Dacia Dokker
& Dokker Stepway

Dacia Dokker

Maak uw
dagelijkse leven
gemakkelijker !

Dacia Dokker

Ontdek
de Stepway look
De Dacia Dokker Stepway is gemaakt voor het avontuur! Wees klaar

16” Design wielen. Binnen vindt u de specifieke Stepway zetelbekleding

om verrast te worden! De offroad-look met de voor- en achterskids en

met 3D-details in een Donker Carbon sfeer. Dit onderscheidt deze

dakstaven in gesatineerd chroom en met wielkastverbreders en zijskirts

Dacia Dokker Stepway. In de Dacia Dokker Stepway, voelt iedereen zich

in zwart. Als u voor een sportief gevoel wilt gaan is de Stepway uw auto!

thuis.... U zult van hem gaan houden!

Dacia Dokker Stepway krijgt dit karakter door de chromen grill en de

Dacia Dokker

Technologieën die het
leven gemakkelijker maken
De wereld verandert en uw behoeften evolueren. Dacia Dokker stelt u
steeds meer nuttige technologieën voor. Met onder meer een Media Nav
Evolution-multimediasysteem*, een ingebouwde achteruitrijcamera*, een
vertrekhulp op hellingen, elektrische ruiten met impulsbediening voor de
bestuurder* en een snelheidsregelaar en -begrenzer* sluit de Dacia Dokker
aan bij uw voorkeuren en hij maakt u het leven gemakkelijker.
* Naargelang de versie

Dacia Dokker

Een moduleerbare ruimte
om oneindig te leven.
Slim en handig, Dacia Dokker transformeert het dagelijkse leven.

Dacia Dokker is standaard uitgerust met ABS met remhulpsysteem,

De handige schuifdeuren* maken de weg vrij om makkelijk spullen in en uit

4 airbags, een Isofix systeem om gemakkelijk en veilig een kinderzitje te

te laden of zelf in te stappen. In de auto kunt u genieten van de ingenieuze

bevestigen, ESC (Electronic Stability Control), maar ook parkeersensoren

opbergmogelijkheden op de plaatsen waar u het nodig heeft.

achteraan*. Ruimte en veiligheid … Grote projecten zijn voor u !

De 1/3-2/3 neerklapbare achterbank* geeft u de mogelijkheid om de
Dokker te transformeren tot 5, 4, 3 of 2 zitter. U kunt alles meebrengen en
de kinderen zullen erg blij zijn. Ook aan de veiligheid is gedacht,

* Afhankelijk van het uitrustingsniveau

Dacia Dokker

Dokker

Ambiance

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING
ESSENTIAL = DOKKER+

- 3 hoofdsteunen achteraan
- 15” stalen velgen
- ABS + Remhulpsysteem
- Asymmetrische achterdeuren met ruit
- Bandendrukcontrolesysteem
- Bandenopblaaskit
- Bestuurdersairbag en ontkoppelbare
passagiersairbag
- Daglichten
- Driepuntsveiligheidsgordels voor- en
achteraan
- Ecomodus
- ESP + Antislipsysteem
- Geluidsalarm bij niet vastgemaakte
veiligheidsgordels vooraan
- Getinte ruiten
- Interieur Donker Carbon / Tropic Grijs
- Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel
op de plaatsen achteraan

- Neerklapbare achterbank 1/1 (rugleuning)
- Radiovooruitrusting vooraan
- Schakelindicator
- Start & Stop
- Stoffen zetelbekleding Rollando
- Stuurbekrachtiging
- Vaste achterste zijruiten
- Vaste buitenspiegels
- Verwarmde achterruit met ruitenwisser
- Zijdelingse airbags vooraan
- Zijschuifdeur rechts met openklapbare ruit
- Zwarte bumpers
Beschikbaar in optie:
- Metaalkleur
- Reservewiel

- 12V-aansluiting
- Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
- Elektrische ruiten vooraan
- Gesloten handschoenkastje
- In de hoogte regelbare veiligheidsgordels
vooraan
- Kofferverlichting
- Neerklapbare en opklapbare achterbank
1/3 - 2/3
- Opbergrek vooraan
- Plug & Radio : radio MP3, bediening aan het
stuur, Jack-aansluiting, USB en Bluetooth®
- Van binnenuit handmatige regelbare zwarte
buitenspiegels
- Verwijderbaar bagagescherm
- Zwarte zijdelingse beschermingsstrips

