
Dacia Dokker Van



Med optimal lastvolym, körkomfort och åtkomlighet har Dacia Dokker Van allt som 

behövs för att underlätta ditt arbete i vardagen. Här kryllar det av fördelar – vad 

sägs till exempel om att du till priset av 2,5 m3, får ett lastutrymme på 3,3 m3*. 

Bilens utsläpp ligger också på proffsnivå… Och dess höga prestanda gör körningen 

ännu roligare – dieselmotorn 1.5 dCi på 90 hk eller 1.2 TCe 115 hk bensin står sig bra 

mot konkurrenterna! Precis som en riktig arbetspartner ska göra bidrar den med sin 

tekniska utrustning och genomarbetade inredning till att göra din resa så bekväm 

som möjligt. Och eftersom det är en Dacia är det en robust bil som du kan lita på!

* Som standard, upp till 3,9 m3 med tillvalet Dacia Easy Seat.

Ett riktigt proffs,
precis som du.





Dokker Van är lätt att lasta och lasta ur. För att du enkelt ska kunna lasta in allt du behöver 

har Dokker Van en eller två sidoskjutdörrar* som ger en lastbredd på 703 mm – bäst på 

marknaden! Dessutom har de mycket praktiska asymmetriska bakdörrarna en öppning 

som är hela 1,08 m bred. Att ha en partner som är så här öppen är värt mycket!

* Vänster sidoskjutdörr som tillval.

Vilken
öppning!







Delbart skyddsgaller.

Glasad mellanvägg. 

till rätt pris.

Är lastkapaciteten avgörande för dig? Dacia har förstått det och tar ut svängarna med Dokker Van. En nyttolast 

på 750 kg*, en nyttovolym på 3,3 m3, en lasthöjd på upp till 1,27 m… Dokker Van uppfyller alla krav du kan 

tänkas ha i ditt arbete. Lastutrymmet är försett med åtta lastöglor i golvet så att du kan säkra även den allra 

känsligaste lasten. Och för att du ska kunna hålla lastutrymmet fläckfritt länge finns Dokker Van med robusta 

inklädningar och mattor för lastutrymmet som tillval. På så sätt kan du anpassa Dacia Dokker Van efter dina 

behov. Det finns två typer av mellanväggar: med glas eller med delbart galler (med Dacia Easy Seat). Sidodörrarna 

och bakdörrarna är antingen i plåt eller glasade. Tänk så mycket enklare din vardag skulle kunna vara!

* I versionen Ambiance och beroende på utrustning.

Rätt volym



Easy Seat som hylla. Easy Seat ihopfällt. Easy Seat borttaget.

som rättar sig
Önskebilen
efter din vilja.
För att öka lastutrymmet ännu mer kan du välja en Dokker Van med ett flerfunktionspassagerarsäte som 

är både nyskapande och smart. Vi kallar det Dacia Easy Seat, ett säte som du också kan ta bort helt. När 

det är borttaget utökas lastlängden från 1,9 m till 3,11 m, och nyttovolymen går från 3,3 m3 till 3,9 m3. 

När ryggstödet är nedfällt fungerar det som ett fiffigt skrivbord. Flexibel är bara förnamnet!





och effektiv.
Modern

Med sina effektiva och användarvänliga tekniska lösningar gör Dokker Van allt för att underlätta körningen och öka komforten ombord. 

Eftersom Dokker Van hänger med i utvecklingen erbjuds du också en parkeringsradar bak*, farthållare/fartbegränsare* och ESP. För 

komfortens skull har du en effektiv luftkonditionering* som kommer väl till pass oavsett årstid. 

Och för att göra dina resor ännu behagligare erbjuds Dokker Van med multimediasystemet MEDIA NAV*, som är inbyggt i frontpanelen 

och har en pekskärm på 7 tum (18 cm). Den är mycket intuitiv och innehåller både radio och Bluetooth®-teknik för handsfree-telefoni 

och så att man kan lyssna på medhavd eller streamad musik. Den har dessutom ett GPS-navigeringssystem med visning i 2D och 3D 

(fågelperspektiv). Ingångarna för AUX och USB på framsidan samt rattreglaget gör multimediasystemet komplett. Dessutom finns det 

gott om förvaringsutrymmen i främre delen av kupén: i taket, på instrumentbrädan, med möjlighet att stuva undan din bärbara dator 

eller dina dokument i A4-format. I dörrarna kan du till och med få plats med en stor vattenflaska. Välkommen ombord!

