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Неговата задача е да  
улесни вашата.
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ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ НА БАГАЖНИКА
ПРАКТИЧНО ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО

Неговата ефикасност  
ви отваря всички врати.
Dacia Dokker Van използва всяка възможност, за да улесни ежедневието ви. 
Плъзгащите се врати* с ширина от 703 мм улесняват товаренето. Асиметричните 
задни врати улесняват работата ви. Тяхното отваряне ви осигурява достъп до 
оптимизиран вътрешен обем по цялата дължина и височина. И тъй като вие сте 
командира на борда, можете да изберете да освободите още пространство, като 
използвате модулното разпределение на седалките.
* Опция с плъзгаща се странична врата отляво.
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Голям обем в компактен 
лекотоварен автомобил

Dacia Dokker Van улеснява товаренето. Автомобилът може да 
поеме полезен товар от 750 кг*, полезен обем от 3,3 м3 при 
товарна височина от 1,27 м. Товарната му зона е оборудвана с 8 
халки за връзване, прикрепени към пода, за да се предотврати 
разместването на товара по време на пътуване. И тъй като е 
помислено за всичко, на разположение са здрави странични 
облицовки и стелка за багажника за защита на вашия товар. 

Dacia Dokker Van предлага три вида прегради: тръбна, изцяло 
стъклена или модулна преграда с решетка (свързана с Dacia Easy 
Seat). Страничните и задната врата на автомобила могат да бъдат 
цели или остъклени. Вие разполагате точно с този автомобил, от 
който имате нужда.

* При версия Ambiance. 





Отговаря на 
всички ваши 
очаквания

Пътническата седалка Dacia Easy Seat отговаря на всички ваши 
нужди по един необикновен начин. В сгъната позиция може да 
служи като подвижно бюро. Ако седалката се извади, товарното 
пространство се увеличава с 1,21 м по дължина, за да достигне 
до 3,11 м, а полезният обем се увеличава от 3,3 м3 на 3,9 м3. 
Безопасността също е на много високо ниво. Dacia Dokker Van 
разполага с ABS със система за подпомагане при екстремно 
спиране, 4 въздушни възглавници, ESP (електронна система за 
динамичен контрол на траекторията), както и заден паркинг 
сензор*…Вече можете да се впуснете в амбициозни проекти!
* Според нивото на оборудване.
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Полезните технологии  
ви тласкат напред

Технологиите на борда на Dacia Dokker Van ви правят самостоятелни 
и успешни във всяко ваше пътуване. Мултимедийната система 
Media Nav Evolution ви свързва и ви води навсякъде, където искате 
да отидете, камерата за заден ход* улеснява маневрите ви, когато 
видимостта назад е затруднена заради товара.

Системата за подпомагане на потеглянето по наклон, круиз 
контролът и ограничителят на скоростта* са безценен източник 
на комфорт и сигурност. Строга селекция от полезни технологии, 
адаптирани към вашите професионални нужди.
*Според нивото на оборудване..
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Цветове Тасове и джанти

БИСЕРНО ЧЕРЕН (676)(2)

ЛЕДНИКОВО БЯЛ (369)(1)МОРСКО СИН (D42)(1)

ТАСОВЕ 15“ TISA

ДЖАНТИ 15“ EMPREINTE

ТАСОВЕ 15“ ARACAJU

ТЪМНОСИВ (KNA)(2)

(1) Цветове неметалик
(2) Цветове металик
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РАЗМЕРИ (мм)     
A Междуосие 2 810
B Обща дължина 4 363
C Преден надвес 822
D Заден надвес 731
E Разстояние между предните гуми 1 490
F Разстояние между задните гуми 1 478
G Пътен просвет при празен / натоварен автомобил 186/151 
H Височина при празен автомобил без / с покривни рейки 1 809/1 847
H1 Височина на прага на багажника при празен автомобил 565

РАЗМЕРИ (мм)     
H2 Височина на отвора на багажника 1 100
L1 Обща ширина без огледалата 1 751
L2 Обща ширина с огледалата 2 004
L3 Вътрешна широчина между гумите (със / без облицовка) 1 130/1 170
L4 Максимална широчина на товарене (без облицовка) 1 372/1 413
M Максимална височина на товарене до тавана 1 271
N1 Долна широчина на отвора на багажника (на нивото на прага) 1 189
N2 Широчина на отвора на багажника (на 1 м от пода) 1 082
P Широчина на товарене при страничната плъзгаща се врата 703

РАЗМЕРИ (мм)     
R Височина на отвора при страничната плъзгаща се врата 1 046
Y1 Максимална дължина на товарене с преграда 1 856/1 901

Y2 Максимална дължина на товарене с извадена седалка         
Easy Seat 3 110

МАСА (КГ)
Полезен товар (Access / Essential)* 600/750
Посоченият полезен товар е за минималното ниво на оборудване.

Размери
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Шофирайте, пътувайте, 
наслаждавайте се,
 това е духът на Dacia!

Всички автомобили Dacia са създадени по една и съща формула: 
модели със затвърден и стилен дизайн без излишни елементи, 
оборудвани с най-надеждните технологии и на най-достъпни цени. 
Идеална комбинация от лекота, прозрачност и щедрост. От избора 
на модел, минавайки през цената и стигайки до поддръжката, 
всичко е видимо и ясно с Dacia. Карайки Dacia, можете да бъдете 
сигурни, че сте направили правилния избор. Избрали сте 
качеството, надеждността, модерния дизайн и комфорта на една 

справедлива цена. Това е вашата възможност да се сдобиете с нов 
автомобил, отговарящ на всичките ви нужди и желания. Избирайки 
Dacia не ви се налага да инвестирате всичките си средства в 
автомобила. Ще можете да отидете на почивка, да направите 
подарък на любим човек или чисто и просто да спестите. С Dacia 
можете да отидете където пожелаете и да направите каквото 
поискате.



Голям обем, ниска цена, 
работната кола, която 
професионалистите 
желаят!
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www.dacia.bg

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен 
въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia си запазва правото 
във всеки един момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. Дилърите на Dacia се уведомяват 
за тези изменения възможно най-бързо.  В зависимост от държавите, където Dacia развива търговска дейност, някои версии могат да се различават 
и определено оборудване (по стандарт, по избор или като аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да 
получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат 
да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са 
запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация 
без предварителното писмено съгласие на Dacia.
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