
 

Dacia Dokker Van
 Prijslijst oktober 2017

GROUPE RENAULT



Belangrijkste standaarduitrusting  
DOKKER VAN 

Techniek en veiligheid
•   3-punts rolgordels vóór, in hoogte verstelbaar, met gordelspanner  

en spankrachtbegrenzer
•   8 bevestigingsringen op vloer laadruimte
•   ABS en noodstopbekrachtiging
•   Achterdeuren, asymmetrisch zonder ramen
•   Airbag bestuurder
•   Bandenreparatieset
•   Dagrijverlichting
•   ECO-mode¹
•   ESC (Electronic Stability Control) met Hill Start Assist
•   Halogeen koplampen van binnenuit verstelbaar
•   Laadvermogen 600 kg
•   Laadvolume 3,3 m3
•   Schakelindicatie
•   Startonderbreking
•   Signaal vergeten verlichting
•   Stuurbekrachtiging
•   Toerenteller
•   Vergrendelbare tankdop

Comfort
•   Binnenverlichting achterzijde laadruimte
•  Cabineverlichting, boven voorruit geplaatst en geschakeld met deuren
•  Getint glas met hoog filterend vermogen
•  Portierramen handmatig verstelbaar
•  Buitenspiegels handmatig verstelbaar, grijskleurig
•  Schakelindicatie

Exterieur
•   Stalen wiel 14"

Interieur
•    Bekleding stof Rollando met zwarte en lichtgrijze accenten
•    Handschoenenvak zonder klep
•    Hemelbekleding in cabine
•    Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar
•    Opbergvak boven in het dashboard
•    Opbergvak in het dashboard (indien geen airbag passagier)
•    Opbergvak (2 bekerhouders) tussen stoelen met 12 Volt aansluiting
•    Opbergvak in de deuren vóór
•    Volledig tussenschot met raam
•    Zijschuifdeur rechts

Basic vanaf € 7.590

BASIC

Techniek en veiligheid
•  Laadvermogen 750 kg (+ 150 kg t.o.v. Basic)
• Radiovoorbereiding (bekabeling + antenne)

Comfort
•   Buitenspiegels van binnenuit handmatig verstelbaar
• Cabine ventilatie met recirculatiestand

Exterieur
• Beschermstrips op de flanken donkergrijs
• Stalen wiel 15" met wieldop 'Egeus'

Interieur
•  Hardboard bescherming onderzijde zijkant laadruimte (donkergrijs)
• Opbergruimte boven de voorruit

Ambiance vanaf € 8.790

AMBIANCE (extra t.o.v. BASIC)

Techniek en veiligheid
•  Radio (1 DIN) met geintegreerd display, Bluetooth/USB en stuurwielbediening
• Centrale deurvergrendeling met afstandbediening op sleutel

Comfort
•   Airconditioning (handbediend) met pollenfiler
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
• Buitentemperatuurmeter
• Ramen voor elektrisch verstelbaar

Exterieur
• Bumperdelen vóór en achter in carrosseriekleur
• Mistlampen vóór
• Stalen wiel 15'' met wieldop 'Popster'

Solid vanaf € 9.990

SOLID (extra t.o.v. AMBIANCE)

1  Bij activering van de ECO- modus worden de prestaties van de auto geoptimaliseerd, de auto reageert minder snel op het gaspedaal en er is minder koppel en vermogen beschikbaar.



Versieprijzen DOKKER VAN

MOTOR UITVOERING kW / pk NETTO  
CATALOGUSPRIJS € BTW € BPM € CONSUMENTEN- 

ADVIESPRIJS €1 BIJTELLING

BENZINE
1.6 MPI 100 STOP & START Basic 75 / 102 7.590,00 1.593,90 1.553,55 10.737,45 22%
dCi 75 STOP & START Basic 55 / 75 8.490,00 1.782,90 3.448,85 13.721,75 22%

Ambiance 55 / 75 8.790,00 1.845,90 3.561,95 14.197,85 22%
dCi 90 STOP & START Ambiance 66 / 90 9.290,00 1.950,90 3.750,45 14.991,35 22%
dCi 90 STOP & START Solid 66 / 90 9.990,00 2.097,90 4.014,35 16.102,25 22%

1 Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: 21% btw, bpm en uitgebreide routeservice gedurende de garantie periode. De prijs is exclusief: kosten rijklaar maken (lifehammer, transportkosten, € 10 brandstof,nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handling-  en 
administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem, met een adviesprijs van € 503,47, incl. 21% btw) registratiekosten (t.w.v. € 48,98, btw-vrij) en recyclingsbijdrage (t.w.v. € 42,50 incl. 21% btw).



