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Dacia Dokker

Динамичен  
Stepway екстериор
Версията Stepway на Dacia Dokker е готова за приключения. 
Подгответе се да бъдете изумени! Предна и задна защитна кора с покритие 
от сатиниран хром, протектори на арките на колелата и надлъжни покривни 
рейки. За да усъвършенства стила си, Dacia Dokker Stepway възприема по-
изявена предна решетка с хромирано покритие и нови 16-инчови джанти.

Вътре ще откриете ексклузивна тапицерия в цвят Dark Carbon. Контрастът 
наистина улавя характера на автомобила.
Dacia Dokker Stepway внася разнообразие във вашето ежедневие. 







Технологии,  
улесняващи живота
С промяната на света се променят и нуждите ви. Dacia Dokker 
постоянно ви предлага все повече полезни технологии*: 
мултимедийна система Media Nav Evolution, камера за заден 
ход, система за подпомагане на потеглянето по наклон, 
импулсно стъкло от страната на водача, круиз контрол/
ограничител на скоростта...
Dacia Dokker е тук да улесни живота ви, като ви осигурява точно 
това, от което имате нужда.

*Според нивото на оборудване.
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Модулно пространство за 
живот без ограничения

Интелигентна и полезна, Dacia Dokker ще трансформира ежедневието 
ви. Задните плъзгащи се странични врати* улесняват товаренето или 
качването в автомобила.
Вътре можете да се насладите на интелигентно проектирани места за 
съхранение в максимално оползотворена зона. Задната седалка тип 
„пейка“ с функция за накланяне и сгъване* в съотношение 1/3-2/3 ви 
позволява да преминете от 5-местна конфигурация до 4, 3 или 2 места. 
Можете да поберете всичко.

За допълнително спокойствие автомобилът е оборудван също с 
ABS и система за подпомагане при екстремно спиране, 4 въздушни 
възглавници, система Isofix за лесно закрепване на детски седалки и 
ESP (система за динамичен контрол на траекторията), както и задни 
паркинг сензори*. Пространство, безопасност... Светът е в краката ви!

*Според нивото на оборудване.
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Dacia Dokker

Цветове

(1) Цветове неметалик
(2) Цветове металик
*Не се предлага със Stepway.
**Предлага се само със Stepway.

СИН „КОСМОС“  (RPR)(2) ТЪМНО СИВ (KNA)(2)ЛАЗУРНО СИН (RPL)**(2)

БИСЕРНО ЧЕРЕН (676)(2)ЛЕДНИКОВО БЯЛ (369)(1) МОРСКО СИН (D42)*(1)



Тасове и джанти

*Не се предлага със Stepway.
**Предлага се само със Stepway.

ТАСОВЕ 15” POPSTER*ТАСОВЕ 15” TISA* ТАСОВЕ 15” ARACAJU*

 АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 
16“ ALTICA

 ДИЗАЙНЕРСКИ ДЖАНТИ 16“ BAYADERE 
DARK METAL**

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 
15“ NEPTA* 
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DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
ОБЕМ НА БАГАЖНИКА/ТОВАРНАТА ЗОНА (ДМ3) 
Конфигурация с 5 места (под кората на багажника) 800 800
Конфигурация с 2 места (при сгъната задна седалка) 
(до покрива) 3,000 3,000
A Междуосие 2,810 2,810
B Пълна дължина 4,363 4,388
C Преден надвес 822 834
D Заден надвес 731 744
E Предна следа 1,490 1,490
F Задна следа 1,478 1,478
G Пътен просвет при празен/пълен автомобил 190 / 153 190 / 153
H Височина при празен автомобил/с покривни рейки  1,814 / 1,852 1,852
H1 Височина на прага (празен автомобил) 570 570
H2 Височина на отваряне отзад (до тавана) 1,094 1,094

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY

L1 / 
L2 Обща широчина без/със страничните огледала     1,751 / 2,004 1,767 / 2,004

L3 Вътрешна широчина между арките на колелата с 
облицовката 1,130 1,130

L4 Максимална широчина на товарене с облицовката 1,372 1,372
J1 Пространство за раменете отпред 1,401 1,401
J2 Пространство за раменете отзад 1,458 1,458
K Пространство за коленете отзад 177 177
M1 Пространство за главата отпред при 14° 1,037 1,037
M2 Пространство за главата отзад при 14° 1,065 1,065
N1 Широчина на долния праг на багажника 1,189 1,189
N2 Широчина на задния отвор (1 м от пода) 1,082 1,082

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY

P Широчина на товарене при страничната плъзгаща 
се врата  703 703

R Височина на отваряне при страничната плъзгаща 
се врата 1,046 1,046

Y1 Дължина на товарене зад вдигната задната 
седалка  1,164 1,164

Y2 Макс. дължина на товарене на пода при сгъната и 
наклонена задна седалка 1,570 1570

Z Височина под кората на багажника 588 588
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Размери



Шофирайте, пътувайте, 
наслаждавайте се, 
това е духът на Dacia!

Всички автомобили Dacia са създадени по една и съща формула: 
модели със затвърден и стилен дизайн без излишни елементи, 
оборудвани с най-надеждните технологии и на най-достъпни цени. 
Идеална комбинация от лекота, прозрачност и щедрост. От избора 
на модел, минавайки през цената и стигайки до поддръжката, 
всичко е видимо и ясно с Dacia. Карайки Dacia, можете да бъдете 
сигурни, че сте направили правилния избор.
 

Избрали сте качеството, надеждността, модерния дизайн и 
комфорта на една справедлива цена. Това е вашата възможност да 
се сдобиете с нов автомобил, отговарящ на всичките ви нужди и 
желания.
Избирайки Dacia, не ви се налага да инвестирате всичките си 
средства в автомобила. Ще можете да отидете на почивка, да 
направите подарък на любим човек или чисто и просто да спестите.
С Dacia можете да отидете където пожелаете и да направите 
каквото поискате.
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За ежедневните ви  
големи планове

Dacia Dokker





www.dacia.bg

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз 
основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia си запазва правото във всеки 
един момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. Дилърите на Dacia се уведомяват за тези изменения 
възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Dacia развива търговска дейност, някои версии могат да се различават и определено оборудване 
(по стандарт, по избор или като аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да получите възможно най-актуална 
информация.
Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове 
на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени.
Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното 
писмено съгласие на Dacia.
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