
PRISLISTE 
Dacia Dokker Van
Prisliste gældende fra 1. september 2020 frem til 31. december 2020

PRISLISTE Brændstof WLTP CO2 WLTP NEDC2 NEDC2 x 1,1 Grøn ejerafgift Pris inkl. moms, Pris ekskl. moms, 

(g/km) kørsel (km/l) kørsel (km/l) kørsel (km/l) ** pr. halvår ekskl. levering ekskl. levering 

Essential

1.5 dCi 95 hk Essential  - 3,3 m3* Diesel Manuel – 6 gear 135 19,6 23,8 26,2 1.090 kr 109.512 kr 88.100 kr

1.5 dCi 95 hk Essential - TEKNO Diesel Manuel – 6 gear 135 19,6 23,8 26,2 1.090 kr 108.647 kr 87.350 kr

Alle priser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger på 3.500 kr. ekskl. moms./ 4.080 inkl. moms

For varebiler, der anvendes privat, betales tillæg til de angivne satser. Tillægget udgør 2.960 kr. pr. halvår for varebiler indtil 3.000 kg.

For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte.

*Tjek tilgængelighed hos din lokale forhandler, da udvalgte varianter kan være begrænset i antal og/eller salgsperiode.

**   NEDC2 x 1,1 er den faktor som grøn ejerafgift bliver regnet ud fra. 

STANDARDUDSTYR ESSENTIAL
• 2 sæder • Højdejusterbare sikkerhedsseler
• 8 fastsurringskroge i varerum • Indfarvede sidebeskyttelseslister
• 15" stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsler "Aracaju" • Indfatning om instrumenter i instrumentpanelet i krom finish
• 12V-stik i kabinen • Kofangere, sorte
• ABS + AFU (nødbremseassistance) • Kørecomputer med 6 funktioner
• Airbag i førersiden • Manuelt justerbare sidespejle
• Airbag i passagersiden med mulighed for deaktivering • Opbevaringsrum over instrumentbordet i kabinen
• Bagagerumslys og loftslys i kabinen • Opbevaringsrum under taget i kabinen
• Bagdøre, assymetriske (1/3, 2/3), uden ruder, med tre åbningsvinkler: 40°, 90° og 180° • Selealarm for fører- og passagersiden (2 stk)
• Dacia Plug & Radio med DAB, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening • Servostyring
• Dækreparationssæt • Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg
• ECO-funktion • Skydedør i højre side uden rude
• El-ruder med anti-klam funktion i førerside • Stofindtræk "Ambiance"
• ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR (antispin) • Trepunktsseler ved forsæderne
• Fjernbetjent centrallås, to nøgler: én fjernbetjent og én manuel • Tågeforlygter
• Hill Start Assist • Varerumsadskillelse med fast rude
• Højdejusterbart førersæde • Varme i forsæder
• Højdejusterbart rat • Ventilationsanlæg med recirkulation

STANDARDUDSTYR TEKNO UDOVER ESSENTIAL
• Aircondition • Ratbetjening til radio
• TMC Service • MediaNav med kort over skandinavien
• Pollenfilter • El-spejle m. varme
• Indfarvede kofangere • Fartpilot
• Parkeringssensor bag + bakkamera

EKSTRAUDSTYR

Dokker Van vist i metallakfarven Grå Platine.

• 3 års fabriksgaranti / 100 000 km*

• 6 års rustgaranti.

• 2 års lakgaranti

• 3 års Dacia Assistance / 100 000 km*

Dacia Assistance, opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis), opkald uden for Danmark +46 8-4113251.

Dacia Kundeservice Danmark: 80 25 14 72. E-mail: kundeservice.danmark@renault.com

*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).

• Europakort til MEDIANAV EVOLUTION (indeholder ikke kort over Frankrig, Monaco, Spanien, Portugal,

Andorra og Gibraltar. Kan tilkøbes særskilt - Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information)

Gearkasse-type Energi-klasse

10.903 / 9.449 kr

• Hastighedsbegrænser og cruise control - Del af Teknopakke

• Midterarmlæn

• 15" aluminiumsfælge "Nepta"

ESSENTIAL

2.672 / 2.316 kr

530 / 459 kr

RENAULT DANMARK - en filial af RENAULT NORDIC AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup.