Pakketten & Opties DOKKER VAN

CONSUMENTENADVIESPRIJS

BASIC AMBIANCE SOLID NETTO € BTW € BPM € 1
INCL. BTW en BPM 

€
PAKKETTEN
Pack Airco
• Airconditioning (handbediend)
• Pollenfilter 
Waarde van dit pakket bedraagt €675 - U betaalt €495 : Uw voordeel is €180

- • - 495,00 103,95 186,62 785,57

Pack Comfort
• Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar  
Waarde van dit pakket bedraagt €170 - U betaalt €125 : Uw voordeel is €45

- • • 125,00 26,25 47,13 198,38

Pack Electric
• Buitenspiegels elektrisch bedienbaar (+ verwarmbaar i.c.m. Pack Functional)
• Ramen vóór elektrisch bedienbaar
• Centrale deurvergrengeling met afstandsbediening op sleutel
• Buitentemperatuurmeter
Waarde van dit pakket bedraagt €345 - U betaalt €150 : Uw voordeel is €195

- • - 150,00 31,50 56,55 238,05

Pack Functional
• Ramen in achterdeuren
• Ruitenwisser met sproeier
• Achterruitverwarming
• Binnenspiegel
Waarde van dit pakket bedraagt €270 - U betaalt €195 : Uw voordeel is €75

- • • 195,00 40,95 73,52 309,47

Pack Look 9

• Bumperdelen vóór en achter in carrosseriekleur
• Buitenspiegels in carrosseriekleur 
• Mistlampen vóór
Waarde van dit pakket bedraagt €385 - U betaalt €245 : Uw voordeel is €140

- • - 245,00 51,45 92,37 388,82

Pack Media Nav Evolution
• MEDIA NAV navigatie met 7" touchscreen
• Radio/ MP-3, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening
• TMC - verkeersinformatie
• Boordcomputer
Waarde van dit pakket bedraagt €1135 - U betaalt €595 Uw voordeel is €540

- • • 595,00 124,95 224,32 944,27

Pack Safety
• Airbag passagier (uitschakelbaar)
• Zij-airbags
Waarde van dit pakket bedraagt €465 - U betaalt €295 : Uw voordeel is €170

