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Praktiškai ir sumaniai įrengtas salonas.

Šoninės slankiosios durys*.

Profesionalumas yra standartas

800 l talpos bagažinė.

* 1 arba 2, atsižvelgiant į variantą.



Variantas

Access
STANDARTINĖ VARIANTO 
ACCESS ĮRANGA

• Pilki priekinis ir užpakalinis buferiai
• Šoninės dešinės pusės slankiosios durys su stiklu
• 14” ratlankiai su mažais gaubtais

• Vairo stiprintuvas
• Durų raktas
• Rankiniu būdu valdomi priekiniai langai 
• Vientisa užpakalinė sėdynė
• Atvira dėtuvė, įtaisyta virš prietaisų skydo apatinėje dalyje  
 esančios uždaros dėtuvės
• Atvira dėtuvė prietaisų skydo viršutinėje dalyje 
• Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo  
 pagalbos sistema (EBA)
• Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP)

• Vairuotojo oro pagalvė
• Keleivio oro pagalvė
• Šoninės oro pagalvės

Variantas

Ambiance
STANDARTINĖ VARIANTO AmbIANCE 
ĮRANGA = ACCESS +

• Elektra valdomi priekinių durų langai
• Juodos spalvos šonų apsaugos juostos
• 15” plieniniai ratlankiai su gaubtais

• Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
• Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3  
 arba 2/3), kurią galima pastatyti vertikaliai
• Palubėje įtaisyta lentyna
• Bagažo uždangalas
• Ištisinė bagažinės sienų danga ir išimamas plastikinis  
 patiesalas
• Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
• Antrasis 12 V lizdas
• Bagažinės apšvietimas

Variantas

Lauréate
STANDARTINĖ VARIANTO LAURéATE 
ĮRANGA = AmbIANCE +

• Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
• Kairės pusės slankiosios durys

• Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
• Elektra reguliuojami šoninio vaizdo veidrodėliai
• Šildomi, elektra valdomi šoninio vaizdo veidrodėliai su  
 kėbulo spalvos korpusais 
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
• Priekinio keleivio skaitymo lemputė
• Keleivio skydelis nuo saulės su veidrodėliu
• Užpakalinėse duryse įtaisytos dėtuvės 
• Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų užpakalinės pusės 

Šiame dokumente nenurodyti visi galimi variantai. Jeigu norite gauti išsamios informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį DAcIA partnerį.

Riboto skaičiaus laida

Outdoor
STANDARTINĖ VARIANTO SL OUTDOOR 
ĮRANGA = LAURéATE +

• Multimedijos įranga MEDIA NAV Evolution 
 (navigacijos prietaisas su 7colių įstrižainės jutikliniu  
 ekranu, radijas, jungtis Bluetooth, USB ir garso įrangos  
 jungtys, prie vairaračio įtaisytas nuotolinio valdymo  
 pultas)

• Greičio reguliatorius-ribotuvas
• Oda trauktas vairaratis
• Užpakaliniai atstumo jutikliai  
• Priekinis porankis
• Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai su  
 juodais intarpais, matinės chromo spalvos priekinis ir 
 užpakalinis apatiniai apsauginiai skydai ir rūko žibintų  
 apvadai
• chromo spalvos centrinio valdymo pulto apdaila
• chromo spalvos ortakių ir rodiklių apvadai

• 16” plieniniai ratlankiai Bayadere
• Ženklas Outdoor ant priekinių durų
• Stogo laikikliai



NEmETALIzUOjAmIEjI DAžAI mETALIzUOjAmIEjI DAžAI (pASIRENkAmA ĮRANGA)
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Dacia Dokker

bAGAžINĖS TALpA (dm3)
5 vietų varianto 800
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas 3000

mATmENYS (mm)
A Tarpuratis 2810
B Bendras ilgis 4363
c Priekinė iškyša 822
D Užpakalinė iškyša 731
E Atstumas tarp priekinių ratų 1490
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1478
G Pakrauto / nepakrauto automobilio prošvaisa 190 / 153
H Nepakrauto automobilio aukštis: be stogo laikiklių / su stogo laikikliais 1814 / 1852
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 570
H2 Bagažinės angos aukštis 1094
L1 Bendrasis plotis be šoninio vaizdo veidrodėlių 1751
L2 Bendrasis plotis su šoninio vaizdo veidrodėliais 2004
L3 Plotis tarp ratų arkų 1130 
L4 Didžiausias bagažinės plotis 1372
J1 Plotis ties priekiniu porankiu 1401
J2 Plotis ties užpakaliniu porankiu 1458

K Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų
kelių aukštyje 177

M1 Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) 1037
M2 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu) 1065
N1 Bagažinės angos plotis apačioje (ties slenksčiu) 1189
N2 Bagažinės angos plotis viršuje (1 m aukštyje matuojant nuo grindų) 1082
P Šoninių slankiųjų durų angos plotis 703
R Šoninių slankiųjų durų angos aukštis 1046
Y1 Bagažinės ilgis už užpakalinės sėdynės atlošo 1164
Y2 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis sulanksčius užpakalinę sėdynę 1570
Z Bagažinės aukštis iki bagažo uždangalo 588
         

mATmENYS

JUODASIS PERLAS  
(676)

