
Buisvormig tussenschot
Volledig draaibaar tussenschot met grille, opklapbare  
en uitneembare passagierszetel (Easy Seat) - Comfort pack

Volledig tussenschot met ruit - ¤ (2)

Laadruimte
Rubbertapijt in de laadruimte - ¤
8 bevestigingsringen in de laadruimte
2 zijdelingse bevestigingsringen langs schuifdeur,  
3 bevestigingsringen aan andere zijde - ¤

Actieve en passieve veiligheid
ABS met remhulpsysteem
Dynamische stabiliteitsregeling ESP met antislipsysteem ASR
Bestuurdersairbag en ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan - ¤ (2)

In de hoogte regelbare veiligheidsgordels -
Bandenopblaaskit
Reservewiel ¤ ¤

Dokker Van Ambiance
Deuren en Ruiten
Zijschuifdeur rechts zonder ruit (linker zijpaneel zonder ruit)

Zijschuifdeuren rechts en links met openklapbare ruit - Pack Bestelwagen  
met ruiten (1)

Asymetrische achterdeuren zonder ruit

Asymetrische achterdeuren met verwarmde ruit  
en ruitenwisser -

¤ / 
of Pack Bestelwagen  

met ruiten (1)

Bescherming van de wagen
Startblokkeersysteem
Rijgedrag
Ecomodus
Schakelindicator
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer - Elektrisch-pack
Aanduiding bij niet gesloten deuren
Geluidsalarm bij niet vastgemaakte veiligheidsgordels
Snelheidsregelaar en – begrenzer - Easy Pack
Parkeerhulpsysteem achteraan - Easy Pack
Zichtbaarheid
Mistkoplampen - Look-pack (1)

Comfort
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - Elektrisch-pack
Elektrische ruiten vooraan - Elektrisch-pack
Plafondlampje vooraan
Wegneembare asbak / sigarenaansteker
In de hoogte regelbaar stuurwiel - Comfortpack
In de hoogte regelbare bestuurderszetel - Comfortpack

Manuele airconditioning - Pack Airco + Radio /  
Pack Airco + Media-Nav

Laadruimteverlichting
Opbergvakken
Opbergvak A4 op het dashboard Open Open
Opbergvakken in de deuren vooraan

Dokker Van Ambiance
Open opbergvak boven het handschoenkastje
Bekerhouder op het centrale dashboard
Gesloten opbergvak aan de onderkant van het dashboard 
(bestuurderszijde)
Gesloten handschoenkastje -
Multimedia
Plug & Radio : radio MP3, USB, Jack-aansluiting,  
Bluetooth® en bediening aan het stuur -

¤ / 
 Pack Airco +  
Media-Nav

Media-Nav : geïntegreerde navigatiesysteem  
met touchscreen, radio, Jack-aansluiting, USB,  
Bluetooth® en bediening aan het stuur

-
¤ / 

Pack Airco +  
Media-Nav

Kaart van Europa voor het navigatiesysteem Media-Nav - ¤
Packs
Elektrisch-pack : elektrische en verwarmde buitenspiegels, 
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische 
ruiten vooraan, boordcomputer

- ¤

Easypack : snelheidsregelaar en -begrenzer en 
parkeerhulpsysteem achteraan - ¤

Look-pack : buitenspiegels en bumpers in koetswerkkleur, 
mistkoplampen en dakstaven - ¤ (1)

Comfortpack : in de hoogte regelbare bestuurderszetel en 
stuurwiel, volledig draaibaar tussenschot met grille, opklapbare 
en uitneembare passagierszetel "Easy Seat"

- ¤

Pack Bestelwagen met ruiten : zijschuifdeuren rechts en links 
met openklapbare ruiten, asymetrische achterdeuren met 
verwarmde ruit en ruitenwisser

-
¤ (1) 

(beh. 1.6)

Pack Airco + Radio: manuele airconditioning  
en Plug & Radio - ¤

Pack Airco + Media-Nav : manuele airconditioning  
en navigatiesysteem Media-Nav - ¤

: serie. ¤ : optie. - : niet beschikbaar.
(1) Verplicht met Elektrisch-pack 
(2) Niet combineerbaar met Comfortpack

LAADRUIMTE (dm3)
2 plaatsen 3 300
1 plaats (met Easy Seat verwijderd) 3 900

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 810
B Totale lengte 4 363
C Overbouw vooraan 822
D Overbouw achteraan 731
E Spoorbreedte vooraan 1 490
F Spoorbreedte achteraan 1 478
G Vrije hoogte leeg / geladen 186 / 151
H Totale hoogte leeg / met dakstaven 1 809 / 1 847
H1 Hoogte laaddrempel leeg 565
H2 Hoogte van de achterdeuren 1 100

L1 Totale breedte zonder buitenspiegels 1 751
L2 Totale breedte met buitenspiegels 2 004
L3 Binnenbreedte tussen wielkasten 1 170
L4 Maximum laadbreedte 1 413
M Maximum hoogte laadopening 1 271
N1 Breedte laadopening achteraan (op de laadrempel) 1 189
N2 Laadbreedte achteran (op 1 m van de laadrempel) 1 082
P Laadbreedte achteran (ter hoogte van de zijschuifdeur) 703
R Laadopening (ter hoogte van de zijschuifdeur) 1 046
Y1 Maximum laadlengte met buisvormige / volledige tussenschot 1 856 / 1 901
Y2 Maximum laadlengte met Easy Seat verwijderd 3 110