- • • 295,00 61,95 111,22 468,17



CONSUMENTENADVIESPRIJS

BASIC AMBIANCE SOLID NETTO € BTW € BPM € 1
INCL. BTW en BPM 

€
OPTIES
Veiligheid
Airbag passagier (uitschakelbaar) • • • 270,00 56,70 101,79 428,49
Zij-airbags (alleen i.c.m. airbag passagier) - • • 195,00 40,95 73,52 309,47
Achteruitrijcamera  10   - • • 295,00 61,95 111,22 468,17
Mistlampen vóór - • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Parkeersensoren in de achterbumper 1 - • • 245,00 51,45 92,37 388,82
Comfort
Airconditioning (handbediend. Alleen i.c.m. Pollenfilter) - • • 650,00 136,50 245,05 1031,55
Armsteun bestuurdersstoel - • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Pollenfilter - • • 25,00 5,25 9,43 39,68
Cruise control en -snelheidsbegrenzer - • • 175,00 36,75 65,98 277,73
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 3 - • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Stuurwiel in hoogte verstelbaar 4 - • • 75,00 15,75 28,28 119,03
Boordcomputer - • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Verwarmbare stoel bestuurder 1 + 4 - • • 245,00 51,45 92,37 388,82
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar (+ verwarmbaar i.c.m.  Pack Functional) 5 - • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Ramen vóór elektrisch bedienbaar 6 - • • 125,00 26,25 47,13 198,38
Centrale deurvergrengeling met afstandbediening in sleutel 5 - • • 125,00 26,25 47,13 198,38
Exterieur
Metaallak • • • 350,00 73,50 131,95 555,45
Lichtmetalen wielen 15" 'Empreinte' - • • 395,00 82,95 148,92 626,87
Stalen wiel 15" met wieldop 'Tisa' • - - 155,00 32,55 58,44 245,99
Stalen wiel 15" met wieldop 'Popster' - • • 60,00 12,60 22,62 95,22
Zijschuifdeur links zonder raam - • • 250,00 52,50 94,25 396,75
Zijschuifdeur rechts met uitklapbaar raam 7 - • • 50,00 10,50 18,85 79,35
Dakrailing in lengterichting • • • 150,00 31,50 56,55 238,05
Volwaardig reservewiel • • • 75,00 15,75 28,28 119,03
Interieur & laadruimte
Kunststoffen bekleding vloer laadruimte (donkergrijs) - • • 125,00 26,25 47,13 198,38
Kunststoffen bekleding onderzijde laadruimte, donkergrijs (inclusief wielkasten en achterdeuren) 8 - • • 125,00 26,25 47,13 198,38
Opbergruimte boven de voorruit • • • 50,00 10,50 18,85 79,35
Handschoenenvak met klep - • • 35,00 7,35 13,20 55,55
Kunstlederen bekleding TEP • - - 45,00 9,45 16,97 71,42
Rokerskit • • • 20,00 4,20 7,54 31,74
4 bevestigingsringen aan zijkant laadruimte - • • 50,00 10,50 18,85 79,35
Audio
Radiovoorbereiding (bekabeling & antenne) • • - 125,00 26,25 47,13 198,38
Radio (1 DIN) met geïntegreerd display, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening - • • 250,00 52,50 94,25 396,75
Radio (2 DIN) met DAB, geïntegreerd display, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening - • • 350,00 73,50 131,95 555,45
MEDIA NAV navigatie met 7" touchscreen. TMC-functie, radio/ MP-3, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug  
met stuurwielbediening

- • • 1040,00 218,40 392,08 1650,48

Kaart West Europa MediaNav (met o.a. Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot Brittannië, Italië) - • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Kaart Oost Europa + Skandinavië MediaNav (met o.a. Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Tsjechië, Slowakije, Polen, 
Hongarije)

- • • 95,00 19,95 35,82 150,77

Voertuig aanpassing
Verhoogd stationair toerental • • • 95,00 19,95 35,82 150,77
Informatiestekker voor ombouw • • • 75,00 15,75 28,28 119,03
Bekabeling voor ombouw • • • 95,00 19,95 35,82 150,77

• = standaard, • = optie, - = niet leverbaar 
1 Alleen i.c.m. ramen vóór elektrisch verstelbaar en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. 2 Op BASIC alleen i.c.m. Stalen wiel 15'' met wieldop 'Tisa'. 3 Alleen i.c.m. in hoogte verstelbaar stuurwiel. 4 Alleen i.c.m. in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. 5 Alleen i.c.m. ramen vóór elektrisch verstel-
baar.6 Alleen i.c.m. centrale deurvergrendeling met afstandbediening in sleutel. 7 Alleen i.c.m. Pack Functional en niet i.c.m. zijschuifdeur links. 8 Alleen i.c.m. kunststoffen bekleding vloer laadruimte. 9 Alleen i.c.m. Pack Electric. 10 Alleen i.c.m. Media Nav, centrale deurvergrendeling met afstandbediening in 
sleutel en ramen vóór elektrisch bedienbaar.



GARANTIE*
Dacia geeft op al haar nieuwe bedrijfsauto’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 zij uitgevoerd en 
gefactureerd hebben. Dacia geeft op al haar bedrijfsauto’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 0900-9998700 
(€ 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 
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.

Garantieplus tarieven 2017

Looptijd tot: 4 jaar 4 jaar 5 jaar 5 jaar
Kilometers 
tot: 60.000 km 100.000 km 100.000 km 150.000 km

Sandero € 189,00 € 239,00 € 349,00 € 559,00
Sandero 
Stepway € 189,00 € 239,00 € 349,00 € 559,00

Logan MCV € 189,00 € 239,00 € 349,00 € 559,00

Dokker € 219,00 € 329,00 € 449,00 € 779,00

Lodgy € 219,00 € 329,00 € 449,00 € 779,00

Duster € 219,00 € 329,00 € 449,00 € 779,00

* Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar uw Dacia-dealer
** De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het Dacia garantie- en onderhoudsboekje

