ВСИЧКО. ТОЧНО.

НОВАТА
DACIA SPRING
АКСЕСОАРИ

ДОБАВЕТЕ
СВОЯ СТИЛНА
НОТКА
Персонализирайте външния и вътрешния вид на вашата изцяло нова
електрическа Dacia Spring с ексклузивни и стилни аксесоари.
Те ще направят шофирането както забавно, така и практично.

ДИЗАЙН

ВЪНШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

1. 2. СТИКЕРИ ЗА

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Комплект от 3 стикера, които са предназначени
за вратата на багажника, за задните странични
колонки, както и за капаците на огледалата, така
че можете да се откроите със стил.
3. АНТЕНА ОТ ТИПА
„ПЕРКА НА АКУЛА“

Добавете нотка на елегантност с тази антена от
типа „перка на акула“, която ще раздвижи още
линиите на вашия автомобил.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕРИОРА

1. ПРЕДНИ SPRING СВЕТЕЩИ

ЛАЙСТНИ ЗА ВРАТИТЕ И PREMIUM
ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ

Spring праговите лайстни с автоматично
синхронизирано осветление с бяла светлина
придават елегантен и модерен вид още щом
отворите вратата. Поглезете се с първо качество
на 4-те стелки, които освен със своята класа
ще трансформират и защитят пода на цялото
пътническо отделение.

ВСИЧКО
ЗА ЕДИН
СТРАХОТЕН
ДЕН
Насладете се на ежедневен комфорт и благоденствие с вашата изцяло
нова Dacia Spring. Нашите практични и функционални аксесоари са
проектирани да оптимизират вашия живот на борда на автомобила. Не
забравяйте нищо необходимо, за да защитите интериора и каросерията
с нашите изработени по мярка защитни средства.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ЖИВОТ НА БОРДА

1. ИНДУКЦИОННО ЗАРЯДНО

УСТРОЙСТВО ЗА СМАРТФОН

Максимално удобство и семплост!
Идеално за безжично зареждане на вашия
смартфон във вашия автомобил.
2. КОМПЛЕКТ ЗА ПУШАЧИ

От съществено значение за поддържане на
автомобила ви чист. Комплектът включва
пепелник и запалка.
3. ХЛАДИЛНА КУТИЯ

Вземете я, където и да отидете! Лесна за
транспортиране и захранване, тази 20-литрова
хладилна кутия съхранява вашата храна и
вашите напитки на подходяща температура –
студени или горещи – за всеки сезон.

4. ПРЕДНИ И ЗАДНИ
ВЪЗДУХОБРАНИ

Шофирайте с полуотворени прозорци, без
турбуленция и течение. Дискретни, изработени
по размер, защипващи се въздухобрани, които
могат да издържат на лошо време, а също така и
на четките в автомивките.
5. ЩОРИ

Те са лесни за инсталиране и осигуряват
оптимална защита срещу слънчевите лъчи.
Пакетът включва щори за задните странични
стъкла и задна щора за допълнителен комфорт.
6. ТОНИРАНИ ЗАДНИ
ЗАЩИТНИ ФОЛИА

Защитете се от слънчевите лъчи и любопитните
очи с първокласни фолиа, които спомагат за
задържане на хладина в пътническото отделение
и за запазване на оригиналните му цветове.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

СЪХРАНЕНИЕ

1. ОРГАНАЙЗЕР ЗА ЦЕНТРАЛНАТА
КОНЗОЛА СЪС СТОЙКА ЗА ЧАШИ

Оптимизирайте вашата конзолна зона с
органайзери и поставки за чаши. Телефон,
ключове, пари, кенчета или бутилки, всички са
лесно достъпни – няма да можеш да се справиш
без органайзерите.
2. КОШНИЦА ЗА ПИКНИК

Отидете на пазар или транспортирайте
продуктите за своя пикник в тази стилна
кошница за съхранение. Ултра практична
с дръжка, за да може лесно да се вади от
багажника.
3. DACIA ПРЕНОСИМ ОРГАНАЙЗЕР ЗА
БАГАЖНИК

Умен аксесоар за съхранение, за да укрепите
вещите си по време на транспортиране. Черен
цвят. Фиксира се на място с помощта на велкро.

ВЪНШНА ЗАЩИТА

1. ПРОТЕКТОРИ ЗА РЪБОВЕТЕ
НА ВРАТИТЕ И ЗА ВЪНШНИТЕ
ОГЛЕДАЛА

Без повече одрана боя и малки дефекти по
ръбовете на вашите врати и по капаците на
огледалата! Тези меки протекторите с мини
дизайн ще ви осигурят дългосрочна защита
срещу леки удари. От съществено значение за
градската среда.
2. ПРЕДНИ И ЗАДНИ ЗАЩИТНИ
КАЛОБРАНИ

Осигурете ефективна защита на долната част на
автомобила срещу вода, кал и чакъл.
3. ПРОТЕКТОРИ ЗА ДОЛНАТА ЧАСТ
НА ВРАТИТЕ

Подчертайте здравия стил на вашия автомобил с
протектори за долната страна на вратите.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ИНТЕРИОРА

1. COMFORT ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ

Висококачествени, лесни за поддръжка стелки.
Персонализирана защита за пода на вашия
автомобил.
2. SPRING ПРАГОВИ ЛАЙСТНИ ЗА
ПРЕДНИТЕ ВРАТИ

Персонализирайте и защитете зоните около
вратите на вашия автомобил. Spring елементът
добавя нотка на изискана изключителност.

