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ENERGETYZUJĄCY
STYL
Nowa, w 100% elektryczna Dacia Spring nie tylko podąża za najnowszymi trendami, przyciąga też wzrok
energetyzującą stylistyką miejskiego auta. Zwiększony prześwit, poszerzone, muskularne nadkola i listwy
ochronne w dolnej części drzwi nadają jej wygląd kompaktowego SUV-a. Przód samochodu wyróżnia
się wypukłą maską, smukłymi kloszami reflektorów i imponującym zderzakiem. Tył nadwozia wywołuje
wrażenie dynamiki dzięki potężnym kształtom zderzaka, przetłoczeniom błotników i osłonie podwozia.

Dekoracyjne relingi dachowe i system kołpaków Flexwheel, przypominających wyglądem aluminiowe
obręcze kół, dodają sylwetce klasy. Wybierając wersję z Pakietem Pomarańczowym, możesz nadać Dacii
Spring jeszcze bardziej przebojową osobowość. Spring to śmiałe miejskie auto elektryczne, które uprości
Twoje codzienne życie.

CHARAKTERYSTYCZNY UKŁAD ŚWIATEŁ W KSZTAŁCIE LITERY Y

CHARAKTERYSTYCZNY UKŁAD ŚWIATEŁ LED I REFLEKTORÓW

PRZYJAZNA, DOBRZE WYPOSAŻONA,
ZADZIWIAJĄCA
Dobrze wyciszone wnętrze Dacii Spring zapewni Ci niezbędny komfort i pozwoli cieszyć się kojącą
atmosferą w 100% elektrycznego auta. Starannie zaprojektowane wnętrze i dyskretna stylistyka
doskonale wpływają na samopoczucie. Jednym rzutem oka na zespół zegarów i wskaźników ogarniesz
wszystkie elementy sterowania. Dźwignia zmiany biegów została zastąpiona chromowanym
3-położeniowym pokrętłem: jazda do przodu / pozycja neutralna / jazda do tyłu.
Liczne elementy wyposażenia ułatwiają codzienne użytkowanie auta: wspomaganie układu kierowniczego,
centralny zamek z pilotem, klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane lusterka i cztery elektrycznie

sterowane szyby. I to dostępne w standardzie. Intuicyjny system multimedialny z 7-calowym ekranem
i kamera cofania* ułatwią podróżowanie i manewrowanie w mieście. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi
umieszczonemu w polu widzenia między zegarami możesz podróżować bezpiecznie ze wzrokiem stale
skupionym na drodze. Z kolei system poleceń głosowych umożliwia prowadzenie samochodu bez
odrywania dłoni od kierownicy. Dacia Spring uosabia nową filozofię i nowy trend. Zapomnij o rzeczach
zbędnych. W cztery dorosłe osoby lub z rodziną cieszcie się tym, co najważniejsze.
* Dostępne w standardzie w wersji Expression.

INTUICYJNY CYFROWY WYŚWIETLACZ

CHROMOWANE POKRĘTŁO

PROSTY
W UŻYTKOWANIU
SAMOCHÓD
ELEKTRYCZNY

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY
Napędzający Dacię Spring silnik o mocy 33 kW (45 KM), połączony z akumulatorem o pojemności
26,8 kWh, jest owocem doświadczenia Renault Group w technologii napędów elektrycznych. Dzięki niemu
Dacia może dziś zaoferować użytkownikom samochód elektryczny zgodny z filozofią marki: wszechstronny
i niezawodny, za bezkonkurencyjnie niską cenę. Nowa, w 100% elektryczna Dacia Spring umożliwia
pokonywanie tras o długości do 305 km* (zależnie od warunków drogowych) bez doładowywania. Przy
średnich dziennych dystansach ok. 30 km, typowych w Europie, oznacza to ponad tydzień jazdy po
mieście i poza nim bez konieczności uzupełniania zapasu energii. Jest wiele możliwości doładowywania

