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Nasza rewolucja tkwi w prostocie. 
I to ma sens. Wszystko, co robimy, 
jest proste, więc co może pójść nie tak? 
Skupiamy się tylko na tym, co najważniejsze.
Nie chcemy dawać zbędnych gadżetów, 
których nigdy nie użyjesz. Po prostu.
Mamy dla Ciebie tylko to, co może 
Ci się przydać. I nic więcej.
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Ultralekka butelka na wodę niegazowaną.
Pojemność: 500 ml

Butelka na wodę

45 nr 7711815689

ZŁ
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Skórzany breloczek z kółkiem,
który ogarnie Twoje klucze

Brelok do kluczy

29 nr 7711815639

ZŁ

Elegancka materiałowa okładka, gumka
i 100 stron do zapisania

Notes z gumką

45 nr 7711815638

ZŁ

Praktyczny długopis z czarnym wkładem
i rysikiem do tabletów

Długopis z rysikiem

9 nr 7711815640

ZŁ
Poręczny uchwyt magnetyczny
do montażu w kratce nawiewu

Uchwyt samochodowy do telefonu

65 nr 7711815637

ZŁ

Kubek z wygodnym uszkiem
i logo „I love Dacia”

Kubek ceramiczny

45 nr 7711815636

ZŁ
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Gruby, nieścieralny materiał i elegancka
klamra regulująca nadają jej szyku

Czapka z daszkiem 

49 nr 7711815527

ZŁ

Kieszenie, mocne zamki, 
miękkie szelki i skórzana naszywka 

„I love Dacia"

Plecak sportowy

89 nr 7711815641

ZŁ

Trzywarstwowy materiał z oddychającą,
wiatro- i wodoodporną membraną ID Tech®.
Oddychalność 4000 g/m2/24, wodoodporność
10 000 mm

Kurtka typu softshell

279 ZŁ

Koszulka bawełniana o jakości wprawiającej 
w zdumienie. Niekurczliwa, z taśmami 
wzmacniającymi na ramionach i szyi

T-shirt niebieski „Out of the blue”

85 ZŁ

Koszulka bawełniana o jakości wprawiającej 
w zdumienie. Niekurczliwa, z taśmami 

wzmacniającymi na ramionach i szyi

T-shirt biały „Hi!”

85ZŁ

Koszulka bawełniana o jakości 
wprawiającej w zdumienie. 
Niekurczliwa, z taśmami wzmacniającymi 
na ramionach i szyi

T-shirt biały „Boule”

85 ZŁ
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Numery referencyjne poszczególnych rozmiarów na stronie 9
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Nasze najlepsze modele samochodów
do kolorowania dla dużych i małych.
Z zestawem kredek

Kredki z kolorowanką

49 nr 7711815634

ZŁ

Sprytny sprzęt dla tych, co nie chcą zmoknąć.
Zamyka się odwrotnie, dzięki czemu mokra
strona zostaje w środku

Parasolka dwustronna

75 nr 7711815688

ZŁ

Ty jedziesz, a dzieci rysują. W poręcznym
pudełku zestaw kredek świecowych

Podróżny zestaw kredek

19 nr 7711815635

ZŁ
Wrzucasz lekkie buty, powerbank 

i idziesz na miasto

Dwustronny worek na drobiazgi

39 nr 7711815642

ZŁ

Z takim zestawem manualnych zagadek 
logicznych alzheimer Ci nie grozi 

Klocki łamigłówka

69 nr 7711815633

ZŁ
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Moda
Numery referencyjne
Softshell męski
nr 7711815679 / M
nr 7711815680 / L 
nr 7711815681 / XL
nr 7711815682 / XXL

Softshell damski
nr 7711815684 / S
nr 7711815685 / M
nr 7711815686 / L
nr 7711815687 / XL

T-shirt biały „Boule” męski
nr 7711815663 / M
nr 7711815664 / L
nr 7711815665 / XL
nr 7711815666 / XXL

T-shirt biały „Boule” damski
nr 7711815644 / S
nr 7711815645 / M
nr 7711815646 / L
nr 7711815647 / XL

T-shirt niebieski 
„Out of the blue” męski
nr 7711815671 / M
nr 7711815672 / L
nr 7711815673 / XL
nr 7711815674 / XXL

T-shirt niebieski 
„Out of the blue” damski
nr 7711815654 / S
nr 7711815655 / M
nr 7711815656 / L
nr 7711815657 / XL

T-shirt biały „Hi!” męski
nr 7711815667 / M
nr 7711815668 / L
nr 7711815669 / XL
nr 7711815670 / XXL

T-shirt biały „Hi!” damski
nr 7711815649 / S
nr 7711815650 / M
nr 7711815651 / L
nr 7711815652 / XL
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A

B

C

D

Biust

Standard

Rozmiarówka kobieca

Talia

Biodra

Wzrost

80

XS

64

90

166

86

S

69

95

167

92

M

74

100

168

100

L

80

106

169

108

XL

86

112

170

A

B

D

Shirts

Standard

Rozmiarówka męska

Klatka

Biodra

Wzrost

XS

84

75

178

37/38

S

90

80

179

39/40

M

96

85

180

41/42

L

104

91

181

43/44

XL

112

97

182

45/46

XXL

120

103

183

A

B

A

B

C
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Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były 
dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana na 
podstawie serii próbnych i prototypów. W ramach polityki stałego ulepszania swoich 
produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian 
w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych akcesoriów. O zmianach 
tych Autoryzowani Partnerzy Dacia będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. 
Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek 
w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne 
(w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia 
opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone 
zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. Użyte zdjęcia służą 
do celów poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. W celu 
uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym 
Autoryzowanym Partnerem Dacia. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory 
widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych.


