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Lihtsusta  
oma igapäevaelu

Dacia Dokker





Tehnoloogiad,   
mis muudavad elu 
lihtsamaks

Maailm muutub ja sellega koos muutuvad su vajadused. Dacia Dokker 
pakub sulle nüüd rohkem kasulikke tehnoloogiaid kui kunagi varem. 
Media Nav Evolution multimeediasüsteem, sisseehitatud tagurduskaamera, 
mäeltstardiassistent, kliimaseade, kiirusepiiraja ja püsikiirusehoidik…* 
Dacia Dokker vastab su ootustele ning muudab su elu lihtsamaks.

* Standard- või lisavarustuses, sõltuvalt versioonist.
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Rohkelt salongi 
ümberpaigutusvõimalusi

Geniaalne ja praktiline Dacia Dokker muudab argielu lihtsamaks. Külgmine 
liuguks lihtsustab laadimist ning ligipääsu tagumistele istmetele. Salongis 
on hulgaliselt nutikaid panipaiku, mille abil on lihtne korda hoida.                        
1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitavat tagaistet saab ka vertikaalasendisse 
klappida, mis võimaldab sul, vastavalt vajadusele, auto salongi algsest 
5-kohalisest paigutusest ka 4-, 3-, või 2-kohaliseks muuta. Rõõmusta lapsi 

ja võta kaasa kõik, mida nad mõnusaks reisiks vajavad. ABS-pidurid koos 
hädapidurdusassistendiga, 4 turvapatja, Isofix lasteistmete kinnitussüsteem, 
ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll) ning tagumine parkimisabisüsteem 
garanteerivad Dacia Dokkeris täieliku meelerahu. Ruumikus, turvalisus…   
Sinu ees on valla suured võimalused!

* Standard- või lisavarustuses, sõltuvalt versioonist.
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Access Open

STANDARDVARUSTUS

– Halli värvi eesmine ja tagumine kaitseraud
– Parempoolne aknaga liuguks
– 14“ terasveljed koos mini ilukilpidega
– Musta värvi välimised ukselingid
– Musta värvi küljepeeglite korpused
– Võtmega uste lukustus
– Mehaaniliselt avatavad aknad esiustel
– Tagaiste ühes tükis
– Kahepoolsed tagauksed
– ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga
– Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
– Esi- ja külgturvapadjad

Lisavarustus:
– 15“ terasveljed koos ilukilpidega TISA
– Varuratas

STANDARDVARUSTUS
OPEN = ACCESS +

– Dacia Plug&Radio (MP3-raadio,
 Bluetooth® ühendus, USB-liides esipaneelil,  
 kaugjuhtimispult rooli all)
– Udutuled
– Elektrilised aknatõstukid esiustel
– Musta värvi külgmised kaitseliistud
– 15“ terasveljed koos ilukilpidega ARACAJU
– Reguleeritava kõrgusega turvavööd   
 esiistmetel
– 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste,   
 võimalusega see vertikaalasendisse tõsta
– Laeriiul
– Pakiruumi riiul
– Pakiruumi täielik polsterdus koos   
 eemaldatava plastikust põrandakattega
– Pakiruumi valgustus
– 2 12 V pistikut
– Kaugjuhtimisega kesklukustus

Lisavarustus:
– Mehaaniline kliimaseade koos tolmufiltriga
– Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
– Katusereelingud
– Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
– Vasakpoolne külgmine liuguks
– 15“ valuveljed NEPTA
– Käetugi ees
– Esiistmete soojendus
– Reguleeritava kõrgusega juhiiste
– Reguleeritava kõrgusega roolisammas
– Valgustus teises istmereas
– Varuratas*

* Pole saadaval tehases paigaldatud LPG  
   gaasiseadmega versioonile
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Laureate Stepway

STANDARDVARUSTUS
LAUREATE = OPEN +

– Mehaaniline kliimaseade koos tolmufiltriga
– Vasakpoolne külgmine aknaga liuguks
– Kere värvi eesmine ja tagumine kaitseraud
– Kere värvi küljepeeglite korpused
– Elektriliselt reguleeritavad soojendusega   
 küljepeeglid
– Elektrilised aknatõstukid esiustel,   
 impulsslülitiga juhiuksel
– Reguleeritava kõrgusega juhiiste
– Lugemisvalgusti kaassõitja pool laes
– Peegel kaassõitja päikesesirmis
– Taskud esiistmete seljatugedes
– 15“ terasveljed koos ilukilpidega POPSTER

