
KAINOS E URAIS SU PVM

VARIKLIAI ACCESS AMBIANCE LAUREATE

SCe 75 AG 7 750 8 670 9 830

TCe 90 AG S&S 10 480

TCe 90 AG S&S 10 210 11 380

Blue dCi 95AG 13 050

Kainoraštis galioja nuo 2018-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3+2 metų arba  

100 000 km garantija 

Lizingo palūkanų marža  

TIK 1,8 % + EURIBOR 

Žieminių padangų komplektas  

DOVANŲ* 

*Pasiūlymo laikas ribotas 



ACCESS AMBIANCE LAUREATE

IŠORĖS APDAILA

Priekinis ir užpakalinis buferiai juodi kėbulo spalvos kėbulo spalvos

Išorinės durų rankenos ir šoninių veidrodėlių korpusai juodi juodi kėbulo spalvos

15˝ plieniniai ratlankiai ● ● ● 

15" lengvojo lydinio ratlankiai CHAMADE   255

Metalizuojamieji dažai 472 472

VIDAUS APDAILA

Oda aptrauktas vairaratis, pavarų svirties rankena, greičio ribotuvas - reguliatorius 249

Vidinės durų rankenos juodos juodos juodos

Nejudama užpakalinė sėdynė su 3 galvos atramomis ● ● ●

Odos paketas (juodi apmušalai su ekologiškos odos elementais) 376

SAUGOS PRIEMONĖS

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo sistema ● ● ●

Elektroninė stabilumo sistema (ESP) su varančiųjų ratų apsaugos nuo slydimo funkcija ● ● ●

Padangų oro slėgio jutikliai ● ● ●

Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● ● ●

Galvą ir krūtinės ląstą apsaugančios šoninės oro pagalvės ● ● ●

Reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas P ●

Įranga Isofix  vaikų saugos kėdutei tvirtint prie šoninių užpakalinių vietų ● ● ●

Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys (nekomplektuojamas su atsarginiu ratu) ● ● ●

Atsarginis ratas (negalimas su SND įranga) 89 89 89

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA

Tachometras ● ● ●

Vairo stiprintuvas ● ● ●

Įspėjamasis signalas, rodantis, kad neuždarytos durys ● ● ●

Garso ir šviesos signalas, primenantis vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui prisisegti 

saugos diržą
● ● ●

Greičio reguliatorius-ribotuvas 166

Atbulinės eigos kamera ir užpakaliniai atstumo jutikliai 618

Užpakaliniai atstumo jutikliai 166

MATOMUMĄ GERINANTI ĮRANGA

Rūko žibintai 76 ●

Šildomas užpakalinio lango stiklas ● ● ●

Rankiniu būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai ● ●

Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai ●

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA

Nuotoliniu būdu radijo bangomis valdomas centrinis užraktas ● ●

Elektra valdomi priekinių durų langai ● ●

Elektra valdomi užpakalinių durų langai 83

Priekinis ranktūris 102

12V lizdas ● ● ●

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė P ●

Reguliuojamo aukščio vairas P ●

4 padėčių šildymo ir vėdinimo funkcija ● ● ●

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius 370 ●

Įrangos paketas „Comfort“ (reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas,reguliuojamo 

aukščio vairaratis, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė)
204 ●

Bagažinės apšvietimas ● ●

GARSO IR RYŠIO ĮRANGA

Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio:  radijas, CD, MP3 grotuvas, jungtys 

Bluetooth®, USB ir garso įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas valdymo pultas

● ●

2 garsiakalbiai priekyje + 2 garsiakalbiai užpakalinėje dalyje ● ●

Multimedijos įranga Media Nav Evolution : navigacijos įranga su 7 colių įstrižainės 

jutikliniu ekranu, radijas (nėra CD grotuvo), jungtys USB, Bluetooth®  ir garso įrangos 

jungtis, srautinio garso siuntimo įtaisas ir prie vairaračio įtaisytas valdymo pultas

249

Išplėstas Europos žemėlapis (galimas su įranga MEDIA NAV Evolution ) 76

● = Standartinė   P = Paketo dalis      - = Negalima       

Kai kurią pasirenkamą įrangą galima užsisakyti tik su kita arba jos užsakyti neįmanoma. Daugiau informacijos teiraukitės DACIA atstovų.                                                                                         

 

  



Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobiliu kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra ribotas. 

Anksčiau skelbtuose kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio 

degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, 

automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleiviu skaičiaus ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje butu pateikta tiksli naujausia 

informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. 

DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos 

(standartinės ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į įgaliotuosius atstovus. 

VARIKLIAI Sce 75 AG TCe 90 AG S&S

Teršalų emisijos standartas Euro 6c Euro 6c

Pavarų dėžė mechaninė, 5 pavarų mechaninė, 5 pavarų

Darbinis tūris (cm3) 998 898

Vietų skaičius 5 5

Cilindrų skaičius 3 3

Vožtuvų skaičius 12 12

Didžiausia galia kW (AG) esant aps./min.
54 (73)

esant 6 300

66 (90)

esant 5 000

Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min.
97 

esant 3 500

140                                         

esant 2 250

Degalų įpurškimo būdas

Degalai benzinas benzinas

STOP&START - standartinė įranga

GRE ITIS

Didžiausias greitis (km/val) 158 175

Pagreitėja nuo iki 100 km/val. (s) 14,2 11,1

Įveikia 1000 m. pajudėjęs iš vietos (s) 36 32,8

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA (l/100 km ir g/km) NEDC BT

Degalų bako talpa (l)

CO2 emisija (g/km) 117/125 120/127

Mieste (l/100 km) 5,9/6,4 6,6/6,9

Užmiestyje (l/100 km) 4,7/5,0 4,5/4,8

Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 5,2/5,5 5,3/5,5

BA G A ŽI NĖS TA LP A  (d m 3  p a g a l I SO 3832  

sta nd a rtą )
510/12 57

daugiataškis
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