GEWICHTEN (kg)
Nuttig laadvermogen (Dokker / Ambiance) 600/750



Motoren
Benzine 1.6 MPI 100 Benzine TCe 115 Diesel 1.5 dCi 75 Diesel 1.5 dCi 90

Motor
Milieunorm Eu6
Type K7M 812 H5Ft 408 K9K 612 K9K 612
Luchttoevoer Lucht Turbocompressor
Cilinderinhoud (cm3) 1 598 1197 1 461 1 461
Boring x Slag (mm) 79.5 x 80.5 72,2 x 73,2 76 x 80.5 76 x 80.5
Injectie Type Multipoint Direct Direct met Common Rail + multi-injectie
Aantal cilinders 4 4 4 4
Volumetrische verhouding 9.5 10 15.5 15.5
Aantal kleppen 16 16 8 8
Roetfilter (FAP) - Serie Serie
Vermogen KW 75 85 55 66
bij Tr/min 5 500 5500 4 000 3 750
Max. koppel Nm 156 190 180 200
bij Tr/min 4 000 2000 1 750 1 750

Versnellingsbak
Type versnellingsbak Manueel
Aantal versnellingen 5

Stuurinrichting
Stuurbekrachtiging Hydraulische
Draaicirkel tussen voetpaden (m) 11.1
Aantal stuuromwentelingen 3.3

Banden
Voortrein Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm
Achtertrein Achteras in H-vorm met vervormbaar profiel en met geprogrammeerde zuivering / Schroefveren
Standaardbanden 185/70 R14 of 185/65 R15

Remmen
ABS Serie
AFU Serie
ESP Serie
Geventileerde schijven (GS) 
diameter (mm) x dikte (mm)

GS 258 x 22 
GS 280 x 24 met ESP

Prestaties
Topsnelheid (km/u) 170 175 150 162
0 tot 100 km/u (s) 12.7 10,4 15.9 13.63

Vebruik (l/100 km)
CO2-uitstoot (g/km) 143 135 108 108
Stadscyclus (l/100 km) 7.9 7,3 4,4 4,4
Wegcyclus (l/100 km) 5.4 5,2 4 4
Volledige cyclus (l/100 km) 6.3 6 4,1 4,1

Inhoud
Brandstoftank (l) 50

Gewichten Dokker Van (Versie Dokker / Versie Ambiance) kg
Rijklaar rijgewicht (zonder optie) 1 083 / 1 138 - /1249 1 133 / 1 189 - / 1 189
Hoogst toegelaten gewicht 1 736 / 1 908 - /1924 1 787 / 1 959 - / 1 959
Hoogst toegelaten gewicht met de sleep 2 936 / 3 108 - /3124 2 987 / 3 159 - / 3 159
Nuttig laadvermogen 564 / 703 - /750 575 / 664 - / 703
Aanhanger met remmen 1 200 1200 1 200 1 200
Aanhanger zonder remmen 575 / 605 - /620 600 / 640 - / 640
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Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (Maart 2017). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure 
om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. 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 offi ciële DACIA-verdelers. Afh ankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen 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 voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.

*Bij de eerst behaalde termijn. **Verbruik en emissies gehomologeerd volgens het toepasselijke reglement.

Een wagen voor die prijs ?
Dat meent u niet !
JA, TOCH WEL. Dacia was er als eerste merk van 

overtuigd dat ook goedkopere wagens aantrekkelijk, 

veilig en kwalitatief konden zijn. En iets zegt 

ons dat we gelijk hadden... De betrouwbaarheid 

en robuustheid van onze wagens worden alom 

erkend. De laatst uitgekomen modellen van het 

Dacia-gamma creëerden een verrassingseffect 

door hun uniek en hoogstaand design. Bovendien 

ontbreekt het onze modellen nooit aan ruimte en 

bieden ze comfortabel plaats aan de inzittenden en 

hun bagage. Dat succes steunt op een eenvoudige 

vaststelling: het is niet omdat je van je auto houdt 

en hem ook nodig hebt, dat je er heel je budget 

aan wil besteden. ALS MERK VAN DE RENAULT 

GROEP steunt Dacia op technische oplossingen die 

hun efficiëntie en betrouwbaarheid al ruimschoots 

hebben bewezen. Zo kan het merk 3 jaar of 

100.000 km garantie* en erg lage gebruikskosten 

aanbieden.  De wagens van het 

Dacia gamma worden gebouwd in fabrieken met 

ISO 14001-certificaat en worden aangedreven 

door dieselmotoren (dCi 75 en dCi 90) met een 

CO2-uitstoot van minder dan 108 g/km**.  

Ook daarvan zijn we namelijk overtuigd: 

respectvoller zijn voor het milieu mag 

geen kwestie van prijs zijn!

M i l i e u i n f o r m a t i e  [ K B  1 9 . 0 3 . 2 0 0 4 ]  : 
w w w . r e n a u l t . b e / e c o l o g i e

(www.dacia.be)

G e e f  v o o r r a n g  a a n  v e i l i g h e i d

Dacia
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