Lisavarustus:
– Media Nav Evolution: 7“ puutetundlik ekraan  
 koos navigatsiooni, raadio, USB-liidese ja 
 3,5 mm audiopistikuga, Bluetooth® ühendus  
 ja kaugjuhtimispult rooli all
– Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
– Katusereelingud
– 15“ valuveljed NEPTA
– Tagumine parkimisabisüsteem
– Tagurduskaamera
– Pakett Comfort: käetugi ees, lauad esiistmete  
 seljatugedel ning salongi lainurkpeegel
– Esiistmete soojendus
– Varuratas*

* Pole saadaval tehases paigaldatud LPG  
   gaasiseadmega versioonile.

STANDARDVARUSTUS
STEPWAY = LAUREATE +

– Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
– Nahaga kaetud rool
– Kere värvi eesmine kaitseraud, musta   
 värvi tagumine kaitseraud, mattkroomi   
 värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse 
 ning udutulede ümbrised
– „Stepway“ märgistus esiustel
– 16“ terasveljed BAYADERE
– Katusereelingud

Lisavarustus:
– Media Nav Evolution: 7“ puutetundlik 
 ekraan koos navigatsiooni, raadio, USB-  
 liidese ja 3,5 mm audiopistikuga, Bluetooth®  
 ühendus ja kaugjuhtimispult rooli all
– 15“ valuveljed ALTICA*
– Tagumine parkimisabisüsteem
– Tagurduskaamera
– Pakett Comfort: käetugi ees, lauad esiistmete  
 seljatugedel ning salongi lainurkpeegel
– Esiistmete soojendus
– Varuratas**

   * Pole saadaval 1,6 SCe mootoriga versioonidele
** Pole saadaval tehases paigaldatud LPG  
     gaasiseadmega versioonile.
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Dacia Dokker

Kerevärvid Veljed

      1 Mittemetallikvärv.
      2 Metallikvärv.
   * Pole saadaval Stepway versioonile.
 ** Saadaval ainult Stepway versioonile.

16" MUSTAD TEEMANTLÕIKEGA 
VALUVELJED ALTICA**

15" ILUKILBID 
POPSTER*

15" ILUKILBID 
TISA*

14" MINI ILUKILBID 15" ILUKILBID 
ARACAJU*

16" VALUVELJED 
ALTICA**

16" TUMEHALLID TERASVELJED 
BAYADERE**

15" VALUVELJED 
NEPTA*

HIGHLAND HALL (KQA)2 LUITEBEEŽ (HNP)2 KOSMOSESININE (RPR)2

KOMEETHALL (KNA)2 LASURIITSININE (RPL)**2

MUST PÄRL (676)2ALPIVALGE (369)1 TUMESININE (D42)*1



1. KATUSEKAST. Täiendavat pagasimahtu pakkuva 
jäigast plastikust katusekasti saab mõne minutiga 
risttaladele paigaldada.

2. RISTTALAD. Terasest risttalasid saab paigaldada 
nii katusereelingutele kui ka otse katusele. 
Võimaldavad turvaliselt transportida nii katusekasti, 
suusaraami kui ka jalgrattaraami.

3. STATSIONAARNE VEOKONKS. Suurendab 
märkimisväärselt auto transpordivõimekust, 
võimaldades vedada näiteks haagist, paati või 
jalgrattaraami.

4. EESMINE JA TAGUMINE PARKIMISABISÜSTEEM. 
Lihtsustab keerukamate manöövrite sooritamist 
tänu integreeritud süsteemile, mis annab märku 
sõiduki ees või taga paiknevatest takistustest.

5. TEKSTIILMATID COMFORT. Ideaalselt salongi 
mõõtudele vastavad ning 100% tehasepoolsete 
kinnituspunktidega sobivad matid haakuvad salongi 
kujundusega ning kaitsevat sõidukit kulumise ja 
niiskuse eest.

6. PAKIRUUMI PÕRANDAMATT. Võimaldab muretult 
vedada ka määrdunud esemeid. Kaitseb efektiivselt 
pakiruumi põrandakatet ning sobib ideaalselt 
pakiruumi kujuga. Praktiline, lihtsasti paigaldatav ja 
pestav.

