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 SPRING

DESIGN
REFERENTIE MONTAGE TIJD PRIJS

DESIGN EXTERIEUR   
Personalisatie stickers 8201742286 1,70  € 260,00 
Haaienvin antenne - Zwart metallic 8201731020 0,80  € 180,00 

WIELEN   
14" Wieldop GOA 403150895R -  € 25,00 
14" Wieldop IRONHIDE 403157946R -  € 25,00 
14" Wieldop DECEPTICON 403152409R -  € 25,00 

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



1 Bij activering van de ECO- modus worden de prestaties van de auto geoptimaliseerd, de auto reageert minder snel op het gaspedaal, er is minder koppel en vermogen beschikbaar en worden de snelfuncties van airco- en verwarmingssysteem beperkt om het brandstofverbruik te reduceren. 
2 De werking van de bluetoothondersteuning kan verschillen, afhankelijk van het type en merk telefoon dat u gebruikt.

 SPRING

COMFORT EN BESCHERMING
REFERENTIE MONTAGE TIJD PRIJS

VLOERMATTEN   
Vloermatten van textiel - Comfort 8201741618 -  € 55,00 
Vloermatten van textiel - Premium 8201741621 -  € 70,00 
Rubberen vloermat 8201743311 -  € 80,00 

COMFORT IN DE AUTO   
Haak aan multifunctioneel systeem (steun meegeleverd) 7711785945 -  € 50,00 
Koelbox Dacia 7711431405 -  € 145,00 
Rokersset (asbak + aansteker) 8201375535 -  € 30,00 

INDELING BAGAGERUIMTE   
Kofferbakmat van textiel 8201741933 -  € 60,00 
Omkeerbare kofferbak 8201742284 -  € 60,00 
Easyflex modulaire kofferbakbescherming 8201740602 -  € 150,00 
Opbergnet - Verticaal 7711945716 -  € 80,00 
Organisatiesyteem voor de bagageruimte 8201653542 -  € 30,00 
Nomadic storage box (organizer) for the trunk floor 7711940885 -  € 60,00 
Picnic mand 7711943404 -  € 50,00 
Multifunctionele opbergtas 7711943111 -  € 80,00 

BESCHERMING VAN DE CARROSSERIE   
Standaard spatlappen - voor of achter 8201235609 0,80  € 115,00 
Deurbescherming 8201711253 -  € 60,00 
Beschermhoes - Dacia 7711785079 -  € 165,00 

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



 SPRING

Z.E.
REFERENTIE MONTAGE TIJD PRIJS

LAADACCESSOIRES   
Laadkabel voor standaard stopcontact - 6,5M - T2 32 A 7711943515 -  € 485,00 
Laadkabel voor standaard stopcontact- T2 32 A 296904059R -  € 595,00 
Laadkabel voor wallbox - 6,5M - T2 32 A 7711943517 -  € 455,00 

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



1 Bij activering van de ECO- modus worden de prestaties van de auto geoptimaliseerd, de auto reageert minder snel op het gaspedaal, er is minder koppel en vermogen beschikbaar en worden de snelfuncties van airco- en verwarmingssysteem beperkt om het brandstofverbruik te reduceren. 
2 De werking van de bluetoothondersteuning kan verschillen, afhankelijk van het type en merk telefoon dat u gebruikt.

 SPRING

MULTIMEDIA EN VEILIGHEID
REFERENTIE MONTAGE TIJD PRIJS

TELEFONIE   
Inductielader smartphone (magnetische houder) 8201737398 -  € 50,00 
Draagbare handsfreeset - Supertooth Crystal 7711574999 -  € 75,00 
Smartphonehouder - magnetisch op ventilatie 7711784774 -  € 30,00 
Smartphonehouder - magnetisch op dashboard 7711784775 -  € 25,00 
VEILIGHEID   
Brandblusapparaat - 1 kg 8201712928 -  € 25,00 
Bevestigingsdeel voor brandblusser 966115844R -  € 40,00 
Veiligheidspakket (vest, gevarendriehoek, EHBO-kit) 7711780759 -  € 20,00 
DASHCAM   
Dashcam - 222GW + SD CARD 32G 7711945185 -  € 150,00 
Dashcam - 322GW + SD CARD 32G 7711945184 -  € 220,00 
KINDERZITJES   
Babysafe Plus kuipstoeltje - leeftijdsgroep 0+ 7711940742 -  € 310,00 
Steun voor kuipstoeltje voor baby's 7711940741 -  € 300,00 
Kinderzitje Kidfix Isofix - leeftijdsgroep 2-3 7711940745 -  € 420,00 
Kinderzitje Trifix 1-Size Isofix - leeftijdsgroep 1 7711940744 -  € 460,00 

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



 SPRING

MERCHANDISE
REFERENTIE MONTAGE TIJD PRIJS

MINIATUREN   
Miniatuur 1/43 Dacia SPRING 7711945627 -  € 25,00 

Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 90 per uur. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning 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 het kan voorkomen dat 
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij 
het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde 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 brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming an Dacia. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.

Wie slim is, gaat voor Dacia!

Dacia adviseert   

DACIA.NL


