
Dacia Dokker Van
2017 MUDELIVALIK



Arvukate panipaikadega ergonoomiline interjöör.

Avar ruum kompaktses keres

3,3 m3 kaubaruumi maht standardvarustuses.

* Võrevahesein on kohandatud homologeerimise nõuetele ning 
varustatud täiendavate plastikpaneelidega.

Lisavarustuse avatav võrevahesein* ja Dacia Easy Seat 
istme korral on kaubaruumi mahtu võimalik suurendada 
lausa 3,9 m3-ni. 



• Halli värvi eesmine ja tagumine  
 põrkeraud
• Akendeta asümmeetrilised          
 (1/3 – 2/3) tagauksed
• Üks aknata liuguks küljel
• 14” terasveljed koos mini- 
 ilukilpidega 
• Roolivõimendi
• Võti uste käsitsi avamiseks
•  Mehaaniliselt avatavad aknad 
• Avatud panipaik armatuurlaua peal 
• ABS-pidurid koos  
 hädapidurdusassistendiga

• Elektrooniline stabiilsuskontroll  
 (ESC)
• Juhi turvapadi
• Kandevõime 600 kg 
• 8 kaubakinnituskonksu  
 kaubaruumi põrandal 
• Aknaga kinnine vahesein
• Tekstiilist istmekatted
• Varuratas

Versioon

Base 

Versioon

Confort
 
Confort = Base +

• Külgmised kaitseliistud
• 15” terasveljed koos täismõõdus 
 ilukilpidega
• Reguleeritava kõrgusega  
 turvavööd 
• Riiul lae all
• Kandevõime 750 kg
• Kaubakinnitusaasad kaubaruumi  
 külgmistel seintel

• Kaubaruumi osaline plastpolster  
 – paneelid tagaustel, küljeustel ja 
 külgedel
• Pardakompuuter (pole saadaval 
 tehasepaigaldusega LPG 
 gaasiseadmega versioonidele)

See brošüür ei kajasta kõigile versioonidele saadaolevat lisavarustust. Täpsema info saamiseks pöörduge 
palun lähima Dacia volitatud edasimüüja poole.
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MitteMetallikvärviD MetallikvärviD (lisavarustuses)

MÕÕtMeD

MUST PÄRL  
(676)

ELAVHÕBE  
(D69)

LIUSTIKUVALGE  
(369)

NAVY SININE 
(D42)

KOMEEDIHALL  
(KNA)

14” minikilbid 15” ARACAJU

Base Confort

standardvarustus 14” terasveljed + 
minikilbid

15” terasveljed + 
ARACAJU ilukilbid

lisavarustus 15” terasveljed + 
ARACAJU ilukilbid -

velJeD

kauBaruuMi MaHt (dm3)
2-kohalises konfiguratsioonis 3300
1-kohalises konfiguratsioonis (eemaldatava Dacia Easy Seat istme korral) 3900

MÕÕDuD (mm)
A Teljevahe 2810
B Kogupikkus 4363
C Esiülend 822
D Tagaülend 731
E Rööbe ees 1490
F Rööbe taga 1478
G Koormata / koormaga sõiduki kliirens 186 / 151 
H Kõrgus koos katusereelingutega 1809 / 1847
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus 565
H2 Tagumise laadimisava kõrgus 1100
L1 Kogulaius ilma küljepeegliteta 1751
L2 Kogulaius koos küljepeeglitega 2004

L3 Kaubaruumi laius rattakoobaste vahel koos rattakoobaste kattega / ilma rattakoobaste 
katteta 1130 / 1170

L4 Kaubaruumi maksimaalne laius külgmiste kaitsepaneelidega / ilma külgmiste 
kaitsepaneelideta 1372 / 1413

M Kaubaruumi maksimaalne kõrgus 1271
N1 Pakiruumi ava alaosa laius (laadimiskõrgusel) 1189
N2 Pakiruumi ava ülaosa laius (1m kõrgusel põrandast) 1082
P Külgmise lükandukse ava laius 703
R Külgmise lükandukse ava kõrgus 1046
Y1 Kaubaruumi maksimaalne pikkus, mõõdetuna põrandal 1901

Y2 Kaubaruumi maksimaalne pikkus, mõõdetuna põrandal, eemaldatava Dacia Easy Seat 
istme puhul 3110

MassiD (kg)
Kandejõu klass (Base / Confort) 600 / 750



sinu jaoks on oluline kaubaruumi maht? Dacia mõistab seda suurepäraselt, ning seetõttu 

disainisimegi sellise ruumika sõiduki. kandevõime kuni 750 kg*, kaubaruumi kasulik maht 

kuni 3,9 m3** ning kaubaruumi kõrgus kuni 1,27 m. Dokker van arvestab täielikult sinu 

tegevusala vajadustega. selle kaubaruumi põrand on varustatud 8 kaubakinnitusaasaga***, 

mis kindlustavad ka kõige õrnemate esemete turvalise transpordi.

Suurepärane tööriist
et hoida kaubaruumi pikka aega ideaalses seisukorras, on Dokker vanile saadaval vastupidavad küljepaneelid ja põrandakate. 

Dacia Dokker hoolitseb ka sinu mugavuse ja turvalisuse eest. valikus on kahte tüüpi vahseinu – kinnine aknaga (standard) 

või avatav võrevahesein (koos Dacia easy seat istmega). külgmised liuguksed ja tagauksed võivad olla nii kinnised kui 

klaasitud. 

seega auto kohandamisest rääkides – on mille hulgast valida!

     * 600 kg Base versioonil ja 750 kg Confort versioonil.
  ** lisavarustuse avatav võrevahesein ja Dacia easy seat istme korral.
*** kõigil versioonidel. Confort varustustasemel on lisaks 4 kaubakinnitusaasa külgmistel seintel.

proffidele



Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla 
saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadaolevaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu 
värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

*5-aastane garantii tingimusi küsi ametlikult esindajalt.   06-2017

Usaldusväärne, mitmekülgne,
praktiline ja taskukohane!
Algusest peale on Dacia mudelite geenidesse sisse kirjutatud 

läbiproovitud ja vastupidavad tehnilised lahendused, mis tugine-

vad Renault Group’i kogemustele. Dacia sõidukite vastupidavus ja 

töökindlus on leidnud laialdast tunnustust sõltumatute organisat-

sioonide ja klientide poolt. Dacia sõidukite kõrge kvaliteet põhineb 

läbiproovitud tehnoloogiate ja lahenduste kasutamisel ning kõrgete 

kvaliteedinõuete rakendamisel. Seetõttu on Dacia mudelid mitme-

tes riikides ühed populaarseimad ning võidavad kliente aina juurde. 

Me olime esimesed, kes leidsid, et ka soodsa hinnaga auto võib olla 

atraktiivne, turvaline ja kvaliteetselt toodetud. Miski ütleb meile, et 

meil oli õigus... Uued Dacia mudelid üllatavad kõiki oma atraktiivse ja 

eristuva disainiga. Enamgi veel – neis on alati palju ruumi reisijatele 

ja pagasile ning hulgaliselt uusi, nutikaid ja praktilisi lahendusi. Dacia 

sõidukite edu tugineb kahel põhimõttel – autod peavad inimestele 

meeldima ja neid peab saama osta taskukohase hinnaga. Renault 

Group’i brändina kasutab Dacia oma mudelitel end tõestanud ja 

usaldusväärseid tehnilisi lahendusi, pakub klientidele 5-aastast ga-

rantiid (või kuni 100 000 km) ning madalaid hoolduskulusid. 

Dacia

www.dacia.ee

5AASTANE