 * Som tillval. 







du alltid kan lita på.
En partner

Dokker Van lever upp till Dacias kärnvärden som en robust och tillförlitlig bil. 

Tillverkningsprocessen och de mekaniska delar bilen består av har genomgått oerhört 

grundliga tester enligt mycket krävande specifikationer, anpassade efter transportbilar. 

Bland annat har vi kört 1,9 miljoner kilometer, framför allt för att anpassa bromsarna och 

fjädringen till alla typer av vägar och alla klimatförhållanden. Motorerna, som har sina 

rötter hos Renault, har redan bevisat att de är tillförlitliga sedan många år tillbaka. Oavsett 

omständigheterna kan du alltid lita på din Dokker Van.



Dynamisk och ekonomisk –

som ett riktigt proffs.
Låg förbrukning, låga C02-utsläpp: Dokker Van ger dig verkligt höga prestanda tack vare tre ekonomiska motortyper 

med låg driftkostnad. Utan att använda dyr och komplicerad teknik har Dokker Van en förbrukningsnivå som ligger bland 

de bästa i kategorin. I dieselversionen erbjuder Dokker Van den kraftfulla 1.5 dCi med 90 hk, med en förbrukning på 

bara 4,5 l/100 km*. I bensinversionen erbjuder Dokker Van 1.2 TCe 115 hk, den första bensindrivna turbomotorn med 

direktinsprutning som övertagits från Renault, med en förbrukning på 6,0 l/100 km*. I basversionen finns Dokker Van 

med 1.6 l Sce. Och när man tänker på Dacia, tänker man på bra service … För att du ska få koll på budgeten och kunna 

köra i lugn och ro erbjuder Dacia serviceavtal och garantiförlängningar med den omfattning och längd som passar just 

dina behov. Dokker Van omfattas av Dacias garanti på tre år eller 100 000 km, beroende på vilket som inträffar först. 

Ännu en försäkring mot avbrott i arbetet.

*Blandad körning.





Version
Dokker

Version
Ambiance

STANDARDUTRUSTNING 
DOKKER

STANDARDUTRUSTNING  
AMBIANCE = DOKKER +

•	 Upp	till	750	kg	nyttolast	beroende	på	
utrustning

•	 15"	stålfälgar	med	navkapsel	”Aracaju”
•	 Främre	säkerhetsbälten	höjdjusterbara
•	 Dimljus	fram,	spoilerljus
•	 El-paket:	elstyrda	fönsterhissar	fram,	
fjärrstyrd	centrallåsning	av	dörrar	
och	luckor,	ett	andra	12V-uttag	och	
bagagerumsbelysning

•	 Fyra	extra	öglor	på	sidorna	i	lastutrymmet
•	 Förvaringsfack	under	taket
•	 Lackade	sidolister
•	
Tillval : 
•	 15"	Aluminiumfälgar	"Empreinte"
•	 AC	manuell	luftkonditionering	med	
pollenfilter

•	 Dacia	Plug	&	Radio	(radio,	CD,	MP3,	uttag	
för	AUX+USB,	Bluetooth®	och	rattreglage)

•	 Delbart	lastgaller	istället	för	mellanvägg +	
"Dacia	Easy	Seat"	flexibelt	passagerarsäte	
(obs	eluppvärmda	framsäten	utgår)

•	 Europakarta	till	MEDIA	NAV

•	 Farthållare/fartbegränsare
•	 Färganpassade	elmanövrerade	
ytterbackspeglar	och	färganpassade	
främre	och	bakre	stötfångare

•	 Längsgående	takbågar,	svarta
•	 MEDIA	NAV:	(7"	pekskärm	i	färg,	
navigering,	radio,	uttag		för	AUX+USB,	
Bluetooth®	och	rattreglage)	(inkl.	AHA-
interface	via	AHA-app)

