DACIA

DOKKER VAN
JIŽ OD

257 900 Kč

CENÍK*
VÝBAVA

MOTOR

Ambiance+

1,3 TCe 75 kW/102 k S&S
1,5 dCi 55 kW/75 k S&S
1,5 dCi 70 kW/ 95 k S&S

257 900
282 900
297 900

ONLINE NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZŮ
DACIA BENEFIT

0% PŘEPLACENÍ
GARANCE PLUS NA 5 LET
ZDARMA

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

ZDARMA
ke každému vozu

* Pouze do vyprodání skladových zásob

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.
Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 1. 2021. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou
ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní
nabídku konzultujte prosím vždy se svým nejbližším prodejcem Dacia.
Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. 
20201221-02
Zelená linka

800 380 380

www.dacia.cz

VÝBAVA
VNĚJŠÍ VZHLED A INTERIÉR

Ocelová kola 15"
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě / v barvě karosérie
Boční ochranné lišty černé barvy
Nárazníky v černé barvě / v barvě karosérie
Podélné střešní lišty
Metalický lak

PASIVNÍ A AKTIVNÍ BEZPEČNOST

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFU)
Elektronický stabilizační systém ESC s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce s možností odpojení
Boční airbagy vpředu (nutno s airbagem spolujezdce, nelze s Dacia Easy Seat)

ŘÍZENÍ A VIDITELNOST

Hydraulický posilovač řízení
Palubní počítač
Ukazatel optimálního rychlostního stupně
Tempomat s omezovačem rychlosti
Denní svícení
Pack Styl (mlhové světlomety, nárazníky v barvě karosérie – lze pouze s el. nastavitelnými
a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky)
Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky omezená maximální rychlost 90/100/110/130 km/h

KOMFORT

Manuální klimatizace
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektrické ovládání předních oken
Loketní opěrka na sedadle řidiče
Pack Modularita (výškově nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo a kryt přihrádky spolujezdce) (nedostupné pro 1,3 Tce)
Kryt přihrádky spolujezdce (pouze pro 1,3 Tce)
Vyhřívaná přední sedadla (lze pouze s Packem Modularita)
Zadní parkovací senzor
Zadní parkovací kamera včetně zadních parkovacích senzorů (nutno s navigačním systémem Media Nav Evolution)
Rezerva
Sada na opravu pneumatik (nelze s rezervou)

FUNKČNOST A NÁKLADOVÝ PROSTOR

Posuvné dveře na pravé straně
Posuvné dveře na levé straně
Asymetricky dělené zadní dveře
Plná dělící přepážka s oknem
Dacia Easy Seat - variabilní přepážka a sedadlo spolujezdce sklopné (nelze s vyhřívanými sedačkami a bočními airbagy vpředu)
(pouze pro 1.3 TCe a 1,5 dCi)
Odkládací přihrádka nad hlavou řidiče a spolujezdce
Zadní asymetricky dělené dveře prosklené + vyhřívané zadní sklo a stěrač + vnitřní zpětné zrcátko
Plastový kryt podlahy v nákladovém prostoru
Plastový kryt podlahy v nákladovém prostoru + plastové kryty nákladového prostoru „Styl"
Upevňovací oka v podlaze

MULTIMÉDIA

Předpříprava pro rádio
Rádio MP3 s čelním vstupem USB, ovládáním pod volantem a Bluetooth® handsfree, digitální příjem rádia DAB
Dotykový multimediální systém Media Nav Evolution (navigace se základním mapovým pokrytím*, Traffic Info, Bluetooth®
handsfree s funkcí audiostreaming, rádio s ovládáním pod volantem, digitální příjem rádia DAB, vstup USB, Jack)
Mapové pokrytí Evropy (bez FRA, PRT, ESP, GBR, IRL)**

• v sérii
- nedodává se
* (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)
**	více info na https://dacia.welcome.naviextras.com/

str. 2/5

www.dacia.cz

Ambiance+
•
•/Pack Styl
•
•/Pack Styl
2 500
10 500
•
•
•
2 500
4 000
•
•
•
5 000
•
4 000
•
2 500
1 000
•
•
•
2 500
3 000
1 500
5 000
5 000
10 000
•
500
•
•
•
•
7 000
•
3 000
2 000
3 000
•
•
4 200
11 500
2 500

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik
KOMPLET
S PLECHOVÝM DISKEM
MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T
eF dC b 70 dB

PNEUMATIKA

Nyní
se slevou
17 % vč.
montáže!

