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HELT ENKELT





ET STREJF  
AF PERSONLIG 
STIL
Optimer din køreoplevelse ved at sætte dit helt eget præg på  
på din nye Dacia Spring Electric. Det vil gøre din køreoplevelse  
både mere inspirende og mere praktisk.   



DESIGN

STYLING – EKSTERIØR

1. 2. DECOSTREAMERS
Sæt med 3 streamers der tilfører bilen ekstra stil 
og dynamik. 

3. HAJFINNEANTENNE 
Elegant og dynamisk antenne der skaber 
forbindelse med stil.

3.2.

1.



STYLING – INTERIØR

1.

1. SPRING INDSTIGNINGSLISTER  
MED LYS OG PREMIUM GULVMÅTTER  
I TEKSTIL
Indstigningslisterne med klart hvidt lys byder  
dig velkommen, straks du åbner døren. Du vil 
sætte pris på de flot forarbejdede tekstilmåtter, 
der hæver komforten og beskytter interiøret både  
for og bag.  



ALT DER SKAL 
TIL FOR AT 
GØRE DIN DAG 
BEDRE
Glæd dig over alle de ting, der gør tiden med din helt nye Dacia Spring  
nemmere og mere komfortabel. Vores praktiske tilbehør er skabt til at  
optimere din livskvalitet i hverdagen. Intet er glemt i vores bestræbelser  
på at beskytte bilens interiør og eksteriør.





KOMFORT OG BESKYTTELSE

1. INDUKTIONSOPLADER TIL 
SMARTPHONE
Nemt og enkelt. Perfekt trådløs opladning af din 
smartphone i bilen. 

2. RYGESÆT 
Essentielt for at holde din bil ren. Inkluderer 
askebæger og cigaret lighter.

3. KØLEBOKS
Tag den med overalt! Nem at transportere og  
nem at tilslutte. Med 20 liters kapacitet holdes 
både mad og drikkevarer kolde eller varme –  
alt efter årstid.

ON-BOARD OPLEVELSER

1.

2. 3.



4. VINDAFVISERE – FOR OG BAG
Cruise afsted med åbne vinduer uden turbolens 
eller træk. Tåler både ekstrem varme og kulde 
samt vaskehallens børster! 

5. SOLGARDINER 
Nemme at installere og giver en optimal 
beskyttelse mod solens stråler. Et komplet sæt 
indeholder solgardiner til både de bagerste 
sideruder og bagrude.

6. TONEDE RUDER
Højkvalitetsfilm der beskytter mod solens stråler og 
nysgerrige blikke. Holder kabinen kølig og bevarer 
de originale farver.

5. 6.
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1. KONSOL OG KOPHOLDER 
ORGANIZER 
Udnyt midterkonsollen og hold styr på kopper, 
biltelefon m.m.

2. PICNIC KURV 
Praktisk til både picnic og shopping. Forsynet med 
solidt håndtag, der gør den nem at tage ud og ind 
af bagagerum.

3. DACIA FLEKSIBEL ORGANIZER TIL 
BAGGAGERUMSBUND 
Holder styr på småtingene under turen. Nem at 
tage ud – fastgøres med velcrobånd. 

OPBEVARING

2.

1. 3.

KOMFORT OG BESKYTTELSE



1. BESKYTTERE TIL DØRKANTER  
OG SIDESPEJLE
Slut med ridser og småbuler på dørkanter og 
sidespejle! Med bløde beskyttere i et minimalistisk 
design opnås kontinuerlig beskyttelse mod 
småskader, hvilket er helt essentielt i f.eks. bymiljø.  

2. STÆNKLAPPER – FOR OG BAG 
Beskytter effektivt undervogn og sider mod vand, 
mudder og grus.

3. SIDEBESKYTTELSESLISTER TIL 
DØRSIDER 
Fremhæver bilens robuste styling og giver en god 
beskyttelse af bilens nederste dørsider.

1.

3.2.

EKSTERIØR BESKYTTELSE



2.1.

KOMFORT OG BESKYTTELSE 

INTERIØR BESKYTTELSE

1. SPRING COMFORT MÅTTER  
I TEKSTIL
Måttesæt i kvalitetstekstil med Spring mærke. 
Beskytter kabinen året rundt. Nemme  
at rengøre.

2. SPRING INDSTIGNINGSLISTER 
Beskytter dørtrin effektivt og tilfører bilen  
eksklusivitet.



3.

3. 4. SPRING VENDBAR 
BAGAGERUMSBAKKE 
Ideel ved transport af snavsede og våde ting og 
sager. Forarbejdet i fleksibelt materiale, med høje 
kanter og 100% vandtæt. Vendbar tekstil/gummi  
– brugbar til stort set alle formål og utrolig let  
at rengøre.  

