Új Dacia Spring
Igazából mindenkinek

Motor

Comfort

Comfort Plus

Electric 45

6 499 000

6 899 000

kiemelt ajánlatunk

Akár
230 km1
WLTP-hatótávval!

Renault CrEdit
finanszírozás

Ismerje meg
finanszírozásunkat!

A feltüntetett árak és az ajánlat 2021.05.12-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes.

TERMÉKJELLEMZŐK

Ismerje meg a
Dacia Spring
erősségeit!

www.dacia.hu

Felszereltség

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Külső kilincsek a karosszéria színében
Külső visszapillantó tükrök fekete / narancs színben
Hosszanti tetősínek
14” acél keréktárcsák DORIA dísztárcsákkal (FlexWheel®)
Metálfényezés: Fényes ezüst, Vízkék
Metálfényezés: Bogyópiros
Metálfényezés: Magma fekete
Jégfehér szín (nem metál)

PASSZÍV ÉS AKTÍV BIZTONSÁG

AEBS vészfékező rendszer
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel
ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer ASR kipörgésgátlóval
Emelkedőn elindulást segítő rendszer
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható)
Oldallégzsákok elöl
Függönylégzsákok
Első biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés
ISOFIX rögzítési rendszer a hátsó üléseken
SOS vészhívás funkció (E-call)

VEZETÉS

Elektromos szervokormány
Fedélzeti számítógép

LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS

Dacia LED fényjegyek elöl (nappali menetfény)
Fényszórók automatikus felkapcsolása
Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök
Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel
Színezett üvegek

FŰTÉS – SZELLŐZÉS

Manuális klímaberendezés pollenszűrővel

KOMFORT

Távirányítós központi zár
Elektromos ablakemelők elöl / hátul
Sebességkorlátozó
Tolatóradarok
Tolatókamera
Pótkerék (14’’)
Gumiabroncs javító készlet (Pótkerék esetén nincs)
Háztartási vésztöltő (2,3 kW AC - Mode 2 charger)
Töltőkábel (7,4 kW AC - Mode 3 Type 2)
Villámtöltő csatlakozó (30 kW DC - CCS Combo)
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Egyben ledönthető üléstámla a hátsó üléssorban

•

Comfort kárpitozás: kéttónusú szürke bőrhatású kárpit kék textil betétekkel és kék varrásokkal

•

Comfort Plus kárpitozás: fekete bőrhatású kárpit narancs varrásokkal

–

•
0
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RÁDIÓK, MULTIMÉDIA

MEDIA NAV Evolution 7’’ színes, érintőképernyős multimédia rendszer, navigáció, DAB rádió, Bluetooth®
telefonkihangosító, USB- és Jack csatlakozó, 2 hangszóró, okostelefon-tükrözés*

•

–

–

•

DAB (digitális adások vételére alkalmas) rádió

•

•

Bővített K-Európa térkép**

–

•

‘‘BLUE pack’’ csomag:
belső: kék dekorelemek (légbeömlők, középkonzol), kék ajtódíszléc, Comfort kárpitozás
külső: fekete tükörházak, ezüst tetősín díszítés, kék ELECTRIC felirat a hátsó ajtókon

•

0
(rendelhető: 2022)

–

•

DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, USB-csatlakozó, 2 hangszóró

CSOMAGOK

‘‘ORANGE pack’’ csomag:
belső: narancs dekorelemek (légbeömlők, középkonzol), ezüst ajtódíszléc, Comfort Plus kárpitozás
külső: narancs tükörházak, narancs tetősín díszítés, narancs ELECTRIC felirat a hátsó ajtókon
+ narancs díszítő keret a fényszórók alatt és az oldalvédő elemeken
• széria
– nem rendelhető
* Apple CarPlay™ és Android Auto™ megoldásokkal kompatibilis.
** A térképcsomag pontos tartalmáról érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

www.dacia.hu

Műszaki adatok 1
Jármű típusa
Meghajtás
Szállítható személyek száma (fő)

Spring Electric 45
személyautó (M1)
teljesen elektromos
4

MOTOR
Maximális teljesítmény (kW / LE)
– motorfordulatnál (ford./perc)
Maximális nyomaték (Nm)
– motorfordulatnál (ford./perc)

ERŐÁTVITEL
Váltó típusa
Hajtott kerekek

Teljes kapacitás (kWh)
Technológia
Feszültség (V)
Modulok / cellák száma
Akkumulátor garancia
Akkumulátor tömege (kg)

TÖLTÉSI IDŐ [0 - 100%]

Töltő típusa							
30 kW DC töltőberendezés (háromfázisú, 3x64 A) [80%-os töltöttségi szint]
7,4 kW töltőberendezés (egyfázisú, 32 A)
3,7 kW töltőberendezés (egyfázisú, 16 A)
2,3 kW vésztöltő, háztartási dugaljról (230 V, 10 A)

HATÓTÁVOLSÁG (WLTP értékek)
Hatótávolság vegyes használat esetén (km)
Hatótávolság városi használat esetén (km)

gumiabroncsok
Gumiabroncsok (méret)

MENETTELJESÍTMÉNY

Legnagyobb sebesség (km/óra)
0-50 / 0-100 km/óra (s)
Légellenállási együttható (SCx)

FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS3 (WLTP értékek)
Áramfogyasztás (Wh/km)
Vegyes fogyasztás (l/100 km)
CO2-kibocsátás (g/km)

MÉRETEK

Tengelytáv (mm)
Teljes hossz (mm)
Szélesség külső tükrök nélkül/külső tükrökkel (mm)
Jármű magassága (mm)
Hasmagasság terheletlenül (mm)
Csomagtartó térfogata (l)

2

500 - 2 500
reduktor
első

AKKUMULÁTOR

1

33 / 44
3 000 - 8 200
125

27,4
lítium-ion
240
12 / 72
8 év / 120 000 km
186
egyfázisú töltő, töltési teljesítmény2: 2-6,6 kW
< 1 óra
< 5 óra
< 8 óra 30 perc
< 14 óra
230
305
165/70 R14
125
5,8 / 19,1
0,76
119
0
0
2 423
3 734
1 579/1 770
1 516
151
290 - 620

Tájékoztató műszaki információk, az adatok a végleges homologizáció függvényében változhatnak!
Az akkumulátor szabad kapacitásának függvényében.

Méretek (mm)

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással
történt. Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai
megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi
elérésig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a
fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. Az akkumulátorra 8 év vagy 120 000 km garancia vonatkozik, a korábbi elérésig. Garantáljuk, hogy a
töltési kapacitás mindig 75% fölött marad.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok
és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse
fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő
tévedésekért való felelősségét kizárja.
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www.dacia.hu