Leasing & 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 
occasions heeft Dacia Financial Services altijd een passende 
oplossing voor u.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE



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 SCHIPHOLKLANT RELATIES

 Schakelen. Schakel bij voorkeur bij 2.000 t/min (diesel) en bij 2.400 t/min (benzine). In de 
hoogste versnelling kan dit toerental overschreden worden. Rol uit in de versnelling, schakel pas 
terug wanneer het toerental onder de 1.000 t/min zakt. Gebruik de hoogst mogelijk versnelling 
bij constante snelheid of langzaam accelereren. Opschakelen van de 2e naar de 4e , of van de 3e 
naar de 5e versnelling kan in sommige gevallen brandstof besparen.

 Anticiperen. Anticipeer zoveel mogelijk in het verkeer, neem uw voet eerder van het 
gaspedaal en maak zo veel mogelijk gebruik van de remmende kracht van de motor in plaats van 
het rempedaal. Laat vroegtijdig het gaspedaal los bij drukte, kruispunten en/of verkeerslichten.

 Accelereren. Probeer niet te fel te accelereren, u verliest hiermee weinig tijd, maar bespaart 
veel brandstof. Accelereer vlot, maar geleidelijk, om zo snel mogelijk in een hogere versnelling 
te rijden. Rijdt verder met een zo constant mogelijke snelheid en voorkom onnodig accelereren 
en remmen. 

 Motorgebruik. Zet de motor af wanneer u langer dan 30 seconden stilstaat. Laat de motor 
zo weinig mogelijk stationair draaien, ook niet om warm te draaien in de winter. Het is goedkoper 
en milieuvriendelijker om deze rustig warm te rijden. Na het omdraaien van de contactsleutel 
dus meteen wegrijden. 

 Gebruik van de auto. Gebruik de ECO-modus van de auto om verbruik en uitstoot te 
optimaliseren. Gebruik de airconditioning alleen wanneer dat echt nodig is, en beperk het 
verschil met de temperatuur buiten de auto tot maximaal 5 graden. Controleer elke maand de 
bandenspanning. Haal de dakkoffer of dakrails van de auto als u deze niet gebruikt en rijdt niet 
met zware spullen als u deze niet nodig hebt.

Een juist gebruik van de auto is dus even belangrijk als zuinig rijgedrag. 

Volg onderstaande tips en reduceer uw brandstofverbruik en uitstoot. Door middel van tips en hulpmiddelen in de auto, het verbruik en de uitstoot te optimaliseren. 

OOG VOOR HET MILIEU



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 (1 oktober 2017) in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en 
het kan 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 afgebeeld kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in 
het interieur. Alle rechten voorbehouden. Dacia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie en welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.

Dacia bewijst dat ook een scherp geprijsde auto aantrekkelijk, veilig en kwalitatiefgoed 

kan zijn. De internationale pers is het met ons eens en heeft de betrouwbaarheid, 

kwaliteit en bereikbaarheid van onze modellen al beloond met diverse internationale 

onderscheidingen. Dacia blijft groeien, en biedt nu een aantal nieuwe modellen, die 

even betrouwbaar en efficiënt zijn als altijd, maar die meer dan ooit verrassen met hun 

moderne,onderscheidende design. Ze zijn bovendien voorzien van een extra complete 

uitrusting. Deze Dacia-modellen geven inzittenden én hun bagage bovendien royaal de ruimte.

Het succes van Dacia berust op een simpele constatering: je kunt van een auto houden, en 

hem nodig hebben, zónder er al je geld aan te besteden. Alle modellen van Dacia voldoen 

hieraan. Als volwaardige dochter van Renault profiteert Dacia van technische oplossingen die 

hun effectiviteit en betrouwbaarheid al lang hebben bewezen. Daarom biedt Dacia – bovenop 

de lage gebruikskosten – een garantie van drie jaar (of 100.000 km, afhankelijk van wat het 

eerst wordt bereikt). Dacia rust zijn modellen uit met de nieuwste benzine- en dieselmotoren. 

Moderne motoren die zowel krachtig als zuinig zijn. Ze zijn bovendien voor 85 % recyclebaar.

Wie slim is, gaat voor Dacia!
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