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Ergonomiczne wnętrze z wieloma schowkami

Z opcjonalną uchylną kratą* i fotelem Dacia Easy Seat  
– nawet 3,9 m3 przestrzeni ładunkowej

Ogromna przestrzeń w kompaktowym nadwoziu

3,3 m3 przestrzeni ładunkowej w standardzie

* Uchylna krata jest przystosowana do wymogów homologacyjnych  
i dodatkowo wyposażona w panele z tworzywa.



Wielkość przestrzeni ładunkowej ma dla Ciebie decydujące znaczenie? Dacia doskonale 

to rozumie, dlatego zaprojektowaliśmy tak pojemny samochód. Ładowność do 750 kg*, 

objętość użyteczna do 3,9 m3** oraz wysokość załadunku sięgająca 1,27 m. Dokker Van 

w pełni uwzględnia potrzeby Twojej branży. Jego przestrzeń ładunkowa jest wyposażona 

w 8 podłogowych uchwytów do mocowania ładunku***, umożliwiających bezpieczny 

przewóz nawet najdelikatniejszych przedmiotów.

Doskonałe narzędzie
W celu zachowania przestrzeni ładunkowej w idealnym stanie Dokker Van jest oferowany z solidnymi panelami ochronnymi 

ścianek i wykładziną podłogową. Dacia Dokker Van potrafi również zadbać o komfort i bezpieczeństwo, stąd oferta dwóch 

rodzajów ścianek działowych: pełna z szybą (w standardzie) lub uchylna krata (w połączeniu z fotelem Dacia Easy Seat). 

Boczne drzwi przesuwne oraz drzwi tylne mogą być pełne bądź przeszklone. 

Pod względem udogodnień – jest w czym wybierać!

    * 600 kg dla wersji Base oraz 750 kg dla wersji Confort.
  ** Z opcjonalną uchylną kratą i fotelem Dacia Easy Seat.
*** We wszystkich wersjach: 4 dodatkowe uchwyty mocowania ładunku na bocznych ściankach dla poziomu wykończenia Confort. 

w służbie profesjonalistów



•  Przedni i tylny zderzak w kolorze 
szarym

•  Pełne, asymetryczne (1/3-2/3) 
tylne drzwi

•  Jedne przesuwne nieprzeszklone 
drzwi boczne

•  Obręcze kół 14’’ z minikołpakami
•  Wspomaganie układu 

kierowniczego
•  Kluczyk ręcznego otwierania 

drzwi
•  Ręcznie podnoszone szyby 

przednie 
•  Otwarta wnęka nad zamykanym 

schowkiem w desce rozdzielczej

•  ABS z układem wspomagania 
nagłego hamowania

• System kontroli toru jazdy ESC
•  Czołowa poduszka powietrzna 

kierowcy
•  Ładowność 600 kg
•  Przestrzeń ładunkowa  

z 8 uchwytami mocującymi  
w podłodze 

• Pełna ścianka działowa z szybą
•  Tapicerka materiałowa
• Koło zapasowe

Wersja

Base 

Wersja

Confort

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA
Confort = Base +

• Boczne listwy ochronne
•  Obręcze kół 15’’ z kołpakiem 

pełnym
•   Pasy bezpieczeństwa z regulacją 

w pionie
•   Półka pod dachem
•   Ładowność 750 kg
•   Uchwyty do mocowania ładunku 

na bocznych ściankach części 
ładunkowej

•   Wykładziny z tworzywa sztucz-
nego w części ładunkowej: drzwi 
tylne + drzwi boczne przesuwne  
+ panel boczny

•   Komputer pokładowy  
(nie dotyczy wersji fabrycznie 
wyposażonych w instalację LPG)

Niniejszy dokument nie prezentuje opcji dostępnych dla poszczególnych wersji. W celu zapoznania się 
z proponowanymi opcjami zapraszamy do Autoryzowanych Partnerów Dacii lub na www.dacia.pl.
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KOLORY NIEMETALIZOWANE KOLORY METALIZOWANE (DOSTĘPNE W OPCJI)