5. 6. EASYFLEX MODULAR 
BAGAGERUMSBESKYTTER 
Beskytter hele bagagerummet ved transport af 
større genstande. Alsidig og 100% vandtæt. Super 
nem at folde ud og folde sammen. Tilpasser sig de 
bagerste sæders position – også når de er foldet 
sammen.

7. BESKYTTELSESLISTE OG 
BAGAGERUMSMÅTTE
Beskytter din bil i årene frem. Bagagerumsmåtten 
i premiumkvalitet holder til hverdagens slid og den 
praktiske tværgående beskyttelsesliste i rustfrit 
stål er millimeter præcist udformet for bedste 
beskyttelse.

5. 7.6.

4.





FÅ FRED I 
SJÆLEN 24/7
DACIA har udviklet en lang række tilbehørsprodukter, der vil give dig fred i sjælen i alle 
situationer. Glæd dig med dem både i hverdagen og i weekenden!



FRED I SJÆLEN

1. ON-BOARD KAMERA
Videokamera i HD-kvalitet giver dig mulighed for 
at få alle dine oplevelserne på f.eks. ferien med 
hjem. Et væsentligt aktiv også i tilfælde af en tvist.  

2. PARKERINGSSENSORER
Næsten uundværlige ved parkering og manøvrering 
i trange omgivelser. Advarer arkustisk om 
genstande foran og bag bilen.

KØREASSISTANCE OG SIKKERHED

1.

2.



LADEKABLER

1. OPBEVARINGSTASKE
Praktisk og alsidig opbevaringstaske produceret 
af genbrugsstof i Frankrig. God til opbevaring af 
ladekabler, shopping etc. 

Når du skal lade, uanset hvor du befinder dig, 
er det naturligvis vigtigt, at have de rigtige 
ladekabler med. Dacia tilbyder dig alle de 
ladekabler du har behov for.

2. LADEKABEL TIL LADESTANDER
T2-T3 32 A 6,5 METER

3. LADEKABEL TIL HJEMMELADNING 
T2-E/F ENKELFASE 6A

2.

3.
1.



DACIA SPRING

REFERENCELISTE TILBEHØR
REFERENCE COMFORT COMFORT PLUS

DESIGN
Eksteriør
Hajfinneantenne 82 01 731 020 •• ••
Decostreamers 82 01 742 286 •• ••

Interiør
Indstigningslister til fordøre 77 11 945 712 •• ••
Indstigningslister med lys til fordøre 77 11 945 713 •• ••
Beskyttelsesliste bagagerumskant 82 01 741 960 •• ••

KOMFORT OG BESKYTTELSE
Ruder
Vindafvisere foran 77 11 947 886 •• ••
Vindafvisere bag 77 11 947 887 •• ••
Solgardiner – sideruder 77 11 945 719 •• ••
Solgardiner – komplet pakke 77 11 945 720 •• ••
Tonede ruder bag – ugennemsigtig 77 11 945 717 •• ••
Tonede ruder bag – 30% gennemsigtighed 77 11 945 718 •• ••

On-board oplevelser
Konsol organizer 96 15 049 05R •• ••
Kopholder organizer 77 11 945 469 •• ••
Rygesæt 82 01 375 535 •• ••
Køleboks 77 11 431 405 •• ••
Modular organizer – bag forsæde 77 11 945 729 •• ••

Beskyttelse interiør
Spring bagagerumsmåtte 82 01 741 933 •• ••
Spring vendbar bagagerumsbakke 82 01 742 284 •• ••
Easyflex modular bagagerumsbeskytter 82 01 740 602 •• ••
Dacia udtagelig organizer til bagagerum 82 01 653 542 •• ••
Opbevaringsnet stående 77 11 945 716 •• ••
Bagagerumsboks med rum 77 11 940 885 •• ••
Dacia picnickurv 77 11 943 404 •• ••
Opbevaringstaske 77 11 943 111 •• ••



REFERENCE COMFORT COMFORT PLUS

KOMFORT OG BESKYTTELSE (FORTSAT)
Måttesæt
Spring Comfort tekstilmåtter 82 01 741 618 •• ••
Spring Premium tekstilmåtter 82 01 741 621 •• ••
Gummimåtter 82 01 743 311 •• ••

Karrosseribeskyttelse
Dacia stænklapper – foran 82 01 235 609 •• ••
Dacia stænklapper – bag 82 01 235 609 •• ••
Beskyttelseslister til dørsider 82 01 711 253 •• ••
Beskyttere til dørkanter og sidespejle 82 01 743 312 •• ••
Beskyttelsesfilm til karrosseri 77 11 945 714 •• ••