•	 Metalliclack
•	 Paket	glas:	Höger	skjutdörr	och	
bakdörrar	med	glas	inklusive	värme	och	
vindrutetorkare	bak	(ej	möjlig	till	TCe-
motorn)

•	 Paket	säkerhet:	Krockkudde	för	
passagerare	fram	(urkopplingsbar)	och	
sidokrockkuddar

•	 Paket	AC/radio:	Luftkonditionering,	
pollenfilter	+	Dacia	Plug	&	Radio	(radio,	CD,	
MP3,	uttag	för	AUX+USB,	Bluetooth®	och	
rattreglage)

•	 Paket	AC/MEDIA	NAV:	Luftkonditionering,	
pollenfilter	+	MEDIA	NAV:	(7"	pekskärm	i	
färg,	navigering,	radio,	uttag	för	AUX+USB,	
Bluetooth®	och	rattreglage)	(inkl.	AHA-
interface	via	AHA-app)

•	 Parkeringsradar,	bak
•	 Reservhjul	(däckreparationssats	utgår)
•	 Skyddsmatta	lastutrymme
•	 Vänster	skjutdörr	bak	med	glas.	Endast	
med	Paket	glas	(ej	möjlig	till	TCe-motorn)

•	 600	kg	nyttolast
•	 15"	stålfälgar	med	navkapsel	”Bol”
•	 8	lastöglor	i	golvet
•	 ABS	+	panikbromsassistans
•	 Antisladd	ESP	med	antispinn	ASR
•	 Bakdörrar	i	plåt	1/3–2/3
•	 Höger	sidoskjutdörr	i	plåt
•	 Krockkudde	på	förarsidan
•	 Manuella	fönsterhissar	fram

•	 Svarta	främre	och	bakre	stötfångare
•	 Öppet	förvaringsfack	ovanför	
handskfacket

Tillval : 
•	 Metalliclack
•	 Reservhjul	(däckreparationssats	utgår)
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Tillbehör

1. TVÄRGÅENDE TAKRÄCKE
Ökar	lastkapaciteten	hos	din	Dokker	(maximal	last	80	kg	
inkl.	räckena)	för	en	helt	säker	transport.	Den	kan	också	
utrustas	med	olika	tillbehör	som	cykelhållare,	skidhållare	
och	takbox.
LA003	

2. STANDARDDRAGKROK
Ökar	 lastkapaciteten	 hos	 bilen	 eller	 ger	 möjlighet	 att	
transportera	cyklar	om	man	monterar	en	cykelhållare	på	
dragkroken.	Den	här	tåliga	och	tillförlitliga	kroken	uppfyller	
höga	standardkrav.	
Max.	godkänd	dragvikt:	1200	kg	
Max.	godkänd	vertikal	last	på	dragkroken:	75	kg	
Tillhörande	produkter:	välj	mellan	7-polig	kontakt	(82	01	
149	577)	och	den	13-poliga	kontakten	(82	01	149	578).
DR001	

3. FAST DRAGKROK
Den	här	 tåliga	och	 tillförlitliga	 kroken	uppfyller	 kraven	 i	
stränga	standarder,	samtidigt	som	dess	eleganta	design	
och	möjligheten	att	ta	bort	den	bevarar	bilens	utseende.	

Max.	godkänd	dragvikt:	1200	kg	
Max.	godkänd	vertikal	last	på	dragkroken:	75	kg	
Tillhörande	produkter:	välj	mellan	7-polig	kontakt	(82	01	
149	577)	och	den	13-poliga	kontakten	(82	01	149	578).
DR004	

4. LASTKORG
Möjliggör	en	helt	säker	transport	tack	vare	att	lasten	kan	
förvaras	plant.	Lastens	maxvikt	är	76	kg	och	nyttobredden	
är	max.	1200	mm.
LA003	–	För	bilar	utan	taklucka.