Beschikbaar in optie:
- Kaart van West-Europa (in combinatie
met navigatiesysteem)
- Look-pack : in de lengte dakstaven,
mistkoplampen, buitenspiegels en
bumpers in koetswerkkleur
- Manuele airconditioning
- MaxiComfort pack : in de hoogte regelbare
stuurwiel en besturderszetel, zijschuifdeur
links met openklapbare ruit, elektrische
buitenspiegels, boordcomputer en
plafondlichtje achteraan
- Media-Nav Evolutie: geïntegreerd
navigatiesysteem met touchscreen,
radio, jack-aansluiting, USB, Bluetooth®
en TMC info-trafic(met kaart van Benelux)
- Metaalkleur
- Reservewiel
- Scheidingsnet interieur /
bagagecompartiment

Dacia Dokker

Laureate*

Stepway

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

LAUREATE = AMBIANCE +

STEPWAY = LAUREATE +

- Alu 15” velgen
- Armsteun
- Boordcomputer
- Buitenspiegels in koetswerkkleur
- Bumpers in koetswerkkleur
- Elektrische buitenspiegels
- Elektrische ruiten vooraan met
impulsbediening
- In de hoogte regelbaar stuurwiel
- In de hoogte regelbare besturderszetel
- In de lengte dakstaven
- Manuele airconditioning
- Mistkoplampen
- Snelheidsregelaar en -begrenzer
- Stoffen zetelbekleding Elfa
- Zijschuifdeur links met openklapbare ruit

Beschikbaar in optie:
- Kaart van West-Europa (in combinatie
met navigatiesysteem)
- Media-Nav Evolutie: geïntegreerd
navigatiesysteem met touchscreen,
radio, jack-aansluiting, USB, Bluetooth®
en TMC info-trafic(met kaart van Benelux)
- Metaalkleur
- Parkeerhulpsysteem achteraan
- Reservewiel
- Scheidingsnet interieur /
bagagecompartiment
* Afbeelding van Laureate met optie Média-Nav Evolution

- 16”-velgen Flexwheels
- All-Road Pack
- Lederen stuurwiel
- Media Nav Evolution
- Parkeerhulpsysteem achteraan

Beschikbaar in optie:
- 16” alu-velgen
- Kaart van West-Europa
(in combinatie met navigatiesysteem)
- Metaalkleur
- Reservewiel
- Scheidingsnet interieur /
bagagecompartiment

Dacia Dokker

Kleuren

IJSWIT (369) (1)

AZUURBLAUW (RPL)**

Sierwieldoppen en velgen

NAVYBLAUW (D42)* (1)

COSMOSBLAUW (RPR)

ZWART NACRE (676)
15” SIERWIELDOPPEN
TISA*

15” SIERWIELDOPPEN
ARACAJU*

15” LICHTMETALEN VELGEN
ALTICA*

FLEXWHEEL 16” BAYADERE
DARK METAL**

KOMEETGRIJS (KNA)

DUINBEIGE (HNP)
15” LICHTMETALEN VELGEN
NEPTA*

(1) Niet-metaalkleur
* Niet Beschikbaar op Stepway
** Alleen beschikbaar op Stepway

Dacia Dokker

Accessoires
1. DAKKOFFER OP OVERDWARSE DAKSTAVEN :
Deze elegante dakkoffer van Dacia (400 of 480L)
laat zich in enkele minuten tijd installeren op de
dakstaven en biedt een bijkomend bagagevolume
voor uw wagen.
2. DWARSSTAVEN OP LENGTESTAVEN : Deze
dwarsstaven op lengtestaven verhogen het
laadvermogen van uw Dokker (max. belasting
80 kg, gewicht incl. stangen) voor een veilig
transport. Ze kunnen worden uitgerust met
verschillende draagaccessoires zoals skidragers,
fietsdragers, dakkoffer enz.

1.2.

2.

3. ZWANENHALSTREKHAAK : Deze trekhaak biedt
u verschillende transportmogelijkheden in alle
veiligheid zoals het trekken van een aanhangwagen,
boot, caravan, fietsendrager, enz…
4. PARKEERHULPSYSTEEM VOOR EN ACHTERAAN :
Dit systeem maakt het mogelijk om snel en veilig uw
auto parkeren.
5. STOFFEN BOVENTAPIJTEN : De op maat
gemaakte in textiel passen perfect in uw
interieur en garanderen een hoog kwaliteits- en
veiligheidsniveau.

3.

4.

5.