akumulatora: z gniazda domowego 230 V za pomocą przewodu dostarczanego w standardzie, z terminala
Wallbox za pomocą przewodu dostępnego w opcji lub z terminala do ładowania prądem stałym (z użyciem
gniazda do prądu stałego dostępnego w opcji) do błyskawicznego uzupełnienia 80% zapasu energii
w ciągu niecałej godziny. Co więcej, dzięki bezpłatnej aplikacji MY Dacia masz stały dostęp do informacji
o stanie naładowania akumulatora, a nawigacja Media Nav pomoże Ci zlokalizować terminale ładowania
znajdujące się w pobliżu. To gwarancja zachowania spokoju ducha. Jeśli potrafisz ładować smartfon, to
doładowywanie Dacii Spring będzie dla Ciebie dziecinnie proste.
* W cyklu miejskim WLTP, 230 km w cyklu mieszanym WLTP.

ARCHITEKTURA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

KOMPAKTOWA
I PRZESTRONNA
Kompaktowa z zewnątrz Dacia Spring skrywa przestronne i przyjazne wnętrze. Zajmij miejsce w kabinie
na jednym z czterech komfortowych siedzeń. Duża odległość od siedziska do dachu na tylnych siedzeniach
i wynoszący 100 mm promień na wysokości kolan zadowolą nawet osoby o bardzo masywnej sylwetce.
Dzięki składanej tylnej kanapie można w każdej chwili dostosować wnętrze auta do aktualnych potrzeb, na
przykład do przewiezienia przedmiotów o znacznych gabarytach. Atutem są schowki o łącznej pojemności

BAGAŻNIK O POJEMNOŚCI 290 LITRÓW

23,1 l, w tym duży zamykany schowek w desce rozdzielczej, kieszenie w drzwiach i wnęka na drobne
przedmioty w środkowej konsoli. O nikim nie zapomniano: pasażerowie na tylnych siedzeniach mają do
swojej dyspozycji kieszenie na tylnej stronie oparć przednich foteli. A ponieważ Dacia Spring jest gotowa
na wszelkie wyzwania, posiada imponujący bagażnik, który można powiększyć z 290 do rekordowej w tym
segmencie pojemności 631 l. To naprawdę przyjazny dla użytkownika mały SUV!

IDĄCA Z DUCHEM CZASU
I POŁĄCZONA ZE ŚWIATEM
Zachowaj kontakt ze swoim cyfrowym światem dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika systemowi łączności Dacii Spring. Obsługuj
jednym palcem 7-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Media Nav*. Używaj systemu nawigacji (z 3-letnią bezpłatną aktualizacją)
i radia DAB. Korzystaj także z ulubionych aplikacji dzięki funkcji replikacji ekranu smartfona kompatybilnego z Apple CarPlay™ i Android Auto™.
System Bluetooth®, gniazdo USB, gniazdo AUX – teraz podłączysz każde urządzenie w mgnieniu oka! Dla większego bezpieczeństwa możesz
aktywować przyciskiem w kierownicy funkcję poleceń głosowych i sterować wszystkimi funkcjami za pomocą głosu. Dzięki bezpłatnej aplikacji
MY Dacia na smartfonie masz samochód pod stałą kontrolą. Wyświetlaj w czasie rzeczywistym poziom naładowania akumulatora trakcyjnego,
pokonany dystans oraz pozostały zasięg w kilometrach.
Zapewnij sobie optymalne warunki podróżowania, aktywując zdalnie za pomocą aplikacji ogrzewanie lub schładzanie kabiny do temperatury,
którą wcześniej ustawiłeś według uznania. Po podłączeniu Dacii Spring do terminala ładowania aplikacja umożliwia śledzenie postępów
w ładowaniu akumulatora trakcyjnego. To bardzo praktyczne, gdy chcemy wstrzymać ładowanie i dokończyć je później.
Dacia Spring idzie z duchem czasu.
* Dostępny w standardzie w wersji Expression.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

SZYBKIE ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ

PODRÓŻUJ BEZPIECZNIE
Nowoczesna i bezpieczna w mieście i poza miastem Dacia Spring jest wyposażona w szereg czynnych i biernych systemów bezpieczeństwa. Oprócz systemów ABS, ESP, elektronicznego rozdziału siły hamowania
i 6 poduszek powietrznych samochód ma w standardzie wiele systemów wspomagania prowadzenia, które będą Ci towarzyszyć w podróży.

