
Motor Access Ambiance Arctic Stepway Techroad

SCe 100 2 949 000 3 129 000 3 449 000 3 699 000 3 899 000

TCe 130 FAP – – – 4 089 000 4 289 000

Blue dCi 95 – – 4 099 000 4 349 000 4 549 000

vagy 100 000 km

GARANCIA

vagy 100 000 km

GARANCIA

Dacia Dokker

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2019.03.29-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.
www.dacia.hu

RenAulT CRediT 
finAnSzíRozáS

finanszírozás
Fix 4,99% THM-mel,

akár napi 1220 Ft-ért!+

https://www.dacia.hu/szolgaltatasaink/finanszirozas/mesterharmas.html
https://www.dacia.hu/szolgaltatasaink/finanszirozas/mesterharmas.html
https://www.dacia.hu/szolgaltatasaink/finanszirozas/mesterharmas.html


Techroad limitált széria

www.dacia.hu

GAZDAG FELSZERELTSÉG

•  Klímaberendezés
•  Tempomat
•  Bőrkormány
•  Hátsó parkolóradar
•  KÉNYELEM csomag
•  MEDIA NAV Evolution 7" navigációs és 
    multimédia rendszer okostelefon tükrözéssel

EGYEDI MEGJELENÉS

•  16"-os TECHROAD dísztárcsák vörös kerékközéppel
•  Matt króm hatású lökhárító betétek
•  Fekete küszöbvédő elemek és kerékjárati védőívek
•  Egyedi Techroad kárpitozás vörös varrásokkal
•  Hímzett Stepway felirat az első üléseken
•  Vörös díszítő elemek a légbeömlőkön 
•  Fényes fekete tükörburkolat vörös díszcsíkkal



ACCeSS AMBiAnCe ARCTiC STePWAY TeCHRoAd

 KÜLSŐ MEGJELENÉS   
14" / 15"-os acél keréktárcsák •/– –/• –/• –/– –/–
16"-os „FlexWheel“ keréktárcsák, Stepway/Techroad dizájn –/– –/– –/– •/– –/•
15"-os könnyűfém keréktárcsák – 50 000 50 000 – –
16"-os ezüst / sötét metál könnyűfém keréktárcsák [Kizárólag dízel 
verzióhoz rendelhető.] – – – 100 000/  

100 000 –
Külső visszapillantó tükrök fekete / sötét metál / fényes fekete vörös 
díszcsíkkal •/–/– •/–/– –/•/– –/•/– –/–/•
Az ajtókilincsek fekete színben • • • • •
Stepway dekormatrica az első ajtókon – – – • –
Oldalsó védőlécek fekete színben – • • • •
Fekete első és hátsó kerékjárati ív burkolatok – – – • •
Az első lökhárító fekete színben / a karosszéria színében •/– •/– –/• –/• –/•
A hátsó lökhárító a karosszéria színében – – • – –
Fekete színű hátsó lökhárító / első-hátsó matt króm alvázvédő 
betétek •/– •/– –/– •/• •/•
Hosszanti tetőrudak (Stepway, Techroad esetén fekete és szaténfényű) – – 40 000 • •
Jobboldali tolóajtó nyitható ablakkal • • • • •
Baloldali tolóajtó nyitható ablakkal / Baloldali tolóajtó nyitható 
ablakkal + KOMFORT csomag (állítható magasságú kormány, 
állítható magasságú vezetőülés)

– 100 000/ 
150 000 • • •

Aszimmetrikus hátsó ajtók • • • • •
Magasságban állítható első biztonsági övek – • • • •
Hímzett Stepway felirat az ülések felső részén – – – • •
Bőrkormány – – – • •
Metálfényezés – 135 000 135 000 135 000 135 000

 PASSZÍV ÉS AKTÍV BIZTONSÁG   
ABS elektronikus fékerőelosztóval (EBV) és vészfékasszisztenssel 
(AFU) • • • • •
ESC menetstabilizáló rendszer ASR kipörgésgátlóval és CSV alulkor-
mányzottság ellenőrzővel • • • • •
Keréknyomás ellenőrző rendszer • • • • •
Vezetőoldali légzsák • • • • •
Kikapcsolható utasoldali légzsák • • • • •
Oldallégzsákok elöl • • • • •
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen • • • • •
ISOFIX ülésrögzítés a hátsó üléssor mindhárom ülésén • • • • •

 VEZETÉS ÉS LÁThATóSÁG   
Hidraulikus szervokormány • • • • •
Fedélzeti számítógép – – • • •
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó – 50 000 50 000 • •
Ködfényszórók – • • • •
Belülről állítható külső visszapillantó tükrök – • – – –
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök – 40 000 • • •

