
Dacia Dokker 
ir Dokker Stepway





Supaprastinkite  
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Technologijos,   
palengvinančios 
gyvenimą

Pasaulis keičiasi, o kartu keičiasi ir jūsų poreikiai. DACIA DOKKER siūlo 
dar daugiau naudingų technologijų. Multimedijos sistema MEDIA NAV 
EVOLUTION, integruota atbulinės eigos kamera, pajudėjimo įkalnėje 
pagalbos sistema, oro kondicionierius, greičio ribotuvas ir reguliatorius...* 
DACIA DOKKER pateisins jūsų lūkesčius ir palengvins gyvenimą.

* Standartinėje arba pasirenkamoje įrangoje, priklausomai nuo varianto.
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Daug salono  
įrangos variantų

Išradingas ir praktiškas DACIA DOKKER padeda supaprastinti kasdienybę. 
Galinių slankiųjų durų nauda akivaizdi, kai automobilį reikia pakrauti, taip 
pat taip lengviau pasiekti užpakalines sėdynes. Išradingai apgalvotame 
salone gausu patogių dėtuvių. Užpakalinė sėdynė, padalyta į 1/3 ir 2/3 
dalis, užlenkiama į vertikalią padėtį, todėl prireikus 5 sėdynių konfigūraciją 
nesunku pakeisti į 4, 3 ar 2 sėdynių konfigūraciją. Pradžiuginkite vaikus 
ir pasiimkite viską, ko reikia, kad kelionė būtų smagi. Su DACIA DOKKER 

mėgaukitės visiška ramybe, nes šiame automobilyje veikia ABS sistema 
su avarinio stabdymo sistema, yra 4 oro pagalvės, vaikų kėdutės fiksavimo 
sistema ISOFIX, elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), taip pat 
automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema*. Erdvė ir saugumas... 
Jums prieš akis – daugybė galimybių!

* Standartinėje arba pasirenkamoje įrangoje. Priklauso nuo varianto.
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Access Open

SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI

– Pilkos spalvos priekinis ir užpakalinis buferis
– Dešinės pusės įstiklintos slankiosios durys
– 14" plieniniai ratlankiai su mažais   
 dekoratyviniais intarpais
– Juodos spalvos išorinės durų rankenos
– Šoniniai veidrodėliai juodais korpusais
– Rankinis durų raktas
– Mechaniniai priekinių durų langai
– Nepadalyta užpakalinė sėdynė
– Dvivėrės užpakalinės durys
– Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus   
 stabdymo pagalbos sistema
– Stabilumo palaikymo sistema (ESC)
– Priekinės ir šoninės oro pagalvės

Papildoma įranga:
– 15" ratlankiai su dekoratyviniais 
 intarpais TISA
– Atsarginis ratas

SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI
OPEN = ACCESS+

– DACIA PLUG&RADIO (radijo imtuvas, MP3,
 Bluetooth®, USB lizdas radijo skydelyje su   
 nuotolinio valdymo pultu prie vairaračio)
– Rūko žibintai
– Elektra valdomi priekiniai langai
– Juodos spalvos apsauginiai šoniniai apvadai
– 15" ratlankiai su dekoratyviniais intarpais   
 ARACAJU
– Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
– Dalimis (1/3 ir 2/3) skaidoma užpakalinė   
 sėdynė su galimybe užlenkti į vertikalią   
 padėtį
– Palubėje įtaisyta lentyna
– Bagažo uždangalas
– Ištisinė bagažinės sienų danga ir išimamas   
 plastikinis patiesalas
– Bagažinės apšvietimas
– Du 12 V lizdai
– Nuotolinis centrinis durų užraktas

Papildoma įranga:
– Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su   
 dulkių filtru
– Greičio reguliatorius-ribotuvas
– Išilginiai stogo laikikliai
– Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai
– Kairės pusės slankiosios durys
– 15" lengvojo lydinio ratlankiai NEPTA
– Priekinis porankis
– Šildomos priekinės sėdynės
– Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
– Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė
– Antros eilės apšvietimas
– Atsarginis ratas*

* Netaikoma variantui su gamykline SND įranga
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Laureate Stepway

SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI
LAUREATE = OPEN+

– Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su   
 dulkių filtru
– Kairės pusės įstiklintos slankiosios durys
– Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferis
– Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
– Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai   
 veidrodėliai
– Elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu  
 jungikliu vairuotojo pusėje
– Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
– Priekinio keleivio skaitymo lemputė
– Vairuotojo skydelis nuo saulės su veidrodėliu
– Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų
– 15" ratlankiai su dekoratyviniais intarpais   
 POPSTER

Papildoma įranga:
– MEDIA NAV EVOLUTION: jutiklinis 7" 
 ekranas su navigacija, radijas, USB ir JACK   
 lizdai, Bluetooth®, nuotolinio valdymo pultas  
 prie vairaračio
– Greičio reguliatorius-ribotuvas 
– Išilginiai stogo laikikliai 
– 15" lengvojo lydinio ratlankiai NEPTA
– Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos  
 sistema
– Galinio vaizdo kamera 
– Paketas СOMFORT: priekinis porankis,   
 staliukai, papildomas veidrodėlis keleivių   
 stebėjimui
– Šildomos priekinės sėdynės
– Atsarginis ratas*

* Netaikoma variantui su gamykline SND įranga

SERIJINĖS ĮRANGOS ELEMENTAI
STEPWAY = LAUREATE+

– Greičio reguliatorius-ribotuvas 
– Oda aptrauktas vairaratis
– Kėbulo spalvos priekinis buferis, juodos   
 spalvos užpakalinis buferis, priekinis ir   
 užpakalinis apsauginiai skydai ir matinio   
 chromo rūko žibintų apvadai
– STEPWAY ženklas ant priekinių durų
– 16" plieniniai ratlankiai BAYADERE
– Išilginiai stogo laikikliai

Papildoma įranga:
– MEDIA NAV EVOLUTION: jutiklinis 7" 
 ekranas su navigacija, radijas, USB ir JACK   
 lizdai, Bluetooth®, nuotolinio valdymo pultas  
 prie vairaračio
– 15" lengvojo lydinio ratlankiai ALTICA*
– Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos  
 sistema
– Galinio vaizdo kamera 
– Paketas СOMFORT: priekinis porankis,   
 staliukai, papildomas veidrodėlis keleivių   
 stebėjimui
– Šildomos priekinės sėdynės
– Atsarginis ratas**

   * Netaikoma variantui su varikliu 1.6 SCe
** Netaikoma variantui su gamykline SND įranga
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Dacia Dokker

Kėbulo spalvos Ratų gaubtai ir ratlankiai

(1) Nemetalizuojamosios spalvos
(2) Metalizuojamosios spalvos
* Netaikoma variantui STEPWAY.
** Taikoma tik variantui STEPWAY.

16" ALIUMINIAI RATLANKIAI 
ALTICA, JUODOS SPALVOS SU 

DEIMANTŲ BLIZGESIU**

15" RATŲ GAUBTAI POPSTER*

15" RATŲ GAUBTAI TISA*14" MINI RATŲ GAUBTAI 15" RATŲ GAUBTAI ARACAJU*

16" ALIUMININIAI ALTICA 
RATŲ RATLANKIAI**

16" TAMSAUS METALO 
SPALVOS RATLANKIAI 

BAYADERE**

15" ALIUMININIAI RATLANKIAI 
NEPTA*

AUKŠTUMŲ PILKA (KQA)2 KOPŲ SMĖLIS (HNP)2 KOSMOSO MĖLYNA (RPR)2

KOMETOS PILKA (KNA)2 AZURITO MĖLYNA (RPL)**2

JUODASIS PERLAS (676)2ALPIŲ BALTA (369)1 JŪROS MĖLIS (D42)*1



1. STOGO BAGAŽINĖ. Prireikus papildomos vietos 
bagažui šią stogo bagažinę iš tvirto plastiko per kelias 
minutes galima įtaisyti ant skersinių stogo laikiklių.

2. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI. Plieninius 
skersinius stogo laikiklius galima tvirtinti prie 
išilginių laikiklių arba tiesiog prie stogo. Jie 
naudojami saugiai gabenti stogo bagažinę, slidžių ar 
dviračių laikiklį.

3. VIENTISAS VELKAMASIS KABLYS. Gerokai 
išplečia automobilio galimybes. Galima vilkti 
priekabą, valtį ar įtaisyti dviračių laikiklį.

4. PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AUTOMOBILIO 
STATYMO PAGALBOS SISTEMA. Ši sistema 
aptinka objektus, kurie galėtų pažeisti automobilio 
priekinę arba užpakalinę dalį ir padeda manevruoti 
automobilį.

