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Tuotekuvaus Kuva Tuotenumero Hinta

MUKAVUUS

Tavaratilan matto 8201358594 83 €

Tupakointi setti 8201375535 45 €

Tavaratilan verkko 8201314518 47 €

Tavaratilan verkko 8201438552 72 €

Keskikyynärnoja 8201371987 160 €

Tuuliohjaimet, etuoviin 8201314422 89 €

SUOJAUS

Takapuskurin 

kuormaussuoja, RST
8201362923 108 €

Sivulistasarja 8201401421 121 €

Kynnyssuojasarja, 

etuoviin
8201351844 90 €

Kumimattosarja 8201369887 93 €

Tekstiilimattosarja 8201337453 75 €

Hinnat ovat asennettuna hintoja sisältäen alv:n 24%.

Pidätämme kaikki oikeudet tuote- ja hintamuutoksiin, niistä etukäteen ilmoittamatta.



Tuotekuvaus Kuva Tuotenumero Hinta

Pysäköintitutka taakse 8201322684 294 €

Roiskeläppäpari, sopii 

eteen sekä taakse
8201235609 65 €

YKSILÖINTI

15" Kanjara, ei sisällä 

renkaita
7711574455 1 113 €

Etusumuvalojen kehys 8201289771 70 €

Pölykapselisarja Gradient 

15"
8201321622 45 €

Pölykapselisarja Fregate 

15"
8201321623 45 €

Pölykapselisarja Fregate 

15"
8201321624 45 €

KULJETUS

Kiinteä vetokoukku+      

13-napainen pistoke

8201398277+ 

8201398281+ 

8201285211

762 €

Taakkateline 

kattokaiteisiin
8201356711 193 €

LÄMMITINJÄRJESTELMÄT JA TALVIRENGASPAKETIT

Kysy tarjous jälleenmyyjältäsi

Hinnat ovat asennettuna hintoja sisältäen alv:n 24%.

Pidätämme kaikki oikeudet tuote- ja hintamuutoksiin, niistä etukäteen ilmoittamatta.



www.dacia.fi

*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja Dacia jälleenmyyjältäsi).

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin 
liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta 
riippuen, ja tiettyjä varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit 
saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä..

 Dacia
Kunnon auto tällä hinnalla.
Eihän tämä ole jotain pilaa?
EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että edullinen auto voi olla 

myös tyylikäs, turvallinen ja laadukas. Ja olemme olleet oikeassa, sillä 

malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin hyväksi koettu ja 

tunnustettu. Dacia-malliston uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota 

tyylikkäällä ja persoonallisella muotoilullaan. Lisäksi ne ovat aina tilavia, 

ja niihin mahtuvat helposti sekä matkustajat, että matkatavarat. 

Tämä menestys perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen, että autoon 

voi ihastua ja se voi täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse  

kuitenkaan upottaa kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ 

Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja luotettavaksi todettuja teknisiä 

ratkaisuja.  Dacialla on kolmen vuoden / 100 000 km:n takuu* ja sen 

käyttökustannukset ovat alhaiset. Olemme sitoutuneet ympä- 

ristöstä huolehtimiseen, josta on esimerkkinä  Dacia eco2 

-ympäristömerkinnän kehittäminen. Kaikki Dacia-malliston autot 

valmistetaan ISO 14 001 -standardien mukaisissa tehtaissa ja 

mallit joiden CO2-päästöt ovat alle 120 g/km (ja alle 150 g/km 

nelivetomalleissa) ansaitsevat Dacia eco2 -ympäristömerkinnän. 

Ympäristöstä huolehtiminen ei saa mielestämme  olla hinnasta kiinni!


