Dacia DOKKER VAN

Ниво на
оборудване

Двигател

Код версия

Ambiance

Blue dCi 75 к.с. дизел Stop&Start BVM6

YFAMBI2JW EM

20 558 лв.

24 670 лв.

Ambiance

Blue dCi 95 к.с. дизел Stop&Start BVM6

YFAMBI2JL EM

21 392 лв.

25 670 лв.

Ambiance

1.6 SCe 110 к.с. бензин ECO-G Stop & Start N1 BVM5

YFAMBI2MNGEM

18 850 лв.

22 620 лв.

Цена без ДДС

Цена с ДДС

*LPG (АГУ) - Фабрично монтирана газова уредба с бутилка на мястото на резервната гума със срок на гаранция 5 години или 100 000км.

**ECO-G - LPG (АГУ) - Фабрично монтирана газова уредба с бутилка на мястото на резервната гума със срок на гаранция 5 години или 100 000 км.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Dacia в най-близкия ни шоурум.
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Стандартно оборудване
Ambiance
Сигурност
Защитна кора под двигателя

Заключване на капачката на резервоара

ABS - Антиблокираща система на спирачките

Метална преграда със стъкло

AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране

Осветление в багажното отделение

ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията

Дясна, неостъклена плъзгаща се врата

ASR - Електронна система за контрол на сцеплението

Ляво неостъклено пано (срещу дясна отваряема врата)

HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон

Асиметрична неостъклена двукрила задна врата,

Предни, фронтални въздушни възглавници

отваряща се на 90 и 180 градуса

Възможност за изключване на въздушната възглавница

Електрически стъкла, импулсно стъкло от страната на водача

на пътника до водача

Електрически странични огледала

Предни и задни триточкови предпазни колани

Радио 1DIN, USB, AUX, Bluetooth и управление от волана

Дневни светлини
Електронен имобилайзер
Дистанционно централно заключване
Звукова сигнализация за забравени включени светлини
Триточкови предпазни колани, регулируеми във височина
Сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача
Ремонтен комплект за спукана гума (за LPG версия)
Пълноразмерна резервна гума (без LPG версия)
Авариен комплект Dacia, съдържащ сертифицирани аптечка,
прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Екстериор
Тонирани стъкла
15'' стоманени джанти
Интериор
Аксесоари за пушачи (подвижен пепелник и запалка)
Лавица за багаж над сенниците
Щора за багажния отсек
Текстилни стелки
Часовник
Функционалност и Мултимедия
Климатик ( само за LPG )
Борд компютър (без LPG версия)
Сервоусилвател на волана
Регулируем във височина волан
Регулируема във височина седалка на водача
Система за еко режим на шофиране
Стандартно отопление с 4 степени на
регулиране и с рециклиране на въздуха
Извод за 12V захранване
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Допълнително оборудване
Ambiance
Климатик с поленов филтър (само за дизел, в база при LPG)

PKCLM1 PKCL10
BARLON

Надлъжни релси на покрива

Фарове за мъгла и брони в цвета на купето
PKNIV1
Аудио-навигационна система Media Nav със 7" сензорен екран, DAB радио с управление от волана,
PK67B8 MAPSTD
USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг; Карта на България с 99% покритие
Аудио-навигационна система Media Nav със 7" сензорен екран, DAB радио с управление от волана,
PK67B8 MAPEST
USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг; Карта на Централна и
Източна Европа (вкл.България с 99% покритие).
Аудио-навигационна система Media Nav със 7" сензорен екран, DAB радио с управление от волана, PK67B8 MAPSTD RDAR01
USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг; Карта на България с 99% покритие;

1 090 лв.
220 лв.
290 лв.
790 лв.
990 лв.

1 190 лв.

Заден паркинг сензор + Камера за заден ход (1)
(1)

не може да бъде поръчан в комбинация с пакет PKNAV5

Аудио-навигационна система Media Nav със 7" сензорен екран, DAB радио с управление от волана,
PK67B8 MAPEST RDAR01
USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг; Карта на Централна и Източна Европа
(вкл.България с 99% покритие); Заден паркинг сензор + Камера за заден ход
(1)

(1)

не може да бъде поръчан в комбинация с пакет PKNAV5

Заден паркинг сензор + Круиз Контрол и ограничител на скоростта
(1)

(1)

PKNAV5

690 лв.

