
 Dacia
Értjük az Ön elvárásait,
ezért intelligens ötleteket kínálunk
A Daciát és Önt az intelligencia köti össze. Praktikus és kedvező árú megoldást keres?

Mi tudjuk a megoldást!

Bőséges helykínálat, kényelem, kitűnő ár/érték arány, és kompromisszumok nélküli felszereltségek. A Renault csoport nem csak ezt kínálja, hanem  
sokéves szakértelmét is, a biztonság és a tartós autók terén.

A Renault Csoport tagjaként autóink tervezésekor olyan műszaki megoldásokra támaszkodunk, melyek már bizonyították hatékonyságukat  
és megbízhatóságukat. Ily módon 3 éves garanciát és különösen előnyös üzemeltetési költségeket kínálhatunk Önnek. Élvezze az autóját még nagyobb 
nyugalommal és hosszabbítsa meg a garanciát további két vagy három évvel, összesen akár 6 évre vagy 100 000 km-re. (a két érték közül, a korábban elért erejéig)

A Daciával Ön a bizalom mellett dönt.

06 80 101 211

www.dacia.hu

A  jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a  nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A  jelen prospektus DACIA előszériák és prototípusok alapján készült. A  termékek 
folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a  Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a  jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A  Renault Hungária Kft. az esetleges 
módosításokat a  lehető legrövidebb időn belül jelzi a  DACIA márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy 
tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. A  hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a  kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A  nyomtatási technikák korlátai miatt a  jelen prospektusban 
bemutatott színek kissé eltérhetnek a  gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A  jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Minden jog fenntartva.  
A kiadványban használt képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához a Renault Hungária Kft. előzetes engedélye szükséges. A feltüntetett fogyasztási és kibocsátási 
adatok a hatályos jogszabályoknak megfelelő NEDC-ciklus alapján kerültek kiszámításra. A mindenkori frissített fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat tartalmazó anyagok megtekinthetől minden Dacia márkakereskedésben. Információs vonal: 
06 80 101 211 (2013. június)

* Amelyik előbb teljesül
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Dacia Dokker
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• Oldalsó védőelemek 
• 15”-os acél keréktárcsák
• Központi zár távirányítóval
•  Elektromos ablakemelő elől
•  1/3 – 2/3 részben osztott, 

lehajtható hátsó ülés, az 
összehajtott ülés függőleges 
helyzetbe felhajtható (a 2. sorban) 

Motorok:
• 1,6 60,5 kW/82 LE
• 1,5 dCi 55 kW/75 LE

Vegyes fogyasztás (l/100km): 4,9–8,0
CO2 kibocsátás (g/km): 118–189

Ambiance
Verzió

• 14”-os acél keréktárcsák
• Szervokormány
•  Vezetőoldali és első utasoldali 

légzsák
• Oldalsó légzsák elöl
• Tolóajtó a jobb oldalon
•  Asszimetrikusan osztott hátsó 

ajtó
•  Isofix rögzítéssel ellátott hátsó 

ülések
• Lehajtható osztatlan hátsó ülés
• Teljesértékű pótkerék

Motorok:
• 1,6 60,5 kW/82 LE

FELSZERELTSÉG FÕ ELEMEI
ACCESS +

Méretek

Access
Verzió

JÉGFEHÉR (389)

14”-OS ACÉL 
KERÉKTÁRCSÁK 

access ambiance arctic

15”-OS LYRIC ACÉL 
KERÉKTÁRCSÁK

15”-OS GROOMY ACÉL 
KERÉKTÁRCSÁK

15”-OS KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK

TENGERÉSZKÉK D42 FEKETE (676)OMAHABÉZS (HNK) CSILLAGSZÜRKE (KNA)METEORSZÜRKE (KNA)ÁSVÁNYKÉK (RNF)

Karosszéria színe

Standard színek Metál fényezés

Keréktárcsák

Arctic
Verzió
AMBIANCE +

• Manuális klíma
• Első ködlámpák 
• Tetőrudak
•  Komfort csomag: állítható 

vezetőülés-magasság + 
állítható kormánymagasság és 
biztonságiöv-magasság 

•  Elektromosan vezérelt és fűtött 
külső visszapillantó tükrök

•  Tolóajtó a jobb és bal oldalon

Motorok:
• 1,6 60,5 kW/82 LE
• 1,2 TCe 85 kW/115 LE
• 1,5 dCi 55 kW/75 LE
• 1,5 dCi 66 kW/90 LE

1. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG
Ez a gyári tartozék az európai biztonsági szabványok által 
előírtaknál szigorúbb követelményeknek felel meg. A vonóhorog 
a Dacia modellekkel 100%-osan kompatibilis.

