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MOBILITA 
BUDOUCNOSTI 

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

Dacia Spring 100% elektrická nabízí firemním parkům i individuálním zákazníkům bezkonkurenční výhody. Dacia 
Spring je dostupným elektromobilem, díky kterému budete moci elektrifikovat váš vozový park. Při používání 
dosáhnete značných úspor díky elektrickému pohonu: nízké náklady na provoz a minimální údržba bez výměny oleje 
nebo rozvodových řemenů. Dacia Spring 100% elektrická vám umožní využívat výhod čistě elektrického vozu.

SÍLA ELEKTŘINY

Služební vozidlo, vozidlo pro sdílení nebo vozidlo určené pro malé podniky, Dacia Spring 100% elektrická vytváří 
dokonalou firemní image. Jeho vzhled SUV jde s dobou, jeho energie vyzařuje touhu podílet se na ekologických výzvách 
a jeho tichost a emisní čistota jsou v souladu s městem a jeho obyvateli. Uživatelé si mohou užívat komfortní jízdu 
a flexibilitu elektrického pohonu s dojezdem 230 km (WLTP). Symbol budoucnosti, Spring, může zavítat do všech měst 
bez jakýchkoli omezení. Rozšiřte svůj vozový park o vůz Dacia Spring a užijte si jeho výhod.





OPLASTOVANÉ HRANY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU ČALOUNĚNÍ LÁTKA

Spring 100% elektrický je určen pro sdílení a firemní mobilitu. Je jednoduchý, spolehlivý a odolný ve 
všech ohledech. Díky velké světlé výšce, podběhům kol a střešním nosníkům ve stylu SUV je připraven 
na intenzivní jízdu ve městě. V interiéru oplastované hrany zavazadlového prostoru, látkové čalounění 
a podlahové koberečky poskytují dlouhodobou ochranu designu vozidla. Vnější zpětná zrcátka nebo přední 

a zadní části nárazníku jsou rovněž chráněny díky plastovým prvkům. Spolehlivý systém elektrického 
pohonu také výrazně usnadňuje údržbu a umožňuje efektivní přepravu nákladu. Spring 100% elektrický, 
partner, který vyhoví vašim základním potřebám.

UDRŽITELNÝ PARTNER



INTUITIVNÍ PŘÍSTROJOVÝ ŠTÍT 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ

Co se týče technologií, ani Spring 100% elektrický nezůstává pozadu: díky zrcadlení chytrého telefonu 
najde řidič na integrovaném 7palcovém displeji* své oblíbené aplikace díky Android Auto™ nebo Apple 
CarPlay™, případně prostředí svého provozovatele sdílení vozů. Multimediální displej se stane vaším 
ovládacím centrem: zadní parkovací kamera*, navigace*, rádio Bluetooth®*. Díky aplikaci MyDacia můžete 
sledovat stav nabití baterie, polohu vozu, přednastavení a vzdáleně spravovat nabíjení. 

S vozem Dacia Spring 100% elektrická můžete svůj vozový park posunout na vyšší úroveň ve všech 
ohledech.

* Volitelné 
Android Auto™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je ochranná známka společnosti Apple Inc.

V NEUSTÁLÉM KONTAKTU







1 000 LITRŮ PRO VÁŠ NÁKLAD STANDARDNÍ VÝBAVA

Ve verzi Cargo, určené pro profesionály, je Spring 100% elektrický odvážným užitkovým vozem. Jeho 
praktičnost je působivá: vpředu je prostor pro cestující, celá zadní část je vyhrazena pro přepravu nákladu. 
Efektivita je základem: ochranná plastová podlaha, čtyři upevňovací oka a mříž pro bezpečnost cestujících.

Délka ložné plochy 1 172 mm, objem 1 000 l a nosnost 358 kg. Dost na to, aby vás udrželo v pohybu.
Standardní výbava zahrnuje například rádio Bluetooth®, port USB, držák telefonu, manuální klimatizaci.
Na vnější straně jsou nelakované černé kliky a zpětná zrcátka pro optimální odolnost. 

