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De Dacia Dokker is de eerste echte ‘combispace’ in het Dacia-gamma. Als gezinsauto 

of voor zakelijk gebruik, doordeweeks of in het weekend – deze auto voldoet 

op slimme wijze aan al uw behoeften. Ongekend praktisch, verbazingwekkend 

veelzijdig. De Dacia Dokker biedt comfortabele zitplaatsen voor uw passagiers en een 

ongekende bagageruimte voor al uw spullen. Het nieuwe en moderne interieur is no-

nonsense en voorzien van praktische technologie en gericht op optimaal comfort voor 

de bestuurder en de andere inzittenden. Betrouwbaar en robuust… De Dokker heeft 

alle kwaliteiten die u van een Dacia verwacht. En net als voor alle auto’s in ons gamma 

geldt ook voor de Dokker een garantie van drie jaar of 100.000 km*.

* Hetgeen het eerst wordt bereikt

Praktisch onmisbaar
in uw dagelijks leven.
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Eenvoud, gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn de sleutelwoorden van deze multifunctionele combispace 

met een ongeëvenaard comfort. Maar dat gaat niet ten koste van het design … Met zijn de royale afmetingen 

(een lengte van 4,36 m) heeft de Dacia Dokker harmonieuze lijnen en oogt hij zowel robuust als dynamisch.

Het interieur biedt een uiterst functionele en comfortabele bestuurdersplaats. Speciale aandacht is besteed 

aan de ergonomie: elektrisch bedienbare zijruiten, stuurwielbediening voor de radio en optimale leesbaarheid 

van de informatie op de displays. En omdat uw comfort voorop staat, geniet u onder alle omstandigheden van 

de efficiënte airconditioning*.

Welkom aan boord!

* Optioneel, afhankelijk van de uitvoering

Goed doordacht
tot in de kleinste details.
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voor al
Open

uw wensen.
Om het instappen van passagiers en het inladen van bagage te vergemakkelijken, is 

de Dacia Dokker voorzien van zijschuifdeuren* van meer dan 70 cm breed, die ruime 

toegang tot de achterste zitplaatsen bieden.

De achterbank kan in ongelijke delen (1/3-2/3) worden neergeklapt. Omschakelen 

van vijf zitplaatsen naar vier, drie of twee is dus kinderspel! Dankzij deze flexibiliteit 

is de Dacia Dokker geschikt voor al uw dagelijkse gebruiksdoeleinden. 

* Tweede zijschuifdeur optioneel, afhankelijk van de uitvoering

Achterbank 1/3 - 2/3.

Achterbank volledig opgeklapt.

Achterbank volledig omgeklapt.
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Interieur
met ruime mogelijkheden
De Dacia Dokker biedt heel veel ruimte voor het hele gezin en comfort voor alle inzittenden. De bijzonder ruime 

bagageruimte is eenvoudig toegankelijk dankzij de lage drempel en de asymmetrische achterdeuren.
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binnen handbereik.
Alles

Praktisch is hét kenmerk van de Dacia Dokker. 

Behalve de ruime bagageruimte van 800 liter zijn er nog veel méér handige opbergruimten* 

die het leven aangenamer maken. 

Dankzij de opbergruimte op het dashboard, tegen het plafond en in de voor- en 

achterportieren**, hebt u alles onder handbereik.

De Dacia Dokker is vernuftig… en dat maakt hem nóg aantrekkelijker!

* Tot 44 liter. ** Afhankelijk van de uitvoering.
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technologie
Functionele

De praktische, efficiënte en 100% bruikbare techniek maken het leven in de Dacia Dokker 

aangenaam. Zo kunt u kiezen voor het MEDIA NAV-multimedia- en navigatiesysteem* dat 

volledig in het dashboard geïntegreerd is en uitgerust met een groot 7-inch touchscreen  

(18 cm). Het MEDIANAV biedt een navigatiesysteem met 2D- en Birdview 3D-weergave. Het 

systeem heeft een intuïtieve bediening en is tevens voorzien van een radio en Bluetooth® 

functionaliteit voor handsfree telefoneren of via audiostreaming naar muziek te luisteren. 

De USB- en jack-aansluitingen op het dashboard en de bediening vanaf het stuurwiel maken 

het geheel áf.

U kunt ook kiezen voor Dacia Plug&Radio* met een grote display en bediening vanaf het 

stuurwiel, een cd-/mp3-speler, USB- en jack-aansluitingen op het dashboard en Bluetooth® 

functionaliteit.

Dankzij de Cruise Control* rijdt u ontspannen en veilig. En met de parkeersensoren* in de 

achterbumper wordt parkeren wel heel eenvoudig. 