5. PARKERINGSSENSOR BAK
System	som	underlättar	parkering	med	 ilagd	backväxel:	
det	garanterar	 att	 hinder	 som	bilen	 riskerar	 att	 köra	på	
upptäcks	av	de	fyra	givarna.
BS030	

6. TEXTILMATTA
De	 här	 båda	 måttanpassade	 golvmattorna	 är	 100	 %	
kompatibla	med	bilens	originalutrustning.	De	används	för	
att	undvika	halkrisk	och	ge	säkrare	körning.	De	passar	bra	

ihop	med	inredningen	i	din	Dokker	och	skyddar	dessutom	
bilen	mot	slitage	och	fukt.	Mörkgrå.
MA010	

7. STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK
Helt	 integrerade	 stänkskydd	 som	 följer	 bilens	 former.		
De	skyddar	karossen	från	lera,	grus	och	småsten.
ST001	fram,	ST003	bak	

8. LARM
Larmet	 är	 helt	 kompatibelt	 med	 det	 elektroniska	
systemet	 i	 din	 Dokker	 och	 skyddar	 mot	 inbrottsförsök	
och	känner	av	rörelser	inne	i	bilen.
AL010

9. TRÄGOLV
En	av	delarna	i	träskyddspaketet	som	är	avsett	att	skydda	
det	bakre	lastutrymmet	i	Dacia	Dokker.	Det	är	träfanér	av	
marin	kvalitet	med	halkskyddsfunktion.
IR001	

TRÄINKLÄDNAD
Sidopaneler	 som	 skyddar	 Dacia	 Dokker	 invändigt	 vid	
lastning	och	transport	av	material.
IR001

10. FÖNSTERGALLER BAK
De	här	tåliga	gallren	skyddar	de	varor	som	transporteras	
mot	stöld	om	glaset	går	sönder.
SG020	
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Dacia Dokker Van

Standardutrustning och tillval

Dimensioner

SNÖVIT (369) MARINBLÅ (D42) KOMETGRÅ (KNA)*

NATTSVART (676)*

Färger

LASTUTRYMMETS VOLYM (dm3)
Konfiguration med två platser 3300
Konfiguration med en plats (med Dacia Easy Seat borttaget) 3900

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2810
B Totallängd 4363
C Överhäng fram 822
D Överhäng bak 731
E Spårvidd fram 1490
F Spårvidd bak 1478
G Markfrigång olastad / med last 186 / 151
H Höjd olastad utan / med takbågar 1809 / 1847
H1 Inlastningshöjd (olastad) 565
H2 Lastöppningshöjd 1100

L1 Totalbredd utan backspeglar 1751
L2 Totalbredd med backspeglar 2004
L3 Invändig bredd mellan hjulhus (med / utan klädsel) 1130 / 1170
L4 Maximal lastbredd (utan klädsel) 1372 / 1413
M Maximal lasthöjd under taket 1271
N1 Under lastbredd i bagageutrymmet (i tröskelhöjd) 1189
N2 Öppningsbredd bak (1 m från golvet) 1082
P Öppningsbredd i höjd med sidoskjutdörren 703
R Öppningshöjd i höjd med sidoskjutdörren 1046
Y1 Max. lastlängd på golvet med rör / mellanvägg 1856 / 1901
Y2 Max. lastlängd på golvet med stolen Easy Seat borttagen 3110

VIKT (kg)
Nyttolast (Dokker / Ambiance) 600 / 750

Dokker Ambiance
Exteriör
Främre och bakre stötfångare i svart • •
Främre och bakre stötfångare, färganpassade - ¤
Sidoskyddslister i grått - •
Yttre dörrhandtag, svarta • •
Backspeglar manuellt justerbara utifrån, svarta • -
Ytterbackspeglar som ställs in manuellt från insidan, svarta - •
Eljusterbara och eluppvärmda ytterbackspeglar, svarta - ¤
Eljusterbara och eluppvärmda ytterbackspeglar, färganpassade - ¤
Längsgående takbågar, svarta - ¤
15" stålfälgar med hjulkapsel ”Tisa” • -
15" stålfälgar med hjulkapsel "Aracaju" - •
15" ”Empreinte” aluminiumfälgar - ¤
Metalliclack ¤ ¤

Interiör
Frontpanel i mitten, svart • •
Instrumentpanel med varvräknare • •
Klädsel Simili • -
Textilklädsel Rollando ¤ •

Skyddande mellanväggar
Fällbar gallerförsedd mellanvägg, inklusive Dacia Easy  
Seat borttagbar passagerarstol - ¤