VERZE CARGO
DODÁVKA NOVÉ GENERACE



TECHNICKÉ ÚDAJE
DACIA SPRING

ELECTRIC 45

MOTOR

Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min) 33 / 44 při 3 000–8 200
Maximální točivý moment (Nm) 125 při 500–2 500

TYP BATERIE

Typ Li-Ion
Využitelná kapacita (kWh) 26,8
Počet modulů / článků 12 / 72     
Hmotnost baterie (kg) 186 (+/- 5)

NABÍJENÍ

2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A) méně než 14 h
3,6 kW zabezpečená zásuvka Green-Up/Wallbox (jednofázová 16 A) méně než 9 h
6,6 kW Wallbox (jednofázová nabíjecí stanice 32 A) méně než 5 h
Rychlonabíjení 125 A DC (0–80 %) méně než 1 h

PNEUMATIKY*

Rozměr 165/70 R14

VÝKON

Zrychlení 0–50 km/h (s) 5,8
Zrychlení 0–100 km/h (s) 19,1
Maximální rychlost (km/h) 125

SPOTŘEBA**

Spotřeba elektrické energie v kombinovaném cyklu kWh/100 km 12
Emise CO2 (g/km) 0

DOJEZD

Kombinovaný cyklus WLTP (km) 230

*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou jen orientační a vždy záleží na vybrané motorizaci nebo příplatkové výbavě. Více informací získáte u vašeho prodejce.
**   Uvedená spotřeba paliva a emisí CO2 jsou změřené podle metodiky stanovené podle platných právních predpisů vyžadovaných při homologizaci vozidla a slouží k porovnávání vozidel v daných parametrech a stejných podmínkách. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních 

podmínkách a profilu trasy.
1)  Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě, v údajích je započtena hmotnost řidiče (75 kg).



DACIA SPRING

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

ROZMĚRY    

HMOTNOSTI    

CARGO

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 

Pohotovostní hmotnost (kg) 935

Maximální objem zavazadlového prostoru (l) 1 000

Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3; metoda VDA) 961

Počet míst 2

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol (mm) 931

Maximální délka ložného prostoru (mm) 1 172
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CARGO     

DACIA SPRING

VÝBAVY

STANDARDNÍ VÝBAVA
 - 14“ ocelová kola
 - Vnější zpětná zrcátka černá
 - Čalounění látka
 - ABS (protiblokovací systém brzd) a EBA (asistent nouzového 
brzdění)

 - ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu 
do kopce)

 - Systém nouzového volání (E-CALL)
 - Čelní airbag řidiče/spolujezdce
 - Sada pro opravu pneumatik
 - Omezovač rychlosti
 - Zadní parkovací senzory
 - LED denní světla
 - Světelný senzor
 - Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka
 - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 - Manuální klimatizace
 - Radio MP3 s čelním vstupem USB a Bluetooth® handsfree, digitální 
příjem rádia DAB

 - Nabíjecí kabel Flexicharger 2,3 kW pro domácí nabíjení (230 V)
 - Nabíjecí kabel pro nabíjení z Wallboxu a veřejného nabíjení 
(typ 2/typ 2 6,6 kW)

 - AC nabíjení jednofázové 6,6 kW/h

VOLITELNÁ VÝBAVA
 - Paket Multimédia (Multimediální a navigační systém 
Media Nav Evolution, zadní parkovací kamera)

 - DC nabíjení 30 kW/h



Bylo uděláno vše pro to, aby obsah této publikace byl přesný a aktuální k datu vydání. Tento dokument byl vytvořen na základě nulté série nebo prototypů. V rámci politiky trvalého zdokonalování si

Dacia vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravy popsaných a uvedených specifikací, vozidel a příslušenství. Tyto úpravy Dacia svým autorizovaným prodejcům sdělí v co nejkratší lhůtě. Verze se mohou lišit

podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Aktuální informace o našich produktech získáte u svého autorizovaného

prodejce značky Dacia. Z  technických a  polygrafických důvodů se mohou barvy uvedené v  tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálů použitých v  interiérech vozů.

Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této publikace nebo její části v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dacia zakázáno.               CZ 11/22
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Dacia doporučuje  