Dacia weet hoeveel belang u hecht aan veiligheid. Met vier airbags, ABS met 

noodstopbekrachtiging, een elektronisch systeem voor stabiliteitscontrole* (ESC) en ISOFIX-

bevestigingspunten voor kinderzitjes op de achterbank, is er in de Dacia Dokker alles aan 

gedaan om u en uw passagiers te beschermen.

* Optioneel, afhankelijk van de uitvoering.
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geschikt voor professionals.
Ook zeer

De Dacia Dokker is perfect voor privé- en zakelijk gebruik… en vice versa.

Dankzij de uitgebreide verstelbaarheid van de achterbank – die eenvoudig kan worden neergeklapt in de verhouding 1/3 - 

2/3 én die geheel kan worden weggeklapt - is de lengte van de bagageruimte variabel van 1,16 tot 1,57 m.

Met de grootste zijschuifdeuren* in zijn klasse biedt de Dacia Dokker een uitzonderlijke multifunctionaliteit. 

Voor de lading is dankzij de schuifdeuren alle ruimte, vooral als de achterbank is neergeklapt.

De ruimte achter in de Dokker – met een breedte van de bagageruimte van 1.082 mm** en een laadhoogte van  

570 mm vanaf de grond – is ook ontworpen om het vervoer van grote voorwerpen te vergemakkelijken.

De Dacia Dokker is de perfecte partner voor alles wat u voor uw werk doet!

* Eén of twee schuifdeuren, afhankelijk van de uitvoering. ** Op 1 m van de laadvloer.
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betrouwbaarheid
Bewezen

Wie Dacia zegt, zegt betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De productie en de mechanische onderdelen worden aan de strengste tests en controles onderworpen.  

Er is tijdens de ontwikkeling van de Dacia Dokker maar liefst 1,9 miljoen kilometer afgelegd op alle soorten  

wegen en onder alle weersomstandigheden. De motoren, afkomstig van Renault, bewijzen al sinds vele jaren  

hun betrouwbaarheid. En om u te helpen bij het beheer van uw budget en u de nodige gemoedsrust te geven,  

biedt Dacia u verlenging van de garantie met een dekking en een tijdsduur die aan uw behoeften zijn aangepast.

U kunt altijd op uw Dokker rekenen!

14-15_B_Dokker_K67_V1.indd   15 11/04/14   17:00



het beste van twee werelden.

Dynamisch en zuinig,

De Dacia Dokker biedt keus uit uitzonderlijk zuinige motoren met lage gebruikskosten. Zonder dure en 

complexe technologie haalt de Dokker een brandstofverbruik die behoort tot de beste in zijn klasse.

De Dokker biedt een krachtige dCi 90 met 90 pk (66 kW), met een verbruik van 4,5 l/100 km en een  

CO2-uitstoot van 118 g/km*.

Daarnaast biedt de Dokker u een 1.2 TCe 115 pk (85 kW) – de benzinemotor met directe 

brandstofinspuiting van Renault – met een verbruik van 6,1 l/100 km*. De Dacia Dokker heeft alles in zich: 

het is een veilige auto voor uw gezin én een prestatiegerichte werkauto! 

* Gecombineerd verbruik en uitstoot gehomologeerd volgens de geldende regelgeving.
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Versie

Ambiance
Versie

Lauréate

BLANC GLACIER 389 BLEU NAVY D42

GRIS COMÈTE KNA BLEU MINÉRAL RNF

NOIR NACRÉ 676 GRIS ÉTOILE KNH

Kleurenaanbod  
Dokker

No-nonse interieur dat u al het noodzakelijk biedt. Stijlvol interieur met een fraaie afwerking.

Optionele Dacia Plug & Radio getoond Optionele MediaNav multimedia- en navigatiesysteem getoond

Lak met vernislaag

Metaallak
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Accessoires

1. DAKRAILS IN LENGTERICHTING MET DRAGERS
Met deze dragers op de dakrails kunt u veilig het 
bagagevolume van uw Dacia Dokker vergroten (maximaal 
laadvermogen van 80 kg, inclusief het gewicht van de 
rails). De rails kunnen worden voorzien van verschillende 
accessoires, zoals fietsdragers, ski-imperials, dakkoffer, etc.

2. STANDAARD TREKHAAK
Met deze trekhaak, die is ontworpen voor intensief gebruik, 
kunt u het bagagevolume vergroten of, in combinatie met 
een fietsendrager op de trekhaak, fietsen vervoeren.  
De trekhaak voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, 
dus duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd.  

3. TREKHAAK ZWANENHALSMODEL
Deze trekhaak voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, 
dus duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd. 
Het elegante design en de demontagemogelijkheid van de 
kogel maken het mogelijk de esthetische aanblik van uw 
auto te bewaren.