7. PAKIRUUMI KOHANDATAV JAOTUSSÜSTEEM.
Paigalda oma Dacia Dokkeri pakiruumi komplekt 
liigutatavaid vaheseinu, mille abil on lihtne 
pakiruumis korda hoida. Kerge paigaldada, sobivad 
erineva suurusega esemetele.

8. PAKIRUUMI KAITSEMATT. Paksust ja 
kvaliteetsest polüestrist matt kaitseb sõiduki salongi 
suurte või määrdunud esemete transpordil.

LisavarustusVeljed

1.2.

3.

6. 7. 8.

4. 5.

2.
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Tehnilised andmed
1.6 SCe 100 1.6 SCe 100 LPG 1.5 Blue dCi 75 1.5 Blue dCi 95

MOOTOR      
Kütuse tüüp bensiin bensiin /LPG diisel diisel
Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min) 75 (102) / 5500 75 (102) / 5500 55 (75) / 3750 70 (95) / 3750
Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) 150 / 4000 150 / 4000 200 / 1500 220 / 1750
Sissepritse tüüp mitmepunkti otsesissepritse mitmepunkti otsesissepritse ühisanum otsesissepritse ühisanum otsesissepritse
Töömaht (cm3) 1598 1598 1461 1461
Silindrite / klappide arv 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Emissioonistandard ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi tüüp Euro 6
Tahmaosakeste filter ei ei jah jah
Stop & Start ja energia taastootmissüsteem pidurdamisel jah

SOORITUS     
Maksimaalne kiirus (km/h) / 0–100 km/h (s) (Stepway) 170 / 12,3 (12,8) 170 / 12,7 (13,1) 152 / 15,5 163 / 13,3

KÄIGUKAST
Käigukasti tüüp 5-k. manuaal 6-k. manuaal

ROOLISÜSTEEM
Pöörderingi läbimõõt min. / täielik (m) 11,1 / 11,6

PIDURISÜSTEEM
Ees: ventileeritavad ketaspidurid Ø (mm), paksus (mm) (TW) 258
Taga: trummelpidurid Ø (”) (B) 9

VELJED JA REHVID
Veljed ja rehvid 185/65 R15; 195/55 R16 (sõltuvalt versioonist)

KÜTUSEKULU JA EMISSIOON1     
Määramise protseduur NEDC BT
ECO režiim jah jah ei ei
Kütusepaagi maht (l) 50 50 / 33,6 50 50
AdBlue® paagi maht (l) - - 17 17
CO2 heitkogus (g/km) 165-177 175-183 136-144 139-144
Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km) 7,3 -7,8 7,8-8,1 5,2-5,5 5,3-5,5

Kütusekulu linnas (l/100 km) 8,3-8,4 9,2-9,1 / 11,9-11,7 4,5 
(4,8*)

4,7 
(4,8*)

Kütusekulu maanteel (l/100 km) 6,0-6,3 6,0-6,4 / 7,5-8,0 4,1 
(4,2*)

4,0 
(4,2*)

MASSID (DOKKER / DOKKER STEPWAY)
Tühimass (kg) 1149 / 1199 1201 / 1253 1257 / 1302 1293 / 1307
Autorongi lubatud suurim mass (kg) 2994 / 3002 3041 / 3053 3095 / 3102 3099 / 3107
Täismass (kg) 1794 / 1802 1841 / 1853 1895 / 1902 1899 / 1907
Haagise lubatud suurim mass (piduritega / piduriteta) (kg) 1200-610 / 1200-635 1200-635 / 1200-660 1200-665 / 1200-685 1200-680 / 1200-690
Pakiruumi maht pakiruumi katte all rehviparanduskomplektiga / 
tagavararattaga vastavalt ISO standard 3 832 (dm3 VDA) 800

Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral 
rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga vastavalt ISO standard 
3 832 (dm3 VDA)