Mellanvägg med ruta • •

Lastning
Skyddsmatta i lastutrymmet - ¤
Åtta lastöglor i golvet i lastutrymmet • •
Nyttolast, upp till beroende på utrustning 600 kg 750 kg
Förberett för takräcke • •
Förberett för längsgående takbågar • •

Dokker Ambiance
Säkerhet
ABS + panikbromsassistans • •
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) och antispinnsystem (ASR) • •
Krockkudde på förarsidan • •
Främre krockkudde på passagerarsidan ¤ ¤
Sidokrockkuddar fram - ¤
Bilbälten fram som går att ställa in i höjdled - •
Däckreparationssats • •
Reservhjul (däckreparationssats utgår) ¤ ¤

Dörrar och rutor
Höger sidoskjutdörr (vänster panel och bakre sidorutor plåtade) • •
Höger sidoskjutdörr med ruta - ¤
Vänster sidoskjutdörr med ruta - ¤
Asymmetriska plåtade bakdörrar • •
Asymmetriska glasade bakdörrar med bakrutetorkare och värme i bakrutan - ¤

Bilsäkerhet
Elektronisk transponderstyrd startspärr • •

Körning 
Servostyrning • •
Färddator (trippmätare och total mätarställning, körd sträcka, 
förbrukat bränsle, genomsnittlig förbrukning, räckvidd med befintligt  
bränsle, medelhastighet, serviceintervaller)

- •

Kontrollampa för ej stängd dörr • •
Bältespåminnare förarsidan • •
Farthållare/fartbegränsare - ¤
Parkeringsradar, bak - ¤

Sikt
Dimljus fram, spoilerljus - •
Bakrutetorkare - ¤

Dokker Ambiance
Komfort
Fjärrstyrt centrallås - •
Manuella fönsterhissar fram • -
Elmanövrerade fönsterhissar fram - •
Innerbelysning fram • •
Ratt justerbar i höjdled - •
Förarstolen är justerbar i höjdled - •
AC manuell luftkonditionering med pollenfilter - ¤
Belysning i lastutrymmet • •

Förvaring
Öppen förvaring i A4-storlek på ovansidan av instrumentbrädan • •
Förvaringsfack i framdörrarna • •
Öppet förvaringsutrymme ovanför handskfacket • •
Plats för mugghållare på mittkonsolen fram • •
Stängd förvaring på förarsidan under instrumentbrädan • •

Ljud, multimedia
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB, Bluetooth®  
och rattreglage) - ¤

MEDIA NAV: (7" pekskärm i färg, navigering, radio, uttag för AUX+USB,  
Bluetooth®, rattreglage och AHA-interface via AHA-app och rattreglage) - ¤

• : standard, ¤ : tillval, - : Ej tillgängligt.

* TillvalSILVER (D69)



En ny högpresterande bensinmotor: TCe 115

Dokker Van är utrustad med den senaste 
motorn TCe 115 (bensinmotor med turbo 
och direktinsprutning) som utvecklats av 
motorexperterna på Renaultkoncernen. 
Det är en motor som är innovativ, 
bränslesnål, smidig, dynamisk och kraftfull.

Teknisk data 

Dokker uppfyller följande tre kriterier : 
 - CO2-utsläpp som ligger under 120 g/km 
 - tillverkad i en ISO 14001-certiferad fabrik
 - innehåller mer än 7 % återvunnen plast

Med tar Dacia sitt ansvar under hela bilens livscykel.

Vridmoment

Effekt

Bensin 1.6 Sce Bensin TCe 115 Diesel 1.5 dCi 90

Motor
Typ av växellåda 5-vxl manuell 5-vxl manuell 5-vxl manuell
Utsläpp Euro 6 Euro 6 Euro 5
Motortyp H4M 738 H5Ft 408 K9K 612
Cylindervolym (cm3) 1598 1197 1461
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,2 76 x 80,5
Antal cylindrar / ventiler 4 / 16 4 / 16 4 / 8
Max.effekt KW CEE (hk) 75 (102) 85 (116) 66 (90)
Varvtal för maxeffekt (varv/min) 5600 5500 3750
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) 156 190 200
Varvtal för max. vridmoment (varv/min) 4000 2000 1750
Insprutningstyp Multipoint Direktinsprutning
Lufttillförsel Luft Turbokompressor
Katalysator / Partikelfilter S / - S / - S / S

