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Осигуряването на достъп до електрическа мобилност за всички е настоящото 
предизвикателство за Dacia. Със своя компактен, здрав, модерен външен вид, 
Dacia Spring е готова да ви демонстрира най-доброто: значителни икономии на 
енергия, минимална поддръжка. С нулеви емисии позволява на града да диша. А 
благодарение на внушаващия пробег и лесното зареждане, вие се придвижвате 
спокойно.

На борда откривате удоволствието от електромобилността: гъвкаво и динамично 
шофиране, съчетано с успокояваща тишина. Просторният интериор ви дава до-
пълнително усещане за комфорт. Добре дошли в ерата на електромобилността 
благодарение на Dacia!

„Dacia е известна с революционното си отношение към автомобила, проявено особено при Logan и Duster. Със Spring Dacia иска да извърши тази трета революция 
съвместно с вас, като направи електрическата мобилност достъпна за всички. С модерния си външен вид Dacia Spring въплъщава ценностите на марката и същевре-
менно се явява универсална, практична и надеждна.“

Дени Ле Вот, главен изпълнителен директор Dacia 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ 
НАЙ-НАКРАЯ Е ДОСТЪПНА

DACIA SPRING 



Новата Dacia Spring, 100% електрическа, не е просто свързана със света. Тя из-
кушава с енергичния си градски стил. Комбинирайки висок пътен просвет, ши-
роки арки на колелата, здрави рамене и протектори на праговете, тя изглежда 
като компактен SUV. Предната част се отличава със своя куполовиден преден 
капак, заострени светлини и широка броня. Задната част благоприятства дина-
миката: мощни линии на бронята, оребрени калници, защитни кори. Покривни-

те рейки и тасовете Flexwheel, подобни на алуминиевите джанти, придават на 
профила привлекателен вид. С оранжевия екстериорен пакет можете да избе-
рете още по-експресивна идентичност. Дързък електрически градски автомобил,                             
Dacia Spring улеснява ежедневието ви и му придава стил.

СТИЛ, 
ПЪЛЕН С ЕНЕРГИЯ
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Насладете се на гостоприемния и добре оборудван интериор на новата 
100% електрическата Dacia Spring. Отпред присъстват сдържани линии на 
арматурното табло и цветни дизайнерски елементи. Семпло и стилно. Въртящ 
се джойстик заема мястото на скоростния лост. С над 23 литра пространство 
за съхранение на вещи можете да се настаните удобно. Задните седалки 
осигуряват комфорт на двама възрастни, с достатъчно пространство за 
коленете.
Технологичното оборудване е също така щедро: електрическо усилване на 
волана, 4 електрически стъкла, дигитален дисплей, гласово разпознаване, 
камера за заден ход*. 

Интуитивната 7-инчова мултимедийна система* включва навигация, радио 
и репликация на смартфона. Безопасността не е подмината: ограничител на 
скоростта, 6 въздушни възглавници, автоматични светлини, активен спирачен 
асистент и бутон за SOS повикване. Всичко това е стандартно оборудване! 
Увеличете големия багажник от 290 литра на 620 литра, като сгънете задната 
седалка, за да натоварите допълнителния багаж. Без излишни декорации и 
всичко необходимо за ежедневното пътуване до работното място.

*Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията.

СЪЧЕТАНИЕ 
ОТ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО



С новата 100% електрическа Dacia Spring, пътувате без презареждане до 305 км 
в зависимост от условията. При пътувания от 30 км на ден - средно за Европа, 
разполагате с повече от седмица за градски и крайградски пътешествия.
Изборът за зареждане е широк: домашен контакт 220 V*, Wallbox или станция за 
бързо зареждане (опционално зарядно устройство) за светкавично бързо зареж-
дане за по-малко от час.
*допълнително оборудване.

Нещо повече – с  безплатното приложение MY Dacia* знаете къде се намирате 
по всяко време. Спокойствието е гарантирано! Ако знаете как да се справите с 
пробега от вашия смартфон, управлението на Spring ще бъде детска игра.

*Втората половина на 2021 г.
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ЦВЕТОВЕ

ТАПИЦЕРИИ

РАЗМЕРИ

ДЖАНТИ

СНЕЖНОБЯЛ(1)

ДЖАНТИ DORIA 14“
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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 каквато 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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Dacia препоръчва    