3000

1 Kütusekulu ja CO2 heitmed määratakse standardse mõõtmismeetodi alusel vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. See meetod on identne kõigile tootjatele ning võimaldab erinevaid mudeleid omavahel võrrelda.
* Sulgudes on toodud Stepway versiooni andmed.
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DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
MÕÕTMED (mm)     
A Teljevahe 2810 2810
B Kogupikkus 4363 4388
C Eesmine ülend 822 834
D Tagumine ülend 731 744
E Rööbe ees 1490 1490
F Rööbe taga 1478 1478
G Koormata / koormaga sõiduki kliirens 190 / 153 190 / 153
H Kõrgus koos katusereelingutega 1814 / 1852 1852
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus 570 570
H2 Pakiruumi ava kõrgus 1094 1094

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
MÕÕTMED (mm)     
L1/
L2 Laius ilma küljepeegliteta / koos küljepeeglitega 1751 / 2004 1767 / 2004
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 1130 1130
L4 Pakiruumi maksimaalne laius 1372 1372
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1401 1401
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1458 1458
K Esiistmete kaugus teisest istmereast 177 177
M1 Pearuum 14° nurga all esiistmetel 1037 1037
M2 Pearuum 14° nurga all tagaistmel 1065 1065
N1 Pakiruumi ava alaosa laius (laadimiskõrgusel) 1189 1189
N2 Pakiruumi ava ülaosa laius (1m kõrgusel põrandast) 1082 1082

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
MÕÕTMED (mm)     
P Külgmise lükandukse ava laius 703 703
R Külgmise lükandukse ava kõrgus 1046 1046
Y1 Laadimispikkus tagaistme seljatoe taga 1164 1164
Y2 Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud 

tagaistmega 1570 1570
Z Kõrgus pakiruumikatteni 588 588

Dacia Dokker

Mõõtmed 



Dacia Dokker

Dacia
Sõida, reisi, naudi 
– selleks Dacia ongi!
Dacias loome me atraktiivseid ja kõrge kvaliteediga 
sõidukeid, millel on taskukohane hind. Mudeleid, millel 
on väljendusrikas stiil, kuid mis ei edvista ega suurusta. 
Mudeleid, mis on varustatud kõige töökindlamate ja 
ennast tõestanud tehnoloogiatega ning on erakordselt 
taskukohase hinnaga. Vaid kümne aastaga oleme me 
suutnud muuta jõudude vahekorda ja autoturu täielikult 
ringi pööranud. Uskumatu? Tegelikult mitte. Milles 
seisneb meie saladus? See on lihtsuse, läbipaistuse 
ja hea hinna ideaalne kooslus. Alates mudelivalikust 
kuni hinnakujunduse ja järelteeninduseni on kõik 
selge ja üheselt mõistetav. Dacia valimine annab sulle 

kindlustunde oma valiku õigsuses. Selle tagavad nii 
kõrge kvaliteet, vastupidavus ja originaalne stiil kui ka 
suur mugavus ning õiglane hind. See on võimalus osta 
uus auto, mis vastab sinu vajadustele ja soovidele. 

Lõppude lõpuks tähendab Dacia ostmine, et sa ei pea 
kulutama kogu oma raha autoostuks ning saad samal 
ajal minna ka puhkusereisile, osta oma unistuste kitarr 
või jätta kokkuhoitud summa säästudeks. Daciaga 
võid sa otsustada kus iganes ja teha seda, mida iganes 
soovid.





Kasutusele on võetud kõik abinõud, et tagada selles väljaandes esitatud info täpsus ja ajakohasus trükkimise hetkel. Selle dokumendi loomisel on kasutatud 
tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Osana oma pideva tootearenduse poliitikast, jätab Dacia omale õiguse igal ajal muuta siin kirjeldatud ja sisalduvaid 
tehnilisi andmeid, sõidukeid ja varustust. Dacia volitatud partnereid teavitatakse sellistest muudatustest nii kiiresti kui võimalik. Sõltuvalt riigist, võivad mõned 
versioonid erineda ning mõni varustus ei pruugi olla saadaval (standard-, lisavarustuse või tarvikuna). Ajakohaseima info saamiseks võtke palun ühendust lähima 
Dacia esindusega. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest ja polstritest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva 
väljaande paljundamine ükskõik millises vormis või mis tahes viisil ilma Dacia eelneva kirjaliku loata on keelatud. 

Piltide kasutusõigus: Y. Brossard, J.B. Lemal, A. Bernier, X. Querel, B. Faraon, W. Crozes, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE – 02-2020

DACIA soovitabwww.dacia.ee