6. KOFFERBAK : Deze bak past perfect in de
kofferruimte van uw Dacia Dokker. Hij is stevig
en sterk en beschermt de laadruimte. Hij is ook
waterdicht waardoor het transport van allerlei
soorten producten van allerlei soorten producten
vergemakkelijkt.
7. UITNEEMBARE KOFFERVERDELER : deel de
koffer van uw voertuig in voor een beter overzicht,
en hou de voorwerpen erin op hun plaats tijdens
de rit. Uitneembaar en gemakkelijk te installeren,
hij past zich moeiteloos aan aan voorwerpen van
verschillende grootte.

6.

7.

8.

8. TIJDELIJKE KOFFERBESCHERMING : In versterkte
stof en waterdicht. De kofferbescherming dekt
de hele kofferbodem (vloer, laaddrempel en
zijwanden). Ideaal voor het vervoer van vuilmakende
voorwerpen. Een geïntegreerd zakje maakt het
vouwen en het opslaan gemakkelijk.

Dacia Dokker

Uitrusting en opties
Dokker

Ambiance

Laureate

Stepway

Zwarte bumpers voor- en achteraan
Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur
Zwarte zijdelingse beschermingsstrips
Zwarte vaste buitenspiegels
Van binnenuit, handmatig regelbare buitenspiegels
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in Dark Metal
Zwarte dakstaven
Dark Metal dakstaven
15” stalen velgen
15” alu-velgen
16” alu-velgen "Panache" Dark Metal
Metaalkleur

ã
ã
ã
¤

ã

Look-Pack
ã
ã

Look-Pack
-

Look-Pack
ã
¤

ã
ã
ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
ã
ã
ã
¤

ZETELS EN INTERIEUR
Middenconsole
Dashboard met toerenteller
Versnellingspookknop in chroom
Lederen versnellingspookknop en stuurwiel

Donker
carbon

Metaalgrijs

ã
-

ã
-

Glazend zwart
Metaalgrijs en
blauwe ring
ã
ã
-

ã
ã

Zwart

Zwart

Chroom

Zwart en
blauw

ã
-

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
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-

ã
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ã
ã
ã
ã
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3 hoofdsteunen achteraan

ã

ã
(komma)

ã
(komma)

ã
(komma)

Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op de plaatsen achteraan
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenopblaaskit
Reservewiel (Vervangt de bandenopblasskit)

ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
¤

Binnenste deurgrepen en omranding van de verluchtingsmonden
Neerklapbare en opklapbare achterbank 1/3 - 2/3
Stoffen zetelbekleding Rollando
Stoffen zetelbekleding Elfa
Stepway-zetelbekleding met stiksels en borduursels
Koffertapijt

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS met remhulpsysteem
Dynamische stabiliteitsregeling ESP met antislipsysteem ASR
Bestuurdersairbag en ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels

Dokker

Ambiance

Laureate

Stepway

ã

Look-Pack
ã

ã
ã

ã
ã

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ruiten vooraan
Plafondlampje vooraan
Plafondlampje vooraan met leesspot aan de passagierszijde
12V-aansluiting

ã
-

ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã

In de hoogte regelbaar stuurwiel

-

ã

ã

In de hoogte regelbare bestuurderszetel

-

MaxiComfort
Pack
MaxiComfort
Pack

ã

ã

-

ã

ã

ã

-

¤
ã

ã
ã

ã
ã

Open

Open

Open

Open

ã
ã
-

Vooraan

ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã

ã

ã

ã

ã

-

ã
ã
¤

ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
¤

-

¤

ã

-

-

¤

¤

ã

-

¤

¤

¤

-

¤

ã

-

-

¤

ã

ã

ZICHTBAARHEID

DESIGN BUITENKANT

Mistkoplampen
Ruitenwisser achteraan

COMFORT

Verwarming met luchtrecyclage en verluchtingmonden aan de
plaatsen achteraan
Manuele airconditioning
Kofferverlichting

OPBERGVAKKEN
Opbergvak A4 op het dashboard
Opbergvakken in de deuren vooraan
Open opbergvak boven het handschoenkastje
Opbergrek vooraan
Bekerhouder op het console voor- en achteraan
Gesloten opbergvak aan de onderkant van het dashboard
(bestuurderszijde)
Opbergzakjes in de rugleuning van de voorzetels
Gesloten handschoenkastje
Verwijderbaar bagagescherm
Scheidingsnet interieur / bagagecompartiment