AKTYWNY SYSTEM WSPOMAGANIA HAMOWANIA (AEBS)

W niektórych sytuacjach trudno jest ocenić ryzyko kolizji z pojazdem jadącym z przodu. System
automatycznie wykrywa takie zagrożenia i ostrzega o nich kierowcę sygnałami wizualnymi
i dźwiękowymi. Jeśli kierowca nie zareaguje na czas, system automatycznie włącza hamowanie
lub wzmacnia jego siłę.

AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANE ŚWIATŁA MIJANIA

Od teraz nie można już zapomnieć o włączeniu świateł przy wjeździe do tunelu lub gdy zaczyna
się robić ciemno. Umieszczony na przedniej szybie czujnik światła wykrywa brak naturalnego lub
sztucznego oświetlenia (np. w mieście) i powoduje automatyczne włączenie właściwych dla danej
sytuacji świateł samochodu.

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

Restrykcyjne przepisy dotyczące ograniczeń prędkości zmuszają kierowcę do uważnego śledzenia
wskazań prędkościomierza. Za pomocą ogranicznika prędkości ustaw prędkość, której nie należy
przekraczać, i podróżuj bezstresowo!

WSPOMAGANIE PARKOWANIA TYŁEM Z KAMERĄ COFANIA

Teraz bez trudu zaparkujesz w mieście na każdym, nawet najciaśniejszym miejscu postojowym. Już po
pierwszym manewrze docenisz zalety systemu, który ostrzega wizualnymi i dźwiękowymi sygnałami
o nawet najdrobniejszej przeszkodzie znajdującej się za samochodem.

DACIA SPRING

POZIOMY WYPOSAŻENIA
ESSENTIAL



NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
DESIGN NADWOZIA
––Nowa osłona chłodnicy z nowym logo i białymi ozdobnymi
wstawkami
––Światła dzienne LED
––Charakterystyczny układ tylnych świateł w kształcie liter Y
––Boczne naklejki nadwozia w kolorze Szary Schiste
––Dekoracyjne relingi dachowe z ozdobnymi wstawkami
––Obudowy lusterek bocznych w czarnym błyszczącym kolorze,
z wbudowanymi kierunkowskazami
––Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
––Kołpaki kół Flexwheel 14” Doria
––Tylna osłona podwozia w kolorze Szary Schiste
DESIGN WNĘTRZA
––Tapicerka ze skóry ekologicznej łączonej z tkaniną w kolorach
czarnym i szarym
––Wykończenie panelu drzwi w kolorze srebrnym
––Obramowanie nawiewów i środkowej konsoli w kolorze srebrnym
––Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej (po stronie pasażera)
BEZPIECZEŃSTWO
––System ABS / ESP / EBD / aktywny system wspomagania
hamowania
––Automatyczna blokada drzwi
––6 poduszek powietrznych: czołowe poduszki kierowcy i pasażera
z przodu / boczne poduszki chroniące klatkę piersiową / poduszki
kurtynowe chroniące głowę
––Funkcja połączenia alarmowego (eCall)
––Ogranicznik prędkości
––Automatycznie włączane światła mijania

EXPRESSION

KOMFORT
––Centralny zamek
––Klimatyzacja manualna z funkcją zamkniętego obiegu powietrza
––Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
––Elektrycznie sterowane lusterka boczne
––Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
––Tylna kanapa składana w układzie 1/1
––Podgrzewana tylna szyba / tylna wycieraczka

