
 Dacia
Értjük az Ön elvárásait,
ezért intelligens ötleteket kínálunk
A Daciát és Önt az intelligencia köti össze. Praktikus és kedvező árú megoldást keres?

Mi tudjuk a megoldást!

Bőséges helykínálat, kényelem, kitűnő ár/érték arány, és kompromisszumok nélküli felszereltségek. A Renault csoport nem csak ezt kínálja, hanem  
sokéves szakértelmét is, a biztonság és robosztusság terén.

A Renault Csoport tagjaként autóink tervezésekor olyan műszaki megoldásokra támaszkodunk, melyek már bizonyították hatékonyságukat  
és megbízhatóságukat. Ily módon 3 éves garanciát és különösen előnyös üzemeltetési költségeket kínálhatunk Önnek. Élvezze az autóját még nagyobb 
nyugalommal és hosszabbítsa meg a garanciát további két vagy három évvel, összesen akár 6 évre vagy 100 000 km-re. (a két érték közül, a korábban elért erejéig)

A Daciával Ön a bizalom mellett dönt.

06 80 101 211

www.dacia.hu

A  jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a  nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A  jelen prospektus DACIA előszériák és prototípusok alapján készült. A  termékek 
folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a  Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a  jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A  Renault Hungária Kft. az esetleges 
módosításokat a  lehető legrövidebb időn belül jelzi a  DACIA márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy 
tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. A  hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a  kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A  nyomtatási technikák korlátai miatt a  jelen prospektusban 
bemutatott színek kissé eltérhetnek a  gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A  jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Minden jog fenntartva.  
A kiadványban használt képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához a Renault Hungária Kft. előzetes engedélye szükséges. A mindenkori frissített fogyasztási és CO2-
kibocsátási adatokat tartalmazó anyagok megtekinthetők minden Dacia márkakereskedésben. Információs vonal: 06 80 101 211 (2013.06)

* Amelyik előbb teljesül
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Dacia Dokker Van
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• 15“-os acél keréktárcsa
• Oldalsó védőlécek
• Utasoldali légszák
• Távirányítós központi zár
• Elektromos ablakemelők elöl
•  Elektromos működtetésű külső 

visszapillantó tükrök
• 750 kg hasznos teherbírás

Motorok:
• 1,6 60,5 kW/82 LE
• 1,5 dCi 55 kW/75 LE
• 1,5 dCi 66 kW/90 LE

Ambiance
Verzió

• 14“-os acél keréktárcsa
• Szervokormány
• Vezetőoldali légzsák
• Kézi ablakemelők
• Tolóajtó a baloldalon
•  Aszimmetrikusan osztott hátsó 

ajtószárnyak
• 600 kg hasznos teherbírás
• Normál méretű pótkerék

Motorok:
• 1,6 60,5 kW/82 LE
• 1,5 dCi 55 kW/75 LE

A FELSZERELTSÉG FŐBB ELEMEI
AMBIANCE FELSZERELTSÉG = ACCESS +

Méretek

Access
Verzió

JÉGFEHÉR (389)

14“-OS ACÉL 
KERÉKTÁRCSA

access ambiance

15“-OS LYRIC ACÉL 
KERÉKTÁRCSA

TENGERÉSZKÉK D42 GYÖNGYFEKETE (676)OMAHA BÉZS (HNK) CSILLAGSZÜRKE (KNH)METEORSZÜRKE (KNA)ÁSVÁNYKÉKL (RNF)

Karosszéria színválaszték

Standard színek Metálfényezés

Kerekek

1. STANDARD VONÓHOROG
A vonóhorog megfelel a mechanikus ellenálló-képesség és 
a megbízhatóság szigorított követelményeinek. Vontató 
nyereggel és fix csatlakozóval is kiegészíthető.

2. LED NAPPALI MENETFÉNY 
Nagy fényerejű és kis fogyasztású nappali világítás.

3. TETŐCSOMAGTARTÓ
Ideális kiegészítő a jármű még jobb kihasználásához és a 
hosszabb rakományok szállításához. Hosszú élettartamú és 
100%-ban kompatibilis a járművel.

4. RIASZTÓ
Csökkenti a gépkocsi és az abban tárolt tárgyak ellopásának a 
kockázatát.

5. HÁTSÓABLAK RÁCSOK
Csökkenti a raktérben tárolt rakomány ellopásának 
a kockázatát és belülről védi az ablakot a 
szállított tárgyak okozta sérülésektől.

VÁLASSZON A KÜLÖNBÖZŐ, KEDVEZŐ ÁRU 
TARTOZÉKCSOMAG KÍNÁLATUNKBÓL! TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓKAT A DACIA MÁRKAKERESKEDŐTŐL KAPHAT.

Tartozékok

A Dacia Dokker Van-hez kínált teljes tartozékválasztékról a 
Dacia márkakereskedők adnak részletesebb felvilágosítást.

A Dacia Dokker Van alapfelszereltségéhez 
tartozik az ABS rendszer valamint 
az AFU vészfék- rásegítő, amelyek 
optimális stabilitást és rövidebb fékutat 
biztosítanak a járműnek.

Az ESC menetstabilizátor, az ASR 
kipörgésgátlóval és a CSV alulkormányzás 
ellenőrzővel együttműködve gondoskodik 
a jármű menetstabilitásáról, hirtelen 
végrehajtott kikerülő manőverek esetén 
vagy rossz útviszonyok között.

Csomagtér térfogata (m3)
Normál konfigurációban 3,3
Dacia Easy Seat felhajtott üléssel  3,9

Méretek (mm)
A Tengelytáv 2 810
B Teljes hossz 4 363
C Első túlnyúlás 822
D Hátsó túlnyúlás 731
E Nyomtáv elöl 1 490
F Nyomtáv hátul 1 478
G Terheletlen / terhelt jármű szabad alvázmagassága 186 / 151
H Terheletlen jármű magassága / tetőcsomagtartókkal együtt 1 809 / 1 847
H1 Raktér küszöbmagassága 565
H2 Raktér ajtónyílás magassága 1 100
L1 Teljes szélesség 1 751
L2 Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel együtt 2 004
L3 Kerékdobok közti hasznos szélesség 1 170
L4 Raktér maximális szélessége 1 413
M Raktér maximális magassága 1 271
N1 1 189
N2 1 082
P Tolóajtón berakható maximális szélesség 703
R Tolóajtón berakható maximális magasság 1 046
Y1 Szállított tárgy maximális hosszúsága 1 901
Y2 Szállított tárgy maximális hosszúsága, kiszerelt utasülés esetén (Dacia Easy Seat) 3 110

Műanyag padló a raktérben (opciós). Rakományrögzítő fülek a raktérben, a biztonságos szállításhoz. Az aszimmetrikusan osztott ajtószárnyak biztosítják a max. 3,9 m3 térfogatú áru 
kényelmes be- és kirakodását.

Meghatározott felszereltségű Dokker Van modellek 
megfelelnek a következő kritériumoknak: a CO2 kibocsátásuk 
kisebb mint 120 g/km, a járműveket ISO 14001 
tanúsítvánnyal rendelkező gyárban gyártjuk, garantálva a 
minimális hatást a környezetünkre, a járművek legalább 7%-
ban újrahasznosított műanyagot tartalmaznak.

             környezetvédelmi kötelezettségvállalás a jármű 
egész élettartamára.