Växellåda
Typ av växellåda JR5 JR5 JR5
Antal växlar framåt 5 5 5
Hastighet vid 1 000 varv/min på 1:an / på 2:an / på 3:an 6,78 / 12,33 / 19,11 7,50 / 14,28 / 22,65 8,17 / 15,56 / 24,68
På 4:an / på 5:an 26,99 / 34,21 30,93 / 42,34 33,70 / 46,15

Styrning
Servostyrning Servo (hydraulisk)
Vänddiameter mellan trottoarer / mellan väggar (m) 11,1
Antal rattvarv mellan ändlägen 3,3

Axlar
Typ av framvagn / bakvagn Pseudo-McPherson med triangellänkar / Mjuk hjulaxel med programmerad korrigering och spiralfjädrar

Hjul och däck
Standardfälgar 15”
Referensdäck fram och bak 185/65 R 15

Bromssystem
Typ av bromskrets X
ABS / AFU S / S
Elektronisk bromsfördelning S
ESC O
Fram: ventilerade skivor (DV) diameter (mm) / tjocklek (mm) 258 x 22 280 x 24 258 x 22
Bak: trumma (T) / diameter (tum) T / 9

Prestanda
Aerodynamisk SCx 0,965 0,965 0,965
Maximal hastighet (km/h) 170 175 162
0–100 km/h (s) 12,7 10,8 13,9
400 m servo (s) 18,3 17,7 19,0
1 000 m servo (s) 34,2 32,4 35,5

Bränsleförbrukning och utsläpp* 
CO2 (blandad cykel i g/100 km) 140 135 118
Stadskörning (l/100 km) 7,7 7,3 5,2
Landsvägskörning (l/100 km) 5,3 5,2 4,1
Blandad körning (l/100 km) 6,2 6,0 4,5
Bränsletank (l) 50 50 50

Vikt (kg)
Olastad tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1198 1249 1281
Tjänstevikt framåt 722 759 783
Tjänstevikt bakåt 476 490 498
Max. godkänd (MMAC) 1753 1924 1959
Bilens maxtågvikt (MTR) 2953 3124 3159
Nyttolast (CU), upp till beroende på utrustning 600 750 750
Max. vikt med bromsat släp (inom ramen för MTR) 1200 1200 1200
Maxvikt för obromsat släp 595 620 640
* Provisoriska uppgifter som ska godkännas. Beroende på utrustningsnivå.



BILLÅN
Du har valt din Dacia. Nu är det dags att välja finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli Daciaägare. Vi hjälper dig 
att hitta en lösning som passar din ekonomi. Kontantinsats på 20 % av bilens pris är allt du behöver betala för att köra 
hem i din nya bil. Betala kontant eller använd din gamla bil som inbyte. Med ett billån kan du låna mellan 10 000 kronor 
och 80 % av bilens pris. På en ny bil kan du återbetala lånat belopp i upp till 7 år. 

INGA ÖVRIGA AVGIFTER
Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader så som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer. 

RÄNTA
Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta kommer din kostnad att vara densamma under hela perioden. Väljer du 
rörlig ränta kan kostnaden gå upp och ner då den är kopplad till referensräntan Stibor 90 dagar. Du kan när som helst 
byta från rörlig till fast ränta. Ytterligare ett alternativ är rörlig ränta med räntetak, då kan räntan bli max 2 % högre än 
den aktuella räntan vid bilköpet. 

BILLEASING 
Med  Dacia Billeasing kan du finansiera din Dacia anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 50 % av momsen 
på leasinghyran. Du binder inte kapital, utan frigör investeringsresurser för annat i företaget. Enkelt att budgetera 
bilkostnaden. Dessutom får du förmånlig försäkring hos Dacia Försäkring. 

FÖRSÄKRING
I samarbete med Dacia Försäkring erbjuds en skräddarsydd och förmånlig försäkring. De är experter på din bil och extra 
noga med att den alltid hanteras på bästa sätt. De vet också att din Dacia mår bäst av att slippa främmande reservdelar. 
Därför garanterar de att din bil alltid repareras med Dacia Originaldelar, så att den fortsätter vara lika dynamisk och 
driftsäker som den dag den lämnade fabriken. 