• El-sidespejle med varme og indfarvede kofangere - Del af Teknopakke

• Plastikbund til beskyttelse af lastrummet 

1.066 / 924 kr

• Venstre skydedør uden rude

• Teknopakke: Aircondition, Ratbetjening til radio, kort over skandinavien, MediaNav, TMC Service, pollenfilter, el-spejle m. varme, 

indfarvede kofangere, fartpilot, parkeringssensor bag + bakkamera

• Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien, 7" touchscreen, 

radio m. DAB+, håndfri Bluetooth® telefoni, USB, MP3, AUX og Jack-stik - Del af Teknopakke

3.036 / 2.631 kr

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.

Dacia sælges af Renault Nordic AB  -  www.dacia.dk

Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse  versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information.

3.208 / 2.780 kr

1.066 / 924 kr

2.245 / 1.946 kr

• Manuel aircondition med pollenfilter - Del af Teknopakke

• Parkeringssensor bag

Dokker Van

799 / 692 kr

• Parkeringssensor bag og bakkamera - Del af Teknopakke

1.066 / 924 kr
599 / 519 kr

(Inkl. moms / ekskl. moms)

2.994 / 2.595 kr

3.208 / 2.780 kr

1.066 / 924 kr

• Metallak

1.066 / 924 kr

• Reservehjul (erstatter dækreparationskit)
• Tagrails, sorte
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PRISLISTE 
Dacia Dokker Van

Prisliste gældende fra 01.01.2020

TILBEHØR Essential Pris inkl. moms Pris ekskl. moms

m 6.495 kr 5.196 kr

m 6.495 kr 5.196 kr
• Gummimåtter m 500 kr 400 kr
• Tekstilmåtter m 310 kr 248 kr
• Armlæn Premium Comfort m 1.690 kr 1.352 kr
• Lastholder (ej rails) m 1.000 kr 800 kr
• Lastholder til rails m 1.120 kr 896 kr
• Indstigningslister Dacia for m 510 kr 408 kr
• Stænklapper for eller bag m 1.180 kr 944 kr
• Læssekurve i stål m 3.840 kr 3.072 kr
• Bakkamera (kun til biler med MediaNav) m 3.470 kr 2.776 kr

m 4.090 kr 3.272 kr

m 180 kr 144 kr
m = Tilkøb

VÆGTE (KG)
1.281 kg
1.956 kg
1.151 kg

3.156 kg 
805 kg

1.200 kg
Maksimal anhængervægt u. bremser 640 kg

DACIA SECURITY (FORLÆNGET GARANTI)
(Inkl. Dacia Assistance) Forlænget 
Total periode for Dacia periode
4 år / 60 000km* 1 år m 1.990 kr 1.592 kr
4 år / 100 000km* 1 år m 2.490 kr 1.992 kr
5 år / 100 000km* 2 år m 3.990 kr 3.192 kr
5 år / 150 000km* 2 år m 6.990 kr 5.592 kr
6 år / 100 000km* 3 år m 5.990 kr 4.792 kr
6 år / 150 000km* 3 år m 8.990 kr 7.192 kr
*Se dækning og betingelser hos din Dacia-forhandler. m = Tilkøb

DIMENSIONER      FARVER - METALLAK (EKSTRAUDSTYR)

     FARVER - ALMINDELIG LAK (STANDARD)

• 3 års fabriksgaranti / 100 000 km*

• 6 års rustgaranti.

• 2 års lakgaranti

• 3 års Dacia Assistance / 100 000 km*

Dacia Assistance for opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis). For opkald uden for Danmark +46 8-4113251

Dacia Kundeservice Danmark: 80 25 14 72. E-mail: kundeservice.danmark@renault.com

*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).

Køreklar vægt

Ovenstående vægte er minimumsvægte uden ekstraudstyr. Lasteevne er beregnet ud fra køreklar vægt uden ekstraudstyr.

Maksimal lasteevne

Dacia sælges af Renault Nordic AB  -  www.dacia.dk

Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse  versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information.

Maksimal anhængervægt m. bremser

Egenvægt

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.

Ovenstående vejledende priser er inklusiv montering og eksklusiv evt. lakering, som foretages hos den lokale Dacia forhandler.

Totalvægt

• Smartphoneholder til ventilationsåbning

Maksimal vogntogsvægt

• Parkeringssensor for

• Fastmonteret "Svanehals" trækkrog inkl 7-polet led.net

Essential Pris inkl. moms Pris ekskl. moms

RENAULT DANMARK - en filial af RENAULT NORDIC AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup.

• Fastmonteret "Standard" trækkrog inkl 7-polet led.net

Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

GRÅ
COMÈTE

GRÅ
ÉTOILE

SORT 
NACRÉ

HVID 
GLACIER BLÅ 

NAVY
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