3. 4. ДВУЛИЦЕВО КОРИТО ЗА
БАГАЖНИК

Идеално за лесно транспортиране на вашите
продукти, особено за мръсни предмети. То е
направено от полутвърд водоустойчив материал,
а високите му ръбове предотвратяват всякакво
навлизане на вода, пази от кал и се почиства
изключително лесно. Двулицево текстил/гума,
подходящо за всякакъв вид употреба.
5. 6. EASYFLEX МОДУЛНА ЗАЩИТА
ЗА БАГАЖНИК

Покрийте цялото товарно пространство за
защита при транспортиране на големи предмети.
Универсална и водоустойчива, тя се сгъва и
се разгъва много лесно, като се модулира към
позицията на задните седалки, дори става и
когато са сгънати.
7. ЛАЙСТНА ЗА ПРАГА НА

БАГАЖНИКА И ТЕКСТИЛНА СТЕЛКА

Защитете багажника си в дългосрочен план
и се възползвайте от превъзходното качество
на стелката за багажник, когато пренасяте
ежедневните товари. Практичната и изработена
по размер прагова лайстна за багажника от
неръждаема стомана подобрява вида на бронята
като добавя нотка на стил.

БЛАГОДЕНСТВИЕ
НА ДУХА
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
Dacia разработи гама от аксесоари за вас, които ще ви осигурят
спокойствие при всякакви обстоятелства. Възползвайте се максимално
от тях, бъдете свободни!

СПОКОЙСТВИЕ

ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. ВГРАДЕНА DASHCAM КАМЕРА

Тази автоматична и автономна бордова
записваща система, с Full HD камера, ви
позволява да проследявате и регистрирате
вашите пътувания. Основен коз в случай на
възникнали спорове.
2. СЕНЗОРИ ЗА ПАРКИРАНЕ

Те са от съществено значение за безпроблемното
маневриране и ще ви предупреждават за
всякакви препятствия пред или зад вас.
3. ДЕТСКО СТОЛЧЕ - TRIFIX2 I-SIZE

Предназначено за деца на възраст от 15
месеца до 4 години, с удобен ергономичен
дизайн, столчето осигурява перфектна защита.
Оптимално закрепване благодарение на
вградените ISOFIX конектори и Top Tether ремък.

КАБЕЛИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЧАНТА
ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Виртуозна и практична чанта: произведена във
Франция от рециклирани тъкани, изработена
от работници с увреждания, тя ви позволява да
съхранявате кабели, продукти от пазаруване или
други артикули, като същевременно запазвате
чист и подреден своя багажник. Сиво-син шев и
лесна за миене вътрешност.
Разбира се, да можете да презареждате
навсякъде, означава да имате кабелите си
по всяко време. Открийте правилния кабел в
нашата гама, за да посрещнете нуждите си.
2. КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ЗА

СТАНЦИЯ WALLBOX T2-T2 32A 6.5 М.
3. КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ T2-E/F
МОНОФАЗЕН 16 A

4. КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ
ДОМАШНИ УСЛОВИЯ T2-E/F
МОНОФАЗЕН 10 A

DACIA SPRING

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ДИЗАЙН
Екстериор

Антена тип "перка на акула"
Стикери за персонализиране

82 01 731 020
82 01 742 286

Spring лайстни за предните врати
Spring светещи лайстни за предните врати
Прагова лайстна за багажника

77 11 945 712
77 11 945 713
82 01 741 960

Интериор

КОМФОРТ И ЗАЩИТА
За стъклата

Предни въздухобрани
Задни въздухобрани
Щори - Странични стъкла
Щори - Пълен пакет
Задно непрозрачно тонирано фолио
Задно непрозрачно на 30% тонирано фолио

77 11 947 886
77 11 947 887
77 11 945 719
77 11 945 720
77 11 945 717
77 11 945 718

Конзолен органайзер
Органайзер със стойка за чаши
Комплект за пушачи (пепелник и запалка) (1)
Хладилна кутия
Модулен органайзер зад седалката

96 15 049 05R
77 11 945 469
82 01 375 535
77 11 431 405
77 11 945 729

Spring стелка за багажника
Spring двулицево корито за багажника (2)
EasyFlex модулна защита за багажника
Dacia преносим органайзер за багажника
Вертикална мрежа за вещи
Кутия с отделения за съхранение на предмети
Dacia кошница за пикник
Многофункционална чанта за съхранение

82 01 741 933
82 01 742 284
82 01 740 602
82 01 653 542
77 11 945 716
77 11 940 885
77 11 943 404
77 11 943 111