SGACHA
TACHCA

250 лв.
165 лв.

CLCPIV PASF01

590 лв.

RALU15 SSENJO
PM

550 лв.
490 лв.

Y5K150
Y5K200

217 лв.
621 лв.

не може да бъде поръчан в комбинация с камера за заден ход

Подгряване на седалките *
Каучуково покритие на товарния отсек(1)
(1)

1 390 лв.

не може да бъде поръчан с версия YFAMBI2AVGEM

Модулна преграда с решетка +
Сгъваема и демонтируема пътническа седалка Dacia Easy Seat *
Алуминиеви джанти 15" Nepta
Цвят металик
* Опции "Подгряване на седалките" и "Модулна преграда с решетка+Сгъваема и
демонтируема пътническа седалка Dacia Easy Seat" не могат да се поръчват заедно

DACIA УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег
Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег

Цветове

Код

Ледниково бял
Морско син
Тъмно сив
Бисерно черен
Сив "Хайленд"

неметалик
неметалик
металик
металик
металик

OV369
OVD42
TEKNA
NV676
TEKQA

Червен "Фюжън"

металик

TENPI
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Технически характеристики
Двигател

Blue dCi 75 к.с. FAP

Blue dCi 95 к.с. FAP

1.6 SCe 110 к.с. Бензин ECO-G

Гориво

Дизел

Дизел

Бензин/газ

Европейска екологична норма

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Работен обем в см3

1461

1461

1598

Брой цилиндри / клапани

4/8

4/8

4 / 16

55 (75) @ 4000

70 (95) @ 4000

80 (107) @ 5500 ; 79 (106) @ 5500

200 @ 1750

220 @ 1750

150 @ 4000 ; 144@ 4000

BVM

BVM

BVM

6

6

5

Максимална скорост (км/ч)

154

168

170

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)

15,1

12,5

13,7

Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин

Предавателна кутия
Механична
Брой предавки

Разход на гориво(1)
Метод на измерване

WLTP

WLTP

WLTP

Смесен (л/100 км)

5,1

5,1

7,4 / 7,7 ; 9,2 / 9,6

CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)

132

133

168 /174 ; 156 /162

Капацитет на резервоар (л)

50

50

50 (42 LPG)

Капацитет на резервоара AdBlue (л)(2)

17

17

185/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

Тегло при празен автомобил без опции

1295

1300

1215

Максимално допустимо тегло с пълен товар

1999

2004

1965

750

750

689 / 750

-

-

1200

Гуми
Гуми, съгласно оборудване

Маса (кг)

Полезен товар при минимално ниво на оборудване
Максимално допустимо тегло на ремарке със спирачки

Максимално допустимо тегло на ремарке без спирачки
640
Стойностите за разход на гориво и СО2 емисии са сертифицирани и измерени по стандартен и регулиран метод.
Той е идентичен за всички производители и позволява стойностите за разход на гориво и CO2 емисии на различните превозните средства да бъдат сравнени.
(1) Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници
и др.)
(2) Реалният разход на AdBlue® зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой
пътници и др.)
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства.

Размери
Външни размери (мм)
Междуосие

2810

Дължина

4363

Широчина без / с огледала

1 751 / 2 004

Височина при празен автомобил без / с релси на покрива

1 809 / 1 847

Дължина на товарния отсег с тръбна преграда /

1 856 / 1 901 / 2 420 / 3 110

метална преграда или решетка /
при сгъната пътническа седалка /
при извадена пътническа седалка
Височина на товарния отвор при задната врата

1094

Ширина на товарния отвор при задната врата

1 082 - 1 189

Височина на товарния отсег

1 200 - 1 271

Широчина на товарния отсег с / без облицовка

1 372 - 1 413

Широчина на товарния отсег при задната ос с / без облицовка

1 130 - 1 170

Височина на товарния отвор при страничната врата

1046

Широчина на товарния отвор при страничната врата

703

Обем (дм3)
Конфигурация с 2 места

3,3 м3

3,3 м3

Конфигурация с 1 място

3,9 м3

3,9 м3

188 / 170

188 / 170

(при демонтирана пътническа седалка Dacia Easy Seat)

Проходимост
Пътен просвет при празен/натоварен автомобил (мм)
Дата на последна актуализация: 01.07.2020
Снимките са илюстративни.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата
ценова листа.
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
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