RUDASIS TURMALINAS 
(cNG)

PLATINOS PILKA 
(D69)

KOSMINIS MĖLIS 
(RPR)

LEDYNŲ PILKA
(KPV)*

LEDYNŲ BALTA 
(369)

TAMSIAI MĖLYNA 
(D42)

KOMETOS PILKA 
(KNA)

15” TISA 14” su mažais gaubtais 15” ARAcAJU 15” NEPTA 15” POPSTER  16” BAYADERE  16” ALTIcA

Standartiniai Galimi variantai

Access 14” plieniniai ratlankiai + 
maži gaubtai

15” plieniniai ratlankiai + 
gaubtai TISA

Open 15” plieniniai ratlankiai + 
gaubtai ARAcAJU

15” lengvojo lydinio ratlankiai 
NEPTA

Lauréate 15” plieniniai ratlankiai + 
gaubtai POPSTER

15” lengvojo lydinio ratlankiai 
NEPTA

SL Outdoor 16” plieniniai ratlankiai + 
gaubtai BAYADERE

16” lengvojo lydinio ratlankiai  
ALTIcA

RATLANkIAI

*Galima tik variantui SL Outdoor .



Dar daugiau galimybių 
keisti automobilio saloną
Išradingai sukonstruotas ir praktiškas automobilis DACIA DOkkER pakeis jūsų kasdienį gyvenimą. 

Užpakalinės šoninės slankiosios durys leis lengviau sudėti daiktus ir prieiti prie užpakalinių sėdynių. 

Salone gausu puikiai suplanuotoje erdvėje sumaniai įrengtų dėtuvių. Dėl funkcionalios dalimis (1/3 ir 2/3) 

skaidomos sėdynės, kurią galima sulankstyti ir pastatyti vertikaliai, 5 vietų saloną galima pertvarkyti 

paliekant 4, 3 ar 2 vietas. Vaikų džiaugsmui, į kelionę galėsite pasiimti viską, ką tik panorėję.

DACIA DOkkER kūrėjai užtikrino vairuotojo ir keleivių saugumą: jame sumontuota stabdžių antiblokavimo 

sistema (AbS), 4 oro pagalvės, vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema ISOFIX, elektroninė stabilumo kontrolės 

sistema (ESC) ir užpakalinio vaizdo kamera, padedanti pasistatyti automobilį*. Erdvumas, saugumas ir dar 

daugiau...

* priklauso nuo varianto.

Pažangios technologijos  
palengvina Jūsų 
gyvenimą 
pasaulis keičiasi, o kartu kinta ir jūsų poreikiai. Automobilyje DACIA DOkkER įrengta dar 

daugiau naudingų technologijų* negu kada nors anksčiau. Tai multimedijos įranga mEDIA 

NAV Evolution, atbulinės eigos vaizdo kamera, įkalnę įveikti padedanti funkcija, greičio 

ribotuvas...



Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DAcIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DAcIA atstovams apie 
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius 
įgaliotuosius DAcIA atstovus. Dėl poligrafi jos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DAcIA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas 
komerciniu pasiūlymu.

Patikimi, universalūs, 
praktiški ir prieinami!
Nuo pat pradžių automobiliai DAcIA pasižymėjo patikimais techni-

niais sprendimais, grindžiamais koncerno RENAULT patirtimi. Auto-

mobilių DAcIA patvarumą ir patikimumą patvirtino nepriklausomos 

organizacijos ir klientai. Aukšta automobilių DAcIA kokybė paremta 

išbandytais sprendimais bei technologijomis, o jų techninė priežiū-

ra atitinka aukštus kokybės standartus. Būtent todėl automobiliai 

DAcIA yra vieni populiariausių automobilių daugelyje šalių ir pelno 

vis didesnį vartotojų pasitikėjimą. Mes pirmieji priėjome prie išvados, 

kad nebrangūs automobiliai gali būti patrauklūs, saugūs ir kokybiški. 

Ir mes buvome teisūs! Nauji automobiliai DAcIA stebina patraukliu 

išsiskiriančiu dizainu. Mūsų automobiliuose, kaip ir visada, apstu 

vietos keleiviams bei jų bagažui, be to, įdiegėme naujų išmaniųjų ir 

praktiškų technologijų. Automobilių DAcIA sėkmę lemia paprastas 

požiūris: Jūs galite įsigyti Jums patinkantį automobilį už Jums priei-

namą kainą. Koncernui RENAULT priklausantis prekių ženklas DAcIA 

siūlo vartotojams išbandytus bei patikimus techninius sprendimus,  

5 metų (arba 100 000 km) garantiją* ir pigią eksploataciją. 

*Dėl 5 metų garantijos sąlygų prašom teirautis įgaliotojo atstovo. 
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