 KÉNyELEM   
Manuális klímaberendezés pollenszűrővel – 120 000 • • •
Távirányítású központi zár – • • • •
Elektromos első ablakemelők / impulzív a vezető oldalán –/– •/– •/• •/• •/•
3 férőhelyes ülés a hátsó üléssorban • – – – –
3 férőhelyes ülés a hátsó üléssorban 1/3 : 2/3 arányú osztással 
vízszintes helyzetbe dönthető – • • • •
KÉNYELEM csomag: első könyöktámasz, gyermekfigyelő tükör, 
lehajtható asztalka a hátsó üléseknél – – 50 000 50 000 •
Első könyöktámasz, gyermekfigyelő tükör [KOMFORT csomaggal 
rendelendő.] – 35 000 – – –
Tárolóháló az utas oldalán – –  5 000 • •
Hátsó parkolóradar – – 50 000 50 000 •
Hátsó parkolóradar tolatókamerával [Arctic és Stepway felszereltsé-
gen MEDIA NAV Evolution navigációval rendelendő.] – – 100 000 100 000 50 000
Pótkerék 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fűthető első ülések – –  50 000 50 000 50 000
Dohányzókészlet – – 5 000 5 000 5 000

 TÁrOLóhELyEK ÉS fuNKcIóK   
Nyitott tárolórekesz a műszerfalon • • • • •
Tárolórekeszek az első ajtókárpitban • • • • •
Tárolórekesz a kesztyűtartó felett • • • • •
2 hálós zseb az első ülések hátulján – – – • •
2 telefontartó zseb az ülések oldalán – – – • •
Csomagtérelválasztó háló – – 30 000 30 000 30 000

• széria – nem rendelhető

www.dacia.hu

Felszereltség



ACCeSS AMBiAnCe ARCTiC STePWAY TeCHRoAd

 ÜLÉSEK   
MP3 autórádió USB-bemenettel, kormány alól vezérelhető, Bluetooth® 
kihangosító – • • • –

MEDIA NAV Evolution 7" színes, érintőképernyős multimédia rendszer: 
navigáció, Bluetooth® telefonkihangosító, USB- és Jack audio bemenetes 
rádió, kormány alól vezérelhető*

– – 75 000 75 000 •

MEDIA NAV Evolution térkép** – – 30 000 30 000 30 000

• széria – nem rendelhető
* K-Európa térkép: Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Izland térképe.
**  Bővített K-Európa térkép: Németország, Lichtenstein, Ausztria, Görögország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Bulgária, Moldova, Románia, 

Törökország, Belgium, Luxemburg, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegro, Szerbia, Szlovénia, Svájc térképe (a K-Európa térképen* kívül).
 A térképek lefedettsége országonként eltérő lehet, részletek a dacia.naviextras.com oldalon.

www.dacia.hu

Felszereltség

+  Mesterhármas Fix 4,99% THM, Dokker 1220 Ft-tól - A finanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötött szerződésekre érvényes személygépjárművek esetén és visszavonásig 
szól. Finanszírozási feltételek: kamat: fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: minimum 25%, futamidő: maximum 48 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: maximum 35%, THM: 4,99 %, 
konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A feltüntetett 1220 Ft napidíj 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A feltüntetett 1220 Ft napidíj 2 949 000 Ft bruttó vételár, 
33% kezdőbefizetés, 36 hónapos futamidő és 33% kiemelt utolsó lízingdíj esetén érvényes. A kamat összege: 220 246 Ft, a finanszírozás teljes összege: 1 975 830 Ft, a fizetendő 
teljes összeg: 2  196  076  Ft. A  THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a  hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a  feltételek változása esetén mértéke 
módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés  futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. 
nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés 
tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. 
A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét.

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb 
információkért keresse fel a  www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a  fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől 
a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

ACCeSS AMBiAnCe ARCTiC STePWAY TeCHRoAd
Dacia Garancia+ (60 hó/100 000 km) 60 000
Dacia EASY SERVICE karbantartás kedvezményes ára  
(60 hó/80 000 km // 60 hó/100 000 km) 185 000 // 225 000

***  A Garancia+ és Easy Service csomagok pontos részleteiről és feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben! A feltüntetett Easy Service kedvezményes ár az autó 
átvételétől számított 3 hónapig érvényes.

Dacia Garancia+ és EASY SERVICE szerződések***

 A garancia 3 év vagy 100 000 km, minden esetben a kettő közül a korábban elért erejéig. Annak pontos részleteit a szerződés részét képező Dacia Általános Szerződési Feltételek 
című dokumentum tartalmazza.

A  feltüntetett árak tartalmazzák a  regisztrációs adót és az áfát. A  kiadványban szereplő képek illusztrációk. A  gépjárművek elérhetősége, a  műszaki adatok és megoldások, 
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok 
tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault 
Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.