5. TEKSTILINIAI KILIMĖLIAI COMFORT. Kilimėliai 
idealiai atitinka salono matmenis, pritvirtinami 
specialiais gamykliniais tvirtinimo elementais, puikiai 
dera prie automobilio salono dizaino ir saugo saloną 
nuo nusidėvėjimo ir drėgmės. 

6. APSAUGINIS BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS. Naudingas 
vežant nešvarius daiktus. Veiksmingai saugo 
bagažinės grindų dangą. Idealiai pritaikytas prie 
bagažinės formos. Praktiškas, lengvai įdedamas, 
plaunamas.

7. IŠIMAMOS BAGAŽINĖS PERTVAROS. 
Pasinaudokite išimamų bagažinės pertvarų rinkiniu 
DACIA DOKER bagažinėje, kad užtikrintumėte 
tvarką. Lengva įdėti, pritaikyta įvairaus dydžio 
daiktams.

8. BAGAŽINĖS APSAUGA. Krovinių skyriaus apsauga 
iš aukštos kokybės, storo poliesterio. Puikiai 
apsaugo automobilio saloną vežant nesupakuotus ar 
nešvarius daiktus.

PriedaiRatų gaubtai ir ratlankiai

1.2.

3.

6. 7. 8.

4. 5.

2.
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Techniniai duomenys
1.6 SCe 100 1.6 SCe 100 LPG 1.5 Blue dCi 75 1.5 Blue dCi 95

VARIKLIAI      
Degalų rūšis benzinas benzinas/LPG dyzelinas dyzelinas
Didžiausia galia, kW (AG), esant variklio greičiui (sūk./min.) 75 (102) esant 5500 75 (102) esant 5500 55 (75) esant 3750 70 (95) esant 3750
Didžiausias sukimo momentas, Nm (m.kg), esant variklio greičiui (sūk./min.) 150 pr esant 4000 150 esant 4000 200 esant 1500 220 esant 1750
Degalų įpurškimo būdas tiesioginis daugiataškis tiesioginis daugiataškis tiesioginis Common Rail tiesioginis Common Rail
Darbinis tūris (cm3) 1598 1598 1461 1461
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Išlakų kontrolės standartas ir tipas Euro 6
Dalelių filtras nėra nėra yra yra
Stop & Start yra

GREITIS     
Didžiausias greitis (km/h) / 0–100 km/val. (s) (Stepway) 170 / 12,3 (12,8) 170 / 12,7 (13,1) 152 / 15,5 163 / 13,3

PAVARŲ DĖŽĖ
Pavarų dėžės tipas / pavarų skaičius mechaninė / 5 mechaninė / 6

VAIRO MECHANIZMAS
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo: min. / iš viso (m) 11,1 / 11,6

STABDŽIAI
Priekiniai – aušinami diskiniai, Ø (mm), storis (mm) (TW) 258
Užpakaliniai – būgniniai (B) / Ø (”) (B) 9

RATLANKIAI IR PADANGOS
Standartiniai ratlankiai ir padangos 185/65 R15; 195/55 R16 (priklausomai nuo varianto)

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA1     
Patvirtinimo protokolas NEDC BT
ECO režimas yra yra nėra nėra
Degalų bako talpa (l) 50 50 / 33,6 50 50
„AdBlue®“ bakelio talpa (l)2 - - 17 17
Išmetamas CO2 kiekis (g/km) 165 / 177 175 / 183 136 / 144 139 / 144
Sąnaudos mieste ir užmiestyje (l/100 km) 7,3 / 7,8 7,8 / 8,1 5,2 / 5,5 5,3 / 5,5

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

4,7 
(4,8*)

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

4,0 
(4,2*)

SVORIS (DOKKER / DOKKER STEPWAY)
Tuščio automobilio svoris (kg) 1149 / 1199 1201 / 1253 1257 / 1302 1293 / 1307
Bendras leistinas svoris su priekaba (kg) 2994 / 3002 3041 / 3053 3095 / 3102 3099 / 3107
Didžiausias leistinas bendrasis svoris (kg) 1794 / 1802 1841 / 1853 1895 / 1902 1899 / 1907
Didžiausias leistinas priekabos svoris (su stabdžiais / be stabdžių) (kg) 1200-610 / 1200-635 1200-635 / 1200-660 1200-665 / 1200-685 1200-680 / 1200-690
Bagažinės tūris po bagažo lentyna su remonto komplektu / su atsarginiu ratu 
pagal ISO standartą 3832 (dm3, VDA)3 800