MULTIMEDIA
––Cyfrowy zespół zegarów i wyświetlacz 3,5” (informacje o zasięgu,
poziomie naładowania akumulatora)
––Gniazdo jack 12 V
––Radio cyfrowe DAB
––Bluetooth® i gniazdo USB
––2 głośniki z przodu
ŁĄCZNOŚĆ
Dzięki aplikacji MY Dacia możesz:
––zlokalizować swój samochód
––sprawdzić stan naładowania akumulatora trakcyjnego
––wstrzymać ładowanie i wznowić je w późniejszym terminie
––zdalnie włączyć ogrzewanie lub schładzanie kabiny (do wcześniej
ustawionych w samochodzie temperatur)
ŁADOWANIE AKUMULATORA
––Przewód do ładowania akumulatora z gniazda domowego
OPCJE
––Przewód do ładowania typ 2 (do ładowarek publicznych i typu
Wallbox)
––Koło zapasowe
––Lakier metalizowany



NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
EXPRESSION = ESSENTIAL +
DESIGN NADWOZIA
––Lakier metalizowany
––Obudowy bocznych lusterek w kolorze Szary Schiste
––Dekoracyjne relingi dachowe w kolorze Szary Schiste
––Naklejki boczne w kolorze Szary Schiste
DESIGN WNĘTRZA
––Tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym,
z przeszyciami w kolorze khaki
––Wstawki na drzwiach o wyglądzie szczotkowanego metalu
KOMFORT
––Czujniki parkowania tyłem
––Kamera cofania
––Koło zapasowe

MULTIMEDIA
––Gniazdo AUX
––System multimedialny Media Nav z ekranem dotykowym 7”:
funkcja nawigacji i replikacji ekranu smartfona przez przewód USB
––1 port USB i Bluetooth®
OPCJE
––Przewód do ładowania typ 2 (do ładowarek publicznych i typu
Wallbox)
––Układ szybkiego ładowania prądem stałym (gniazdo CCS)
––Pakiet zewnętrznych elementów wykończeniowych w kolorze
pomarańczowym

DACIA SPRING

KOLORY NADWOZIA


1
2

lakier metalizowany.
lakier niemetalizowany.

NIEBIESKI MORNING BREEZE1

SZARY DIAMOND1

BIEL ALPEJSKA2

CZERWONY RABBIT1

CZARNY ASTRAL1

KHAKI LICHEN2

DACIA SPRING

AKCESORIA

1. ORGANIZERY NA ŚRODKOWEJ
KONSOLI I UCHWYTY NA KUBKI

Zoptymalizuj wykorzystanie miejsca na środkowej
konsoli dzięki organizerom i uchwytom na kubki.
Dzięki nim telefon, klucze, monety, puszki i butelki
z napojami będą zawsze w zasięgu ręki... Już nie
będziesz mógł się bez nich obejść!
2. INDUKCYJNA ŁADOWARKA DO
SMARTFONÓW

Rewelacyjnie prosta i wygodna w użyciu!
Idealna do indukcyjnego ładowania smartfonów
w samochodzie.
3. NAKLEJKI DO PERSONALIZACJI
NADWOZIA

Zestaw trzech naklejek idealnie dopasowanych do
klapy bagażnika, tylnych bocznych części nadwozia
i obramowań reflektorów, pozwalających z klasą
wyróżnić auto spośród innych.
4. PROGI DRZWI SPRING I TEKSTYLNE
DYWANIKI PODŁOGOWE PREMIUM

Elegancja i nowoczesność są widoczne już
z chwilą otwarcia drzwi. Spersonalizuj w dobrym
stylu otwory drzwiowe Twojego samochodu,
umieszczając w nich nakładki progów Spring,
i spraw sobie przyjemność, decydując się na cztery
dywaniki podłogowe premium – ekskluzywny
akcent zmieniający wygląd wnętrza i chroniący
podłogę w całej kabinie.

1.

2.

5. UNIWERSALNA TORBA

Ekologiczna i praktyczna torba produkowana we
Francji przez osoby z niepełnosprawnościami
z tkaniny pochodzącej z recyklingu. Umożliwia