Tetőrúd, 2 darab kerékpártartó, textilszőnyeg

58 990 ft

Složení balíku: Střešní tyče *, gumové 
koberce Novestra, vana zavazadlového 
prostoru

Složení balíku: Střešní tyče *, gumové 
koberce Novestra, vana zavazadlového 
prostoru

Tetőrúd, tetőboksz, textilszőnyeg

116 990 ft

Složení balíku: Střešní tyče *, gumové 
koberce Novestra, vana zavazadlového 
prostoru

Složení balíku: Střešní tyče *, gumové 
koberce Novestra, vana zavazadlového 
prostoru

Hattyúnyakas vonóhorog, gumiszőnyeg

120 990 ft

* Az akciós bruttó tartozék-csomag árak tartalmazzák a tartozékok fel- és beszerelésének ajánlott  bruttó munkadíját is. 

www.dacia.hu

Akciós tartozékcsomagok*

A DVENTURE PACK H OLIDAY PACK

C OUNTRY PACK



SCe 100 TCe 130 fAP Blue dCi 95

Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP Euro 6 / WLTP
Stop & Start rendszer igen igen igen
Részecskeszűrő (FAP) - igen igen

 MÉrETEK   
Tengelytáv (mm) 2 810 2 810 2 810
Teljes hossz (mm) 4 363 4 363 4 363
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül (mm) 1 751 1 751 1 751
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel (mm) 2 004 2 004 2 004
A terheletlen jármű teljes magassága tetősín nélkül / tetősínnel (mm) 1 814 / 1 852 1 814 / 1 852 1 814 / 1 852
Csomagtér térfogata (l) 800 800 800
Csomagtér térfogata (l) – lehajtott hátsó üléssorral 3 000 3 000 3 000

 MoToR   
Hengerűrtartalom (cm3) 1 598 1 333 1 461
Furat x löket (mm) 78,0 x 83,6 N/A 76 x 80,5
Sűrítési arány 10,7 : 1 N/A 15,5 : 1
Hengerek/szelepek száma 4/16 4 / 16 4/8
Maximális teljesítmény kW (LE) 75 (102) 96 (130) 70 (95)
– motorfordulatnál (ford./perc) 5 600 5 000 3 750
Maximális forgató nyomaték (Nm) 150 240 220
– motorfordulatnál (ford./perc) 4 000 1 600 1 750

Befecskendezés típusa többpontos közvetlen, turbófeltöltővel közvetlen common rail 
multi-injection

Üzemanyag benzin benzin gázolaj
Katalizátor igen igen igen
Üzemanyagtartály űrtartalma (l) 50 50 50
AdBlue tartály mérete (l) - - 17

 TELJESÍTMÉNyEK (normál // Stepway, Techroad verzió)                                                               
Végsebesség (km/h) 170 189 168
Gyorsulás 0-ról 100 km/órára (s) 12,3 // 12,8 - // N/A 12,5 // 12,6
1000 m állórajttal (s) 33,3 // 34,6 - // 31,0 34,0 // 34,1

 fOGyASZTÁS ÉS KIBOcSÁTÁS (WLTP értékek)   
Vegyes fogyasztás (l/100 km) 7,3-7,8 6,8-7,3 5,3-5,5
CO2-kibocsátás (g/km) 165-177 155-164 139-144

 SEBESSÉGVÁLTó – KÉZI   
Típus JR5 N/A JR5
Áttételek száma 5 6 6

 KoRMánYzáS   
Fordulókör átmérője járdák/falak között (m) 11,1 / 11,6
Kormányfordulatok száma 3,3

 fuTóMűVEK   
Első futómű McPherson típusú felfüggesztés háromszög lengőkarokkal
Hátsó futómű megerősített – H alakú programozottan deformált profillal

 KErEKEK ÉS GuMIABrONcSOK   
Könnyűfém felnik 6.0 J 15 / 16
Acélfelnik 5.5 J 14 , 6.0 J 15 / 16
Gumiabroncsok 185/70 R14 88T, 185/65 R15 88T, 195/55 R16 91H

 fÉKEK   
ABS vészfékrásegítővel (AFU) igen igen igen
Elektronikus fékerőelosztó (EBV) igen igen igen
Elöl: tárcsafék (átmérő mm-ben) 280 280 280
Hátul: dobfék (átmérő) 9" 9" 9"

 TöMEGEK (normál // Stepway, Techroad verzió, kg)   
Hasznos teherbírás 645 // 603 - // 532 517 // 517
Menetkész tömeg 1 149 // 1 199 - // 1 247 1 293 // 1 307
Maximális engedélyezett tömeg 1 794 // 1 802 - // 1 847 1 899 // 1 907
Járműszerelvény maximális megengedett össztömege 2 994 // 3 002 - // 3 047 3 099 // 3 107
Maximális engedélyezett tömeg fékezetlen utánfutónál 610 // 635 - // 660 680 // 690
Maximális engedélyezett tömeg fékezett utánfutónál 1 200 1 200 1 200

dokker

www.dacia.hu

Műszaki adatok

1852 mm 

1490 mm 

1751 mm

731 mm 2810 mm 822 mm 

4363 mm 

1478 mm 