2. LED NAPPALI MENETFÉNY  
Kiváló láthatóságot biztosít..

3. 24 LITERES HŰTŐDOBOZ
Biztonságosan rögzíthető a biztonsági övek segítségével.

4. RIASZTÓ
Elengedhetetlen tartozék, amely védi autóját és a benne lévő 
tárgyakat a lopás ellen.

5. DACIA TETŐBOX
400 és 480 literes kivitelben kapható. Mindkét oldalról nyitható.

ÉRDEKLŐDJÖN KEDVEZŐ ÁRÚ CSOMAGAJÁNLATAINKRÓL! 
A RÉSZLETEKÉRT FORULJON DACIA ÉRTÉKESÍTŐJÉHEZ.

Tartozékok

mOtOrOK
A Dacia Dokkert megbízható és takarékos Renault motorok 
hajtják: 1,6 60,5 kW/82 LE, 1,5 dCi 55 kW/75 LE, 1,5 dCi 
66 kW/90 LE és az új 1,2 TCe 85 kW/115 LE.

Új és nagyteljesítményű TCe 115 benzinmotor*

A Dacia Dokker teljesen új 
TCe 115 motorral (közvetlen 
befecskendezésű benzines 
turbómotor) van felszerelve. 
Ez a modern motor a  Renault 
márkának a motorok fejlesztése 
terén szerzett bőséges 
tapasztalatára épül, és 
kitűnik gazdaságosságával, 
rugalmasságával, dinamikájával 
és teljesítményével.

Forgatónyomaték

Teljesítmény

A Dacia Dokker szériafelszerelésként 
tartalmazza az AFU vészfékrásegítő rendszerrel 
kiegészített ABS-t, amely biztosítja az autó 
optimális stabilitását és lerövidíti a fékutat.

Az ESC menetstabilizátor az ASR kipörgés gátló 
rendszerrel és a CSV alulkormányzás ellenőrző 
rendszerrel együtt a nehezebb közlekedési körülmények 
között is biztosítja a gépkocsi stabilitását. 

A Dokker modell egyes verziói teljesítik a következő 
3 feltételt: a CO2 kibocsátás kevesebb mint 120 g/km; 
ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemben készül, 
amely a minimalizálja a környezetre gyakorolt hatást; 
több mint 7 % újrahasznosított műanyagot tartalmaz.

               a márka elkötelezettségét jeleni a gépkocsi

teljes életciklusa alatt.

Csomagtér űrtartalma (dm3)
5 ülőhelyes elrendezésnél 800
2 ülőhelyes elrendezésnél (lehajtott hátsó ülésekkel) 3000

Méretek (mm)
A Tengelytáv 2810
B Teljes hossz 4363
C Első túlnyúlás 822
D Hátsó túlnyúlás 731
E Nyomtáv elöl 1490
F Nyomtáv hátul 1478
G Alvázmagasság terhelés nélkül/terhelt állapotban 190 / 153
H Terhelés nélküli gépkocsi magassága tetőrudak nélkül/tetőrudakkal 1814 / 1852
H1 Csomagtér küszöbének magassága 570
H2 Raktér nyílásának magassága 1094
L1 Teljes szélesség 1751
L2 Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel 2004
L3 Hasznos szélesség a kerékfedelek között 1130 / 1170
L4 Raktér maximális szélessége 1372
J1 Vállszélesség elöl 1401
J2 Vállszélesség hátul 1458
K Első üléstámla és a térd közötti távolság a hátsó ülésen 177
M1 Magasság a tetőig 14°-os dőlésszögnél az első üléseken 1037
M2 Magasság a tetõig 14°-os dőlésszögnél a hátsó üléseken 1065
N1 Csomagtér nyílásának szélessége 1189
N2 Csomagtér nyílásának szélessége 1082
P A tolóajtón berakott tárgy maximális szélessége 703
R A tolóajtón berakott tárgy maximális magassága 1046
Y1 Csomagtér hossza a hátsó ülésekig 1164
Y2 Csomagtér hossza az első ülésekig (lehajtott hátsó üléseknél) 1570
Z Magasság a csomagtér fedeléig 588

A Dacia Dokker gyári tartozékainak teljes kínálatáról tájékozódjon 
közvetlenül a legközelebbi Dacia márkakereskedésben.