DACIA SERVICE 
Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt sätt att sköta din Dacia. Att göra det på en auktoriserad 
Daciaverkstad, med Dacias originaldelar, ger dig både trygghet och garantier. Du vet att din Daciatekniker utbildats på 
exakt den bilmodell du äger. Du vet att alla delar som monteras i din bil, vid service eller reparation, är perfekt anpassade 
för bästa funktion. 
Det kan gälla slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och godkänt redan innan det hamnar på din bil. 

DACIA SERVICEAVTAL
Försäkra dig om att din bil är eftertraktad den dagen du ska sälja den. En bil som är servad i tid av specialister värderas 
högt. Dacia Serviceavtal är både enkelt och ekonomiskt. För att teckna ett Serviceavtal ta kontakt med din återförsäljare. 
Du betalar en fast månadskostnad under avtalsperioden 24 eller 36 månader. Priset baseras på bilmodell och din årliga 
körsträcka. Om verklig körsträcka avviker från avtalad sker en justering efterverkstadsbesök där priset höjs vid ”övermil” 
och sänks vid ”undermil”. För tiden som gått fram till justeringen sker en retroaktiv debitering alt. kreditering. Efter 
avtalsperioden kan du förnya avtalet ett år i taget med nytt pris (max bilålder 8 år).

GARANTIER
Daciaägare åtnjuter en garanti på tre år eller 100 000 km, vilket som inträffar först, samt 2 års lackgaranti och 
6 års rostskyddsgaranti.

FÖRLÄNGD GARANTI - KÖP LITE EXTRA UNGDOM TILL DIN DACIA
Finns det något bättre än att ha en alldeles ny bil? Det skulle väl i så fall vara om den vore ny lite längre. Att få fortsätta 
köra med känslan av trygghet i att ha en bil med garantier mot eventuella tekniska problem man kan råka ut för. Nu kan 
du utöka nybilsgarantin med förlängd garanti! Med Dacia Förlängd Garanti behöver du inte bli rädd för att bli stående vid 
någon vägkant eller oroa dig för oväntade och dyrbara reparationer. Dessutom blir andrahandsvärdet naturligtvis högre 
när det fortfarande har förlängd garanti. Förlängd garanti gäller på alla Dacia-verkstäder i hela Europa*.

DACIA KUNDSERVICE

 $ E-MAIL: kundservice.sverige@dacia.com

 $ TELEFON: 08-585 75 430

* Gäller alla länder i Europa utom Ryssland och Vitryssland.

DACIA – SMARTA LÖSNINGAR TILL ETT BRA PRIS
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* Beroende på vilket som inträffar först (se säljvillkoren).

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i specifikationer 
för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte fnnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för senaste 
information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav.

Dacia
Smarta lösningar,
till ett bra pris.
Vi på Dacia var de första som förstod att en 

bil inte behöver vara dyr för att vara robust 

och attraktiv. Och någonting säger oss att vi 

har haft rätt. Våra modeller är idag kända för 

sin driftsäkerhet och sitt låga pris. Dokker Van 

imponerar med sin unika konstruktion och sin 

höga standard. Våra modeller är dessutom 

alltid rymliga och har generöst med plats för 

passagerarna och deras bagage. Vår framgång 

vilar på en enkel slutsats: att det går att tillverka 

och sälja en bil utan att kunden för den skull ska 

behöva offra hela sin budget och ha pengar kvar 

till annat. DACIA TILLHÖR RENAULTGRUPPEN 

och använder tekniska lösningar med bevisat hög 

prestanda och driftsäkerhet. Därför kan vi erbjuda 

en garanti på tre år eller 100 000 km* samt 

fördelaktiga driftkostnader. Ett Flertal av våra 

modeller bär också märkningen Dacia eco2.  

Dessa tillverkas i ISO 14 001-certiferade 

fabriker och har motorer som släpper 

ut mindre än 120 g CO2 /km. Detta är 

ytterligare en av våra övertygelser om att 

miljöhänsyn inte ska behöva kosta extra!

* Det som uppstår först

www.dacia.se