4. FIETSENDRAGER OP TREKHAAK 
Met de fietsendrager op de trekhaak kunt u dankzij het 
antidiefstalsysteem elk type fiets veilig vervoeren. 

5. PARKEERSENSOR ACHTER 
Dit systeem maakt achteruit inparkeren makkelijker: dankzij 
vier sensoren is een volledige detectie van obstakels die de 
auto zou kunnen raken, gegarandeerd. 

6. KLEDINGHANGER OP HOOFDSTEUN
Dankzij deze kledinghanger aan de hoofdsteun, die aan de 
achterkant van de stoel kan worden bevestigd, voorkomt 
u dat uw jas verkreukelt.

7. DRAAGBARE KOELBOX
Deze draagbare, thermo-elektrische koelbox met een 
inhoud van 24 liter heeft een koelvermogen van ongeveer 
18 °C ten opzichte van de omgevingstemperatuur. Deze 
koelbox, ideaal voor picknicks, kan met de veiligheidsgordel 
aan de stoelen worden bevestigd en is voorzien van een 
multifunctionele draagband. 

8. BAGAGESCHEIDINGSREK
Met dit roestvrijstalen scheidingsrek kunt u de 
passagiersruimte effectief scheiden van de bagageruimte, 
voor een adequate bescherming tijdens uw gebruik 
(bagagevervoer enz.). 

9. NIET KEERBARE BEKLEDING BAGAGERUIMTE 
Deze bekleding van de bagageruimte is van hoge kwaliteit 
en sluit perfect aan op de vorm van uw bagageruimte voor 
een gegarandeerd duurzame bescherming.  

10. BAGAGEBAK - ENKELVOUDIG
Deze bak past perfect in de bagageruimte van uw  
Dacia Dokker. Stevig, degelijk en hij beschermt de 
bagageruimte. Waterdicht en geschikt voor het vervoer 
van alle soorten voorwerpen. 

11. TEXTIELEN VLOERMATTEN MADRIGAL  
(SET VAN 4)
Deze donkergrijze vloermatten zijn op maat gemaakt, 
100 % passend om schuiven te voorkomen voor optimale 
veiligheid tijdens het rijden. De matten passen goed in het 
interieur van uw Dokker en beschermen bovendien tegen 
slijtage en vocht. Donkergrijs.

12. LICHTMETALE N 15-INCHWIELEN
Esthetiek en veiligheid: de lichtmetalen wielen spelen een 
belangrijke rol bij het personaliseren van uw auto. Zij geven 
uw auto een sportieve, dynamische uitstraling.
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ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE

Kosten rijklaar maken

Voor kosten rijklaar maken (Incl. gevarendriehoek, 
lifehammer, transportkosten, nulbeurt, 
deconserveren, poetsen, kentekenplaten, handling- 
en administratiekosten en excl. brandstof) is de 
adviesprijs inclusief BTW:

BPM Personenauto's

Per 1 januari 2014 wordt het BPM-bedrag volledig 
berekend op basis van de CO2-uitstoot van het 
voertuig:

Het eventueel uit de gewijzigde BPM-wetgeving 
voortvloeiende bedrag is verwerkt in de 
consumentenprijzen. 

In de praktijk kan het voorkomen, dat de genoemde 
energie-efficientieklasse, CO2 – uitstoot en/of 
fijnstofuitstoot niet overeenkomt met de definitieve 
door het RDW gehanteerde waarde waardoor het 
vastgestelde bpm-bedrag op het moment van 
tenaamstelling van het kenteken kan afwijken 
van het in de prijslijst genoemde bedrag. Dit kan 
ontstaan door wijzigingen in de specificaties 
van het product of door de aanpassing van de 
berekeningsmethode van de overheid. 

Dacia Nederland en haar verkooporganisatie zijn 
in dat (eventuele) geval niet aansprakelijk voor 
afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke verschillen 
zijn te allen tijde voor rekening van de koper. Tevens 
verwijzen wij u naar de relevante algemene 
leveringsvoorwaarden van de BOVAG. Voor 
elektrische personenauto's geldt een volledige 
vrijstelling van bpm. Dit houdt in dat bij aanschaf van 
een elektrische personenauto de bovengenoemde 
belastingen niet van toepassing zijn.

Garantie

Dacia geeft op al haar nieuwe personenauto’s, 
vanaf de datum van aflevering, standaard  
3 jaar fabrieksgarantie of 100.000 kilometer, 
hetgeen het eerst wordt bereikt. De Daciadealer 
geeft 1 jaar garantie op alle reparaties die hij 
uitgevoerd en gefactureerd heeft. Dacia geeft op 
al haar personenauto’s 6 jaar plaatwerkgarantie 
en 2 jaar lakgarantie.