Didžiausias bagažinės tūris, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas, su 
remonto komplektu / su atsarginiu ratu pagal ISO standartą 3832 (dm3, VDA) 3 3000

1 Degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekis nustatomas vadovaujantis standartiniu matavimo metodu, nurodytu taikytinuose reglamentuose. Kadangi tokį patį metodą taiko visi gamintojai, lengviau palyginti skirtingus modelius. 
2 Tikrosios degalų ir „AdBlue®“ sąnaudos priklauso nuo vairavimo sąlygų, transporto priemonės apkrovos, sumontuotos įrangos ir vairuotojo vairavimo įpročių.
3 Pagal ISO 3832.
* Skliausteliuose pateikti duomenys taikytini variantui STEPWAY.
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DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
MATMENYS (mm)     
A Atstumas tarp ašių 2810 2810
B Bendrasis ilgis 4363 4388
C Priekinė iškyša 822 834
D Užpakalinė iškyša 731 744
E Atstumas tarp priekinių ratų 1490 1490
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1478 1478
G Pakrauto / tuščio automobilio prošvaisa 190 / 153 190 / 153
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais 1814 / 1852 1852
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 570 570
H2 Nepakrauto automobilio aukštis atidarius bagažinę 1094 1094

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
MATMENYS (mm)     
L1/
L2 Plotis be veidrodėlių / su veidrodėliais 1751 / 2004 1767 / 2004
L3 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1130 1130
L4 Didžiausias kraunamosios dalies plotis 1372 1372
J1 Plotis alkūnių aukštyje ties priekinėmis sėdynėmis 1401 1401
J2 Plotis alkūnių aukštyje ties užpakaline sėdyne 1458 1458
K Atstumas tarp sėdynių kelių aukštyje 177 177
M1 Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo, 14° 1037 1037
M2 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo, 14° 1065 1065
N1 Bagažinės angos plotis apačioje (ties pakrovimo 

slenksčiu) 1189 1189

N2 Bagažinės angos plotis viršuje (1 m aukštyje matuojant 
nuo grindų) 1082 1082

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
MATMENYS (mm)     
P Šoninių slankiųjų durų angos plotis 703 703
R Šoninių slankiųjų durų angos aukštis 1046 1046
Y1 Bagažinės ilgis už užpakalinės sėdynės atlošo 1164 1164
Y2 Didžiausias kraunamosios dalies grindų ilgis sulanksčius 

užpakalinę sėdynę už priekinių sėdynių 1570 1570
Z Aukštis po bagažinės uždangalu 588 588

Dacia Dokker

Matmenys 



Dacia Dokker

Važiuokite, keliaukite, 
mėgaukitės – tai ir yra 
Dacia
DACIA kuria patrauklius aukštos kokybės automobilius 
už prieinamą kainą. Tai išraiškingi, bet ne pretenzingi 
modeliai su patikimiausiomis pasiteisinusiomis 
technologijomis – viskas už neįtikėtinai žemą kainą. 
Vos per dešimt metų automobilių rinkoje pakeitėme 
jėgų pasiskirstymą ir padarėme tikrą perversmą. Negali 
būti? Tikrai gali. Kokia mūsų sėkmės paslaptis? Tai 
idealus paprastumo, skaidrumo ir geros kainos derinys. 
Nuo modelių pasirinkimo iki kainos ir serviso – viskas 
aišku ir suprantama. Kiekvienas DACIA automobilis 
suteikia malonų teisingo pasirinkimo jausmą. Tokie 

jausmai kyla dėl aukštos automobilio kokybės, 
patikimumo, originalaus stiliaus, didelio važiavimo 
komforto ir ypač – dėl teisingos kainos. Tai galimybė 
įsigyti naują automobilį, kuris visiškai atitinka jūsų 
poreikius ir pageidavimus.

O svarbiausia – įsigyjant DACIA automobilį nereikės 
išleisti visų pinigų, jų dar liks ir atostogoms ar svajonių 
gitarai arba juodai dienai. Su DACIA galėsite būti, kur tik 
norite ir veikti, ką tik pageidaujate.





www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA 
automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie 
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar 
pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius 
DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be 
raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.
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