MOTRIO WINTER FAR AWAY
185/65 R15 92T
eF dC b 70 dB

1 279 Kč/ks
5 116 Kč/sada 4 ks
VOUCHER 500 Kč

špičková kvalita
renomovaný výrobce

2 499 Kč/ks
9 996 Kč/sada 4 ks

ventilek Standard
disk Standard Black
montáž
ozdobný kryt kola

VYSVĚTLIVKY: e valivý odpor d brzdné vlastnosti na mokru b vnější hlučnost v dB

Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Představují reálnou alternativu prémiových značek optimalizovanou
pro potřeby vozů Dacia s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Více informací na https://www.dacia.cz/udrzba-vozu/pneumatiky.html.

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH a po slevě. Cena samostatných pneumatik nezahrnuje montáž. V případě koupě sady 4 ks samostatných zimních pneumatik značky Motrio, Continental, Goodyear, Dunlop,
Fulda, Nokian nebo Bridgestone bude však zákazníkovi poskytnut poukaz v hodnotě 500 Kč vč. DPH, který je možné uplatnit u autorizovaného prodejce v servisu Dacia, kde byla koupě uskutečněna, a to buď
ihned nebo nejpozději 31. 5. 2021 na nákup příslušenství, náhradních dílů, servisní zásahy (např. přezutí zakoupených pneumatik) nebo službu sezónního uskladnění pneumatik, pokud ji daný autorizovaný
prodejce a servis Dacia nabízí. Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově. Bude-li poukaz uplatněn na nákup produktů či služeb v nižší hodnotě než 500 Kč, nevyužitá část hodnoty poukazu propadá. Cena
kompletních kol již zahrnuje jejich kompletaci, montáž na vůz (práce a drobný materiál, ventilky, závaží) a ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku
disků naleznete na www.dacia.cz. Akční nabídku samostatných pneumatik na https://pneumatiky.dacia.cz nebo u svého autorizovaného prodejce v servisu Dacia, s kterým, prosím, konzultujte aktuálnost
doporučených cen. Nabídka platí do 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob u participujících autorizovaných prodejců a servisů Dacia. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

SERVISNÍ SMLOUVY
GARANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických
a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb
DACIA ASSISTANCE)
4 roky / 60 000 km
5 let / 60 000 km
5 let / 100 000 km

TCe 75 kW/
102 k S&S

Blue dCi 55 kW/
75 k S&S

Blue dCi 70 kW/
95 k S&S

2 471
4 124
4 950

2 471
4 124
4 950

2 471
4 124
4 950

9 909
21 149
14 041
24 289
14 868
30 901

9 909
14 785
14 041
17 512
14 868
22 058

9 909
14 785
14 041
17 512
14 868
22 058

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)
4 roky / 60 000 km
5 let / 60 000 km
5 let / 100 000 km

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.
Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽIJTE CENOVÉHO 20 % ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI AKČNÍ NABÍDKY BALÍKŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ
AKČNÍ BALÍČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
USINESS PACK

BUSINESS PACK (tažné zařízení Standard vč. kabeláže, střešní ocelová galerie, přední a zadní zástěrky)
(není kompatibilní s podélnými střešními nosiči)

14 372

OUNTRY PACK

7 264

COUNTRY PACK (tažné zařízení Labutí krk vč. kabeláže, gumové koberce Novestra, přední a zadní zástěrky)

VÝBĚR ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DACIA1)
Alarm
Přední deflektory
Přední nebo zadní parkovací asistent
Vnitřní kryty prahů dveří - přední, černé s nápisem Dacia
Mechanické zabezpečení řadící páky Construct

od 3 545
1 149
2 719
818
4 289

Uvedené ceny příslušenství a balíků příslušenství jsou bez DPH, již po slevě a bez montáže. Detailní informace o kompletní nabídce Vám poskytne Váš prodejce Dacia.
1) Kompletní ceník příslušenství naleznete na https://www.dacia.cz/prislusenstvi.html