Dacia Route Service. Dacia Route Service is 
24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel 
geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw 
auto strandt met pech en in Nederland ook bij 
schade. In Nederland belt u het telefoonnummer 
0900-9998 700 (€ 0,10 ct p/m); en vanuit het 
buitenland 0031-203549757. 

Dacia  Route  Service+. Met Dacia Route 
Service+ kunt u zich verzekeren van uitgebreidere 
pechhulp tijdens de fabrieksgarantie periode 
én na afloop van de fabrieksgarantie. Hiermee 
bent u verzekerd van vele extra diensten bij een 
onverhoopt pechgeval, zowel in het binnenland 
als in het buitenland. Duurt de reparatie van de 
auto bijvoorbeeld wat langer, dan regelt Dacia 
Route Service+ zo nodig een hotelovernachting 
of vervangend vervoer.

Dacia GarantiePlus verzekering. Met de Dacia 
GarantiePlus verzekering heeft u de mogelijkheid 
om de oorspronkelijke garantie te verlengen. U 
maakt met de Dacia GarantiePlus verzekering 
kosteloos gebruik van Dacia Route Service in 
Europa. U kunt de GarantiePlus verzekering bij 
aankoop van de auto afsluiten bij uw Dacia dealer.

Leasing en financiering 

Dacia Financial Services. Dacia Financial 
Services is de huisleverancier van Dacia op het 
gebied van leasing en financiering. Bij de Dacia 
dealer kunt u terecht voor deskundig advies en 
het beheer van uw wagenpark, maar ook om uw 
auto te financieren. Voor zowel nieuwe auto's als 
voor occassions heeft Dacia Financial Services 
altijd een passende oplossing voor u.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met 
Dacia Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0900-999 8700 (€ 0,10 ct p/m), via onze website  
www.dacia.nl, of per post via het volgende adres: Dacia Klant Relaties Postbus 75784, 1118ZX SCHIPHOL

KLANT RELATIES

Dacia is een merk van de Renault-Groep. 
Alle productiemethodes en kwaliteitscontroles  

zijn dan ook van het hoogste niveau en  
conform hedendaagse standaarden. Daarom 
bieden wij u op elke nieuwe Dacia maar liefst  

3 jaar of 100.000 km garantie.

2014

BENZINE DIESEL* €

Vrijgesteld 0-88 g/km 0-85 g/km 0

1e schijf 89-124 g/km 86-120 g/km 105

2e schijf 125-182 g/km 121-175 g/km 126

3e schijf 183-203 g/km 176-197 g/km 237

4e schijf >203 g/km >197 g/km 474

* = Tevens is voor personenauto's met een dieselmotor een 
extra dieseltoeslag verschuldigd van € 72,93 per gram vanaf  
71 gram uitstoot.

Sandero € 560
Sandero Stepway € 560
Logan MCV € 595
Lodgy € 690
Dokker € 690
Duster € 690

PRIJZEN EXCLUSIEF RECYCLINGBIJDRAGEN  
EN LEGES. 
Recyclingbijdrage € 45.00
Leges deel IA € 39.00
Leges deel IB € 9.70
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Dacia Personenauto's
Een auto voor die prijs… 
u maakt zeker een grapje?

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (april 2014) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich 
het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen 
dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de 
lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op een enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan 
ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. 

www.dacia.nl

NEE, INTEGENDEEL. Wij van Dacia waren de eersten die vonden dat een auto die niet duur is wél 

aantrekkelijk, veilig en van hoge kwaliteit kan zijn. En iets zegt ons dat wij gelijk hadden... Want de 

betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze auto’s is inmiddels wel bekend. Dacia komt met verrassende, 

nieuwe modellen met een schitterend en onderscheidend design. Bovendien zijn al onze modellen 

ruim en bieden ze meer dan voldoende plaats aan de inzittenden en hun bagage. Dit succes berust 

op een eenvoudig principe: je kunt van autorijden houden en ook een auto nodig hebben, zonder dat 

je daar ook je hele budget aan wilt uitgeven. 

HET MERK DACIA HOORT BIJ DE RENAULT GROEP en maakt dus gebruik van technologie die haar 

effectiviteit en betrouwbaarheid al bewezen heeft. Daarom bieden wij een garantie van drie jaar of 

100.000 km en garanderen wij lage gebruikskosten. Als bewijs van onze betrokkenheid bij het milieu 

hebben we het Dacia eco2-label ontwikkeld. De auto's van Dacia worden geproduceerd in fabrieken 

met ISO 14001-certificering, zijn tot 95 % recyclebaar en uitgerust met motoren met een maximale 

CO2-uitstoot van 120 g/km. Want dat is een van onze andere principes: meer respect voor het milieu 

hoeft niet meteen te leiden tot een hogere prijs. 
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