MULTIMEDIA
Plug & Radio: Radio CD-MP3, Jack-aansluiting, USB,
Bluetooth® en bediening aan het stuur
Media-Nav Evolutie: Geïntegreerde navigatiesysteem
met touchscreen, radio, Jack-aansluiting, USB, Bluetooth®
en bediening aan het stuur
Kaart van West-Europa voor het navigatiesysteem Media-Nav

PACKS

Zijschuifdeur rechts met openklapbare ruit

ã

ã

ã

ã

Zijschuifdeur links met openklapbare ruit

-

MaxiComfort
Pack

ã

ã

Look-Pack: Buitenspiegels en bumpers in koetswerkkleur,
mistkoplampen en dakstaven
MaxiComfort pack : in de hoogte regelbare stuurwiel en
besturderszetel, zijschuifdeur links met openklapbare ruit, elektrische
buitenspiegels, boordcomputer en plafondlichtje achteraan

Asymetrische achterdeuren met ruiten

ã

ã

ã

ã

ã : standaard.

ã

ã

ã

ã

Ecomodus
Schakelindicator
Stuurbekrachtiging

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

Boordcomputer

-

MaxiComfort
Pack

ã

ã

Aanduiding bij niet gesloten deuren
Geluidsalarm bij niet vastgemaakte veiligheidsgordels
Snelheidsregelaar en -begrenzer
Parkeerhulpsysteem achteraan

ã
ã
-

ã
ã
-

ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
ã

DEUREN EN RUITEN

BESCHERMING VAN DE WAGEN
Startblokkeersysteem

RIJGEDRAG

¤ : optie.

- : niet beschikbaar.

Dacia Dokker

Motoren
SCe 100

Blue dCi 75

Blue dCi 90

Benzine
9
75 op 5 500
150 op 4 000
Multipoint
1 598
4/16
Euro 6
Ja
Ja

Diesel
8
55 op 3 750
200 op 1 550
Direct injectie
1 461
4/8
Euro 6
Ja
Ja

Diesel
8
70 op 3 750
220 op 1 750
Direct injectie
1 461
4/8
Euro 6
Ja
Ja

170
12,3 / 12,8*

154
15,1 / 15,5*

168
12,5 / 12,6*

Manueel/5

Manueel/6

Manueel/6

Hydraulische
11,1 / 11,6

Zie prijslijst
Zie prijslijst

Zie prijslijst
Zie prijslijst

MOTOREN
Brandstof
Fiscale PK
Vermogen Kw (Pk)
Max. koppel Nm
Injectie type
Cilinderinhoud (cm 3)
Aantal cilinders / kleppen
Milieunorm (1)
Roetfilter
Stop & Start en Smart Energy Management

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0 tot 100 km/u (s)

VERSNELLINGSBAK EN TRANSMISSIE
Type versnellingsbak / Aantal versnellingen

STUURINRICHTING
Stuurinrichting
Draaicirkel tussen voetpaden

REMMEN
Vooraan : geventilleerde schijven (GS) diameter (mm) / dikte (mm)
Achteraan : trommel (T) / diameter (duims)
Maat van de standaardvelgen en -banden (voor- en achteraan)

(GS) 258
(T) 9

(GS) 280
Zie prijslijst
185/65 R15 of 195/55 R16

Zie prijslijst

VEBRUIK EN EMISSIES (IN l/100km EN g/km)
Homologatie protocol
Ecomodus
Inhoud van de brandstoftank (l)
Inhoud van de AdBlue ® tank (2) (l)
CO 2 -uitstoten (g/km)
Stadscyclus (l/100 km)
Wegcyclus (l/100 km)
Volledige cyclus (l/100 km)

Ja
50
156 / 159*
8,3 / 8,4*
6,0 / 6,2*
6,8 / 7,0*

WLTP
Nee
50
17
112 / 114*
Zie prijslijst
Zie prijslijst
4,2 / 4,3*

Nee
50
17
113 / 115*
Zie prijslijst
Zie prijslijst
4,3 / 4,4*

1 149 / 1 199*
2 994 / 3 002*
1 794 / 1 802*
1 200-610 / 635*

1 257 / 1 302*
3 095 / 3 102*
1 895 / 1 902*
1 200-665 / 685*

1 293 / 1 307*
3 099 / 3 107*
1 899 / 1 907*
1 200-680 / 690*

GEWICHTEN
Rijklaar rijgewicht
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Hoogst toegelaten gewicht
Aanhanger met/zonder remmen