Живот на борда

Вътрешни аксесоари

COMFORT

COMFORT PLUS

КАТАЛОЖЕН НОМЕР

КОМФОРТ И ЗАЩИТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Стелки

Spring Comfort текстилни стелки
Spring Premium текстилни стелки
Гумени стелки

82 01 741 618
82 01 741 621
82 01 743 311

Dacia предни калобрани
Dacia задни калобрани
Протектори за долната част на вратите
Протектори за ръбовете на вратите и за външните огледала
Защитно фолио за каросерията

82 01 235 609
82 01 235 609
82 01 711 253
82 01 743 312
77 11 945 714

Защита на каросерията

ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ
Кабели за зареждане

Кабел за зареждане при домашни условия T2-E/F монофазен 10 A
Кабел за зареждане при домашни условия T2-G монофазен 10 A
Кабел за зареждане при домашни условия T2-J монофазен 8 A
Кабел за зареждане при домашни условия T2-K монофазен 6 A
Кабел за зареждане при домашни условия T2-E/F монофазен 16 A
Кабел за зареждане за станция Wallbox T2-T3 20A 6.5 м.
Кабел за зареждане за станция Wallbox T2-T2 32A 6.5 м.

77 11 943 515
77 11 943 866
77 11 943 867
77 11 943 868
29 69 040 59R
77 11 943 519
77 11 943 517

МУЛТИМЕДИЯ
Телефон

Индукционна зарядна станция
Преносима стойка за смартфон за индукционна зарядна станция
Магнитна стойка за смартфон за монтаж на табло
Магнитна стойка за смартфон за монтаж на вентилационна решетка

82 01 737 398
82 01 742 512
77 11 784 775
77 11 784 774

ВИДЕО
Телефон

Вградена dashcam камера (3)
Nextbase 222 GW Dashcam с 32 GB SD карта
Nextbase 322 GW Dashcam с 32 GB SD карта

82 01 742 647
77 11 945 185
77 11 945 184

COMFORT

COMFORT PLUS

DACIA SPRING

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

COMFORT

COMFORT PLUS

СИГУРНОСТ
Помощ при шофиране
Предни паркинг сензори
Задни паркинг сензори

82 01 742 645
82 01 742 646

Стойка за пожарогасител
Пожарогасител - 1 кг.
Авариен комплект (5)

96 61 158 44R
82 01 712 928
77 11 780 759

Baby Safe 2 I-Size group 0+ детско столче
Основа за Baby Safe I-Size детско столче
Kidfix XP група 2-3 детско столче
Trifix 2 I-Size група 1 детско столче

77 11 940 742
77 11 940 741
77 11 940 745
77 11 940 744

Помощ и сигнализация

Детска безопасност

Вериги за сняг

14" Standard вериги за сняг
14” Premium вериги за сняг
14” Premium Grip вериги за сняг
14" Чорапи за сняг

o(4)

TBC
TBC
TBC
TBC

:съвместим; o: съвместим при определени условия; -: несъвместим. (1) Комплектът за пушачи съдържа пепелник и запалка (2) Двулицевото корито с висок борд и две страни - текстилна и гумена (3) Dashcam с перманентен монтаж на
предното стъкло (4) Задните паркинг сензори са опционални за ниво на оборудване Comfort Plus - E2+ на модела. (5) Аварийният комплект включва жилетка, триъгълник и аптечка за първа помощ

DACIA SPRING

СЪВМЕСТИМОСТ НА АКСЕСОАРИТЕ

КАТАЛОЖЕН НОМЕР

EasyFlex модулна защита за
багажника

Spring двулицево корито за
багажника (гумена страна)

Dacia преносим органайзер за
багажника

82 01 740 602

82 01 742 284

82 01 653 542

-

-

EasyFlex модулна защита за багажника

82 01 740 602

Spring двулицево корито за багажника (гумена
страна)

82 01 742 284

-

Dacia преносим органайзер за багажника

82 01 653 542

-

-

-: несъвместим. Само каталожните номера, представени в тази таблица, са несъвместими едни с други. Всички останали каталожни номера са съвместими помежду си, както и с посочените по-горе продукти.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
РЕЗЕРВИРАНИ
ЗА ВСИЧКИ

Предприети са всички предпазни мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална в момента на отпечатване. Този документ е създаден с помощта на предварителни и
прототипни модели. В съответствие с политиката си на непрекъснато подобряване на продукта, Dacia си запазва правото да модифицира спецификациите, автомобилите и аксесоарите,
описани и представени тук, по всяко време. Всякакви такива модификации се съобщават на дилърите на Dacia възможно най-скоро. В зависимост от държавата на продажба, някои версии
могат да се различават и дадено оборудване може да не е налично (стандартно, като опция или като аксесоар). Моля, свържете се с вашия представител на марката Dacia за най-актуална
информация. По технически причини на печата, цветовете, представени в този документ, могат да се различават леко от тези на действителната боя или вътрешна облицовка. Всички права
запазени. Възпроизвеждането под какъвто и да е формат на цялата или на част от тази публикация е забранено без предварително писмено разрешение от Dacia.
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