USINESS PACK

Tažné zařízení Standard vč. kabeláže

str. 4/5

www.dacia.cz

Střešní ocelová galerie

Přední a zadní zástěrky

TECHNICKÉ ÚDAJE
1,3 TCe
75 kW/102 k S&S

1,5 dCi
55 kW/75 k S&S

1,5 dCi
70 kW/95 k S&S

Euro 6
•

Euro 6
•

Euro 6
•

Rozvor (mm)

2 810

2 810

2 810

Celková délka (mm)

4 363

4 363

4 363

Celková šířka bez zpětných zrcátek (mm)

1 751

1 751

1 751

Celková šířka se zpětnými zrcátky (mm)

2 004

2 004

2 004

1 809 / 1 847

1 809 / 1 847

1 809 / 1 847

3,3

3,3

3,3

Zdvihový objem (cm3)

1 333

1 461

1 461

Počet valců/ventilů

4/16

4/8

4/8

Maximální výkon kW (k)

75 (102)

55 (75)

70 (95)

– při otáčkách (ot./min)

4 500

3 750

3 750

200

200

220

– při otáčkách (ot./min)

1 500

1 500

1 750

Typ vstřikování

přímé

přímé common rail
multi-injection

přímé common rail
multi-injection

Palivo

benzín

nafta

nafta

•

•

•

50

50/17

50/17

172
11,6

154
15,1

163
13,3

DOKKER VAN
Emisní norma
FAP – filtr pevných částic

ROZMĚRY

Celková výška nezatíženého vozu bez / se třešními lištami (mm)
Objem nákladového prostoru (m3)

MOTORY

Maximální točivý moment (Nm)

Katalyzátor
Objem palivové nádrže (l) / AdBlue

VÝKONY, MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)

SPOTŘEBA (L/100 KM) A EMISE CO2*
Kombinovaná (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

PŘEVODOVKA – MANUÁLNÍ
Počet převodových stupňů

6,8–7,3

5,0–5,4

5,1–5,4

153–164

132–142

133–143

6

6

6

ŘÍZENÍ

Stopový/obrysový průměr otáčení (m)

11,1/11,6

Počet otáček volantu (bez posilovače/s posilovačem)

3,3

NÁPRAVY
Přední náprava

typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem

Zadní náprava

zesílená – ve tvaru H s programově deformovatelným profilem

KOLA A PNEUMATIKY**
Ocelové ráfky

6,0 J 15"

Pneumatiky

185/65R15 88T

BRZDY

Vpředu: kotoučové (průměr v mm)

280

Vzadu: bubnové (průměr)

280

280

9"

HMOTNOSTI (KG)
Užitečné zatížení***

600

585

585

Provozní hmotnost***

1 281

1 315

1 315

Maximální povolená celková hmotnost

1 956

1 897 / 1 990

1 897 / 1 990

Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy

3 156

3 097 / 3 190

3 097 / 3 190

640

655

655

1 200

1 200

1 200

Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu

• v sérii
*	Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných
parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty
spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP.
** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).
N/A - není k dispozici
Nabídka financování Dacia BENEFIT pro model Dacia Dokker Van cena vozu 282 900,- Kč, délka úvěru 60 měsíců, spotřebitel uhradí z vlastních zdrojů: 113 160,- Kč (40 % z pořizovací ceny)
a bude čerpat úvěr 169 740,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 3,75 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 10,5 %, měsíční splátka 3 107,- Kč, měsíční splátka
včetně havarijního pojištění a povinného ručení 4 031,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 241 860,- Kč. Součástí financování je zdarma Garance Plus
na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
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Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 1. 11. 2020. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní
a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu
s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte prosím vždy se svým nejbližším prodejcem Dacia.
Dálniční známka zdarma znamená roční dálniční kupón pro ČR na rok 2021, nebo slevu 1 500 Kč pro vozy objednané od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021.
Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

