Dacia Spring

Ниво на оборудване

Двигател

Код версия

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Cargo
Expression

Electric 45 (33kW)
Electric 45 (33kW)

Y0 M1 B4E2C*
Y2PM1 B4E2R

33 000 лв.
34 792 лв.

39 600 лв.
41 750 лв.

Dacia Spring Cargo е със заводска N1 (1+1 места) хомологация.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Dacia в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване
Expression
Сигурност
ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Активен спирачен асистент*

*с изключение на версия Cargo
Предни, фронтални въздушни възглавници
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача,
предпазващи таза и гръдния кош
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки*

*с изключение на версия Cargo
Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани
Задни триточкови предпазни колани
Сигнализация за непоставени колани
Подглавници на преден и заден ред седалки
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете крайни места на задната седалка
Система за проследяване налягането на гумите
Бордови компютър
Скоростомер
E-call бутон - система за спешно повикване от превозното средство
Дневни LED светлини
Автоматични фарове
Автоматично заключване на вратите на автомобила при движение
Авариен комплект Dacia, съдържащ сертифицирани аптечка,
прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник
Пълноразмерна резервна гума
Екстериор
Странични огледала в тъмносив цвят
Стоманени джанти 14'' с декоративни тасове
Отопляемо задно стъкло с чистачка
Тонирани стъкла
Централно заключване

Интериор
Черна тапицерия със сиви елементи
Сиви декоративни елементи в интериора
Предни седалки с място за съхранение
Функционалност и Мултимедия
Климатик
Предни електрически стъкла
Задни електрически стъкла
Ограничител на скоростта
Електрически огледала за задно виждане
Електронно усилване на волана
Система за еко режим на шофиране
Кабел за зареждане с променлив ток (AC) Mode 3 Type 2
Мултимедийна система ULC 4.1
Карта на Изт.Европа + България 99,9%
Камера за паркиране на заден ход*

*с изключение на версия Cargo
Задни паркинг сензори

Cargo (включвa Essential +)
Текстилна тапицерия в черен цвят
Кабел за зареждане на електромобил | 2.3 kW Шуко към Тип 2
Черни странични огледала
Стоманени джанти 14''
2-местен автомобил без втори ред седалки
Авариен комплект за смяна на резервна гума
Без покривни релси

Confidential C

#

Допълнително оборудване

Expression
Кабел за зареждане на електромобил | 2.3 kW Шуко към Тип 2
Комбиниран порт Combo CCS за бързо зареждане с постоянен ток
Цвят металик

M2CA0
CHARAP
PM

790 лв.
790 лв.
500 лв.

PCV90 MAPEST

1 390 лв.

Cargo
Пакет Комфорт: Мултимедийна система ULC 4.1 с DAB радио, USB, AUX, Bluetooth,
Карта на Изт.Европа + България, Камера за паркиране на заден ход, Заден паркинг сензор
Комбиниран порт Combo CCS за бързо зареждане с постоянен ток

Цветове

CHARAP

790 лв.

Код

Цена

Снежнобял

неметалик

OVQPA

0 лв.

Сив "Диамант"

металик

TEKQE

500 лв.

Астрално черен

металик

TEGNQ*

500 лв.

Зелено каки

неметалик

OVDQH*

500 лв.

*версия Cargo може да бъде поръчана само в цвят "Снежнобял"

Технически характеристики
Размери
Външни размери (мм)
Междуосие
Обща дължина
Преден надвес
Заден надвес
Предна следа
Задна следа
Ширина без / с огледала
Височина (при празен автомобил)
Пътен просвет (при 5 пътника на борда)
Пътен просвет (при празен автомобил)

Вътрешни размери (мм)
2423
3734
692
619
1385
1365
1579 / 1770
722
119,5
151

Широчина на нивото на раменете отпред
Широчина на нивото на раменете отзад
Широчина на нивото на лактите отпред
Широчина на нивото на лактите отзад
Разстояние за колената на втори ред
Височина от седалката до тавана отпред
Височина от седалката до тавана отзад

1250
1231
1281
1256
100
896
843

Обем на багажника (дм3)
Обем на багажника
Обем на багажника (при свален 2-ри ред
седалки и при версия Cargo)

290
1100

Двигател
Тип двигател
Максимална мощност kW (к.с.)
Максимален въртящ момент Nm

Батерия
Тип батерия
Капацитет (kWh)
Предавателна кутия
Максимална скорост (км/ч)
Максимална скорост (км/ч) за Cargo версия
Ускорение от 0 до 50 км/ч (сек.)
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
Ускорение от 80 до 120 км/ч (сек.)

Автономност и зареждане
Автономност WLTP* City (км)
Автономност WLTP* Комбиирано (км)
Време за зареждане на батерията (стандартен порт ШУКО 2,3kW 10А 230V) (0-100%)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 3,7 кW 16A 230V)(0-100%)
Време за зареждане на батерията (зарядна станция Wallbox 7,4 кW 32A 230V)(0-100%)
Бързо зареждане с постоянен ток 30kW (0-80%)

Electric 45 (33kW)

Синхронен електромотор
33 kW (45 к.с.)
125

Литиевойонна батерия
27,4kWh
Едностепенна трансмисия
125
115
5,8
19,1
26,2
305
230
13ч. 32мин.
8ч. 28мин.
4ч. 51мин.
56мин.

CO2 емисии (г/км)
Емисии на CO2

Гуми
Маса (кг)
Маса при празен автомобил
Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.)

0
165/70 R14

970
1300

Дата на последна актуализация: 12.08.2022
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.
Гаранция на производителя : 5 години или 100 000 км
Гаранция батерия : 8 години или 120 000 км
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо се прилага за нови автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рента-кар автомобили.
*Разходът на електроенергия при движение и автономността на автомобила са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия
(пътна настилка, атмосферни условия, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.
*WLTP - Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure - Единен в световен мащаб цикъл за изпитване на леки и лекотоварни автомобили.

#
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