WYMIARY

CZARNA PERŁA (676) SZARY PLATYNOWY (D69) BIEL ALPEJSKA (369) BŁĘKIT MORSKI (D42) SZARY COMÈTE (KNA)

14” MINIKOŁPAK 15” ARACAJU

Base Confort

Standard Felga stalowa 14” + 
minikołpak

Felga stalowa 15” + 
kołpak Aracaju

Opcja Felga stalowa 15” + 
kołpak Aracaju -

OBRĘCZE KÓŁ

OBJĘTOŚĆ CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ (dm3)
W konfiguracji 2-miejscowej 3300
W konfiguracji 1-miejscowej (z wyjętym fotelem Dacia Easy Seat) 3900

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2810
B Długość całkowita 4363
C Zwis przedni 822
D Zwis tylny 731
E Rozstaw kół przednich 1490
F Rozstaw kół tylnych 1478
G Prześwit pojazdu nieobciążonego / obciążonego 186 / 151 
H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów dachowych / z relingami dachowymi 1809 / 1847
H1 Wysokość progu pojazdu nieobciążonego 565
H2 Wysokość tylnego otworu przestrzeni ładunkowej 1100
L1 Szerokość całkowita bez lusterek bocznych 1751
L2 Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi 2004
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół z osłonami nadkoli / bez osłon nadkoli 1130 / 1170

L4 Maksymalna szerokość części ładunkowej z panelami ochronnymi / bez paneli 
ochronnych 1372 / 1413

M Maksymalna wysokość części ładunkowej 1271
N1 Szerokość otworu bagażnika u dołu (na poziomie progu) 1189
N2 Szerokość otworu bagażnika u dołu (na wysokości 1 m nad podłogą) 1082
P Szerokość otworu drzwiowego bocznych przesuwnych drzwi 703
R Wysokość otworu drzwiowego bocznych przesuwnych drzwi 1046
Y1 Maksymalna długość załadunku mierzona po podłodze 1901

Y2 Maksymalna długość załadunku mierzona po podłodze z wyjętym siedzeniem  
Dacia Easy Seat 3110

MASA (kg)
Klasa ładowności (Base / Confort) 600 / 750



3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

 Dacia

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do 
specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, 
w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem 
Dacii. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez 
uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.  17.05.2017 / 77 11 537 830

www.dacia.pl

Dacia Finansowanie

Niezawodna, wszechstronna, 
praktyczna i dostępna!
Modele Dacii już od początku mają zapisane 

w genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy 

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów 

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne 

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera 

się na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach 

oraz utrzymaniu bardzo wysokich wymagań 

dotyczących jakości. To między innymi właśnie 

dlatego modele Dacii są jednymi z najbardziej 

popularnych modeli w wielu krajach i zyskują coraz 

większe zaufanie klientów. Jako pierwsi uważaliśmy, 

że tani samochód może być atrakcyjny, bezpieczny 

i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację... 

Najnowsze modele Dacii zaskoczyły wszystkich 

atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. Co więcej, 

w naszych samochodach obok jak zawsze dużej 

ilości miejsca dla pasażerów i ich bagażu pojawiły 

się nowe, inteligentne i praktyczne technologie. 

Sukces modeli z gamy DACII wypływa z prostego 

założenia: można lubić samochody i można je mieć, 

dbając jednocześnie o swój budżet. 

Dacia jako marka Grupy Renault wykorzystuje 

w swoich modelach sprawdzone i niezawodne roz-

wiązania techniczne, co umożliwia zaoferowanie 

klientom 3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km)* 

oraz niskich kosztów eksploatacji. 

Dzięki ofercie Dacia Finansowanie w prosty spo-

sób możesz stać się właścicielem wymarzonego 

modelu. Atrakcyjny kredyt bądź leasing – wy-

bór należy do Ciebie. Szczegóły znajdziesz na  

www.daciafinansowanie.pl.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest 

mądrym wyborem!