OPLADNING
Ladekabler
Ladekabel til hjemmeladning T2-E/F enkelfase 6A 77 11 943 515 •• ••
Ladekabel til ladestander T T2-T3 20 A 6,5 meter 77 11 943 518 •• ••
Ladekabel til ladestander T T2-T2 32 A 6,5 meter 77 11 943 517 •• ••

MULTIMEDIA
Telefon
Induktionsoplader til smartphone 82 01 737 398 •• ••
Transportabel smartphoneholder til induktionsoplader 82 01 742 512 •• ••
Magnetisk smartphone holder. Monteres på instrumentbord 77 11 784 775 •• ••
Magnetisk smartphone holder. Monteres på ventilationsdyse 77 11 784 774 •• ••

VIDEO
Build-in videokamera(3) 82 01 742 647 •• ••
Nextbase 222 GW videokamera med 32 GB SD kort 77 11 945 185 •• ••
Nextbase 322 GW videokamera med 32 GB SD kort 77 11 945 184 •• ••



DACIA SPRING

REFERENCELISTE TILBEHØR
REFERENCE COMFORT COMFORT PLUS

SIKKERHED
Køreassistance
Parkeringssensorer – foran 82 01 742 645 •• ••
Parkeringssensorer – bag 82 01 742 646 •• o(4)

Sikkerhedsprodukter
Brandslukker fastgørelse 96 61 158 44R •• ••
1 kg brandslukker 82 01 712 928 •• ••
Sikkerhedskit (5) 77 11 780 759 •• ••

Barnesikkerhed
Baby Safe 2 i-Size group 0+ barnesæde 77 11 940 742 •• ••
Base for Baby Safe i-Size barnesæde 77 11 940 741 •• ••
Kidfix XP group 2-3 barnesæde 77 11 940 745 •• ••
Trifix 2 i-Size group 1 barnesæde 77 11 940 744 •• ••

•: Kompatibel; o: kompatibel med betingelse; – : ikke kompatibel•: Kompatibel; o: kompatibel med betingelse; – : ikke kompatibel

(1) Rygesæt indeholder askebæger og cigartænder (1) Rygesæt indeholder askebæger og cigartænder 
(2) Den vendbare bagagerumsbakke har høje hjørner – dobbeltsidet med tekstil og gummi (2) Den vendbare bagagerumsbakke har høje hjørner – dobbeltsidet med tekstil og gummi 
(3) Kamera er permanent fastgjort til forruden(3) Kamera er permanent fastgjort til forruden
(4) Parkeringssensorer bag er option til Comfort Plus – E2+ version (4) Parkeringssensorer bag er option til Comfort Plus – E2+ version 
(5) Sikkerhedskit indeholder vest, advarselstrekant og førstehjælpskit(5) Sikkerhedskit indeholder vest, advarselstrekant og førstehjælpskit



DACIA SPRING

TILBEHØR – KOMPABILITET

Easyflex modular  
bagagerumsbeskytter

Spring vendbar bagagerumsbakke 
(gummioverflade)

Dacia fleksibel organiser til 
bagagerumsbund

REFERENCE 82 01 740 602 82 01 742 284 82 01 653 542

Easyflex modular bagagerumsbeskytter 82 01 740 602 - -

Spring vendbar bagagerumsbakke 
(gummioverflade) 82 01 742 284 - -

Dacia fleksibel organiser til bagagerumsbund 82 01 653 542 - -

-: ikke kompatibel. Kun referencerne i dette skema er ikke kompatible med hinanden. Alle andre referencer er kompatible med hinanden samt med referencerne i dette skema. 



EKSKLUSIVT 
RESERVERET  
TIL ALLE





Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at sikre, at denne udgivelse var korrekt og opdateret på tidspunktet for trykningen. Denne brochure er udarbejdet ved hjælp af før-produktionsmodeller og prototyper.  
I henhold til koncernens politik om kontinuerlige produktforbedringer forbeholder Dacia sig retten til uden varsel at ændre de specifikationer, biler og tilbehør, som er beskrevet eller vist. Sådanne 
ændringer vil blive kommunikeret til Dacia forhandlerne så hurtigt som muligt. Afhængigt af det land, som bilerne sælges i, kan nogle versioner variere, og visse typer udstyr er eventuelt ikke tilgængeligt 
(som standardudstyr, som ekstraudstyr eller som tilbehør). Kontakt din nærmeste forhandler for at få de nyeste informationer. Af tekniske årsager kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de 
reelle lak- eller interiørfarver. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af hele eller dele af denne publikation er ikke tilladt i nogen form uden forudgående skriftligtilladelse fra Dacia.
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