NOVÁ DACIA

SPRING

CENÍK

VÝBAVA

MOTOR

COMFORT 1)
COMFORT PLUS

Electric 45
Electric 45

449 900
489 900

NOVÁ DACIA SPRING 100% ELEKTRICKÁ
NEJDOSTUPNĚJŠÍ ELEKTRICKÝ VŮZ
PŘEDOBJEDNEJTE SI
NOVOU DACIA SPRING

S financováním Dacia SPRING
Úrok již od 0%2)

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 19. 4. 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. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo
aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.
*	Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve), záruka na trakční akumulátor 8 let / 120 000 km (dle toho, co nastane dříve). Záruka se řídí
konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.
1)
K dispozici později.
2)
	Nabídka financování Dacia Spring pro model Dacia Dacia Spring Comfort Electric 45 cena vozu 449 900 Kč, délka úvěru 36 měsíců,spotřebitel uhradí z vlastních
zdrojů 55% z pořizovací ceny a bude čerpat úvěr 202 455 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění
9,7 %, měsíční splátka 5 624 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 6 468 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění
a povinného ručení 232 848 Kč. Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
20210419-06
Zelená linka

800 380 380

www.dacia.cz
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Omezovač rychlosti
Zadní parkovací senzory + zadní kamera
Elektromechanický posilovač řízení

•
•

•
•
•

LED denní světla
Světelný senzor
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka

•
•
•

•
•
•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná zadní okna
Manuální klimatizace

•
•
•
•

•
•
•
•

Radio MP3 s čelním vstupem USB a Bluetooth® handsfree, digitální příjem rádia DAB
Multimediální a navigační systém Media Nav Evolution (navigace, Bluetooth® handsfree s funkcí
audiostreaming, digitální příjem rádia DAB, vstup USB, Jack, zrcadlení chytrého telefonu přes USB –
kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto)
Základní mapové pokrytí*

•

-
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•
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•

•
8 000

•
10 000
8 000

VNĚJŠÍ VZHLED

14" kola FLEXWHEEL DORIA
Bílá KAOLIN
Metalický lak
Vnější zpětná zrcátka černá
Střešní lišty
Přední maska chladiče s chromovanými prvky
Kliky dveří v barvě karoserie
Paket exteriér Comfort Plus (oranžová vnější zpětná zrcátka, oranžové prvky na bocích vozu,
na střešních lištách a v předním nárazníku)

INTERIÉR

Čalounění látka/umělá kůže COMFORT
Čalounění umělá kůže COMFORT PLUS s oranžovým prošíváním
Sklopné zadní sedadlo nedělené
Paket interiér Comfort Plus (oranžové prvky kolem výdechů klimatizace a středového panelu)

PASIVNÍ A AKTIVNÍ BEZPEČNOST

ABS (protiblokovací systém brzd) a EBA (asistent nouzového brzdění)
Aktivní systém nouzového brzdění (AEBS)
ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu do kopce)
Systém nouzového volání (E-CALL)
Čelní airbag řidiče/spolujezdce
Boční a hlavové airbagy
Sada pro opravu pneumatik
Rezerva

ŘÍZENÍ

VIDITELNOST

KOMFORT

MULTIMÉDIA

NABÍJENÍ

Nabíjecí kabel Flexicharger 2,3 kW pro domácí nabíjení (230 V)
DC nabíjení 30 kW/h
Nabíjecí kabel pro nabíjení z Wallboxu a veřejného nabíjení (typ 2/typ 2 6,6 kW)

•
*

v sérii
nedodává se
Mapové podklady (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝBĚR ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DACIA1)

Nabíjecí stanice Wallbox Standard s integrovaným kabelem a koncovkou typ T2
(nabíjení 1fáz. 3,7kW nebo 3fáz. 11kW). Neoprávněný přístup k nabíjecí stanici je blokován pomocí klíčku.
Stanice umožňuje jednoduché řízení výkonu 100% – 50% nebo vzdálené vypnutí/zapnutí.
Nabíjecí stanice Smart Wallbox se zásuvkou typ T2 (nabíjení 1fáz. až 7,4kW nebo 3fáz. až 22kW)
a domovní zásuvkou (až 2,3kW). Neoprávněný přístup k nabíjecí stanici je blokován pomocí klíčku.
Stanice je vybavena integrovaným webserverem, kde můžete nalézt záznamy o nabíjení
a provádět vzdálenou správu stanice.
Nabíjecí kabel do zásuvky Green‘Up pro domácí nabíjení – typ 2 10 A -16 A 230 V – délka 6,5 metru
Nabíjecí kabel pro nabíjení ze zásuvky – typ 2 10A 230 V – délka 6,5 metru
Nabíjecí kabel pro Wallbox 9 m typ 2 16A
Zásuvka pro domácí nabíjení – Green-Up – Typ E

19 990 Kč

26 990 Kč
11 590 Kč
10 190 Kč
12 690 Kč
4 090 Kč

Uvedené doporučené ceny produktů pro nabíjení jsou uvedeny včetně DPH a bez montáže a instalace. Revizi a instalaci musí vykonat proškolený elektrikář s odbornou certifikací.
1) Úplný ceník naleznete na https://www.dacia.cz/prislusenstvi.html

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
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 včetně 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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Electric 45
2 490
4 490
5 990

11 990
13 990
16 990
19 690
17 990
21 690

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

Electric 45

MOTOR
Maximální výkon (kW/k) při otáčkách (ot./min)
Maximální točivý moment (Nm)

33 / 44 při 3 000–8 200
125 při 500–2 500

TYP BATERIE

Typ
Kapacita (kWh)
Počet modulů / článků
Hmotnost baterie (kg)

Li-Ion
27,4
12 / 72
186 (+/- 5)

NABÍJENÍ

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

méně než 14 h
méně než 9 h
méně než 5 h
méně než 1 h

PNEUMATIKY*

165/70 R14

Rozměr

VÝKON2)

Zrychlení 0–50 km/h (s)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Maximální rychlost (km/h)

5,8
19,1
125

Provozní hmotnost (kg)
Objem zavazadlového prostoru (l)
Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly (l)
Počet míst

970
290
620
4

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

12
0

Kombinovaný cyklus WLTP (km)
Městský cyklus WLTP (km)

230
305

ROZMĚRY A HMOTNOSTI1), 2)

SPOTŘEBA** 2)
DOJEZD2)

*	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 započítana hmotnost řidiče (75 kg).
2) Nejedná se o finálně homologované údaje.

Rozměry (mm)
843
1 903

896

692

150
2 423

619

1 385

3 734

1 579
1 770

1 231
946

1 516

1 250

1 584
1 365

str. 4/4

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.
Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 19. 4. 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.

www.dacia.cz

Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