*Versie Stepway
(1) Capaciteit van de Adblue-tank, indien betrokken motorisatie. (2) Het brandstofverbruik, zoals de CO 2 -uitstoot, wordt volgens een standaard en reglementaire methode gehomologeerd. Identiek voor alle autofabrikanten, het maakt het mogelijk om de
voertuigen tussen elkaar te vergelijken.
Sinds september 2018 zijn alle nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procudure). Om de overgang gemakkelijker te maken, worden de uitstoot- en verbruikscijfers die volgens het
WLTP-protocol gehomologeerd werden, omgezet naar de vroegere NEDC-norm (gecorreleerd NEDC) tot einde 2019. Meer informatie bij uw Renault-verdeler.

Dacia Dokker

Afmetingen

VERSIES

DOKKER
DOKKER STEPWAY

KOFFERINHOUD (dm3)
5 Plaatsen (onder het bagagescherm)
2 plaatsen (met 2de zetelrij neergeklapt in portefeuillestand)
Wielbasis
Totale lengte
Overbouw vooraan
Overbouw achteraan
Spoorbreedte vooraan
Spoorbreedte achteraan
Vrije hoogte leeg / geladen
Totale hoogte leeg/met dakstaven

DOKKER
DOKKER STEPWAY

AFMETINGEN (mm)
800
3 000

800
3 000

2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
190 / 153
1 814 / 1 852

2 810
4 388
834
744
1 490
1 478
190 / 153
1 852

AFMETINGEN (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H

VERSIES
H1
H2
L1/L2
L3
L4
J1
J2
K
M1
M2
N1
N2

Hoogte laaddrempel leeg
Hoogte van de achterdeuren
Totale breedte zonder/met buitenspiegels
Binnenbreedte tussen wielkasten
Maximum laadbreedte
Breedte op schouderhoogte vooraan
Breedte op schouderhoogte achteraan
Vrije knieruimte achteraan
Hoogte zitting vooraan onder het dak bij helling 14°
Hoogte zitting achter onder het dak bij helling 14°
Breedte laadopening achteraan (op de laadrempel)
Laadbreedte achteraan (op 1 m van de laadrempel)

VERSIES

DOKKER
DOKKER STEPWAY

AFMETINGEN (mm)
570
570
1 094
1 094
1 751 / 2004 1 767 / 2 004
1 130
1 130
1 372
1 372
1 401
1 401
1 458
1 458
177
177
1 037
1 037
1 065
1 065
1 189
1 189
1 082
1 082

P
R
Y1
Y2
Z

Laadbreedte achteraan (ter hoogte van de
zijschuifdeur)
Laadopening (ter hoogte van de zijschuifdeur)
Laadlengte achter de 2de zetelrij
Maximum laadlengte achter 2de zetelrij in
portefeuillestand
Hoogte onder het bagagescherm

703

703

1 046
1 164

1 046
1 164

1 570

1 570

588

588

Dacia Dokker

Rijd, reis, geniet...
Dat is de geest van Dacia!
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een en dezelfde formule:

juiste keuze heeft gemaakt: een keuze voor kwaliteit, betrouwbaarheid

modellen met een uitgesproken stijl en de meest betrouwbare

en design maar ook voor comfort en een correcte prijs. Zo krijgt een

technologieën maar zonder overbodige franjes, en dat alles tegen een

breed publiek toegang tot een nieuwe wagen die perfect is afgestemd op

onklopbare prijs. En op nauwelijks tien jaar tijd hebben we een ware

zijn wensen en behoeften. Wie met een Dacia rijdt, hoeft niet al zijn geld

revolutie teweeggebracht in de autosector. Ongelooflijk? Niet echt. Ons

in zijn auto te steken maar kan ook nog met vakantie gaan, dochterlief

geheim? Een perfecte mix van eenvoud, transparantie en gulheid. Van de

de gitaar van haar dromen geven of gewoon wat besparen. Met Dacia

keuze van het model over de prijzen tot en met het onderhoud: bij Dacia

gaat u waar u wilt en doet u wat u wilt.

is alles helder en duidelijk. Wie met een Dacia rijdt, weet zeker dat hij de

Dacia Dokker

Voor uw belangrijkste
en dagelijkse
projecten

www.dacia.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (JANUARI 2019). Dit document werd opgesteld
aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure om een
gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten,
behoudt DACIA zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen.
Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële DACIA-verdelers. Afh ankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies
verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke DACIA-verdeler
om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes
verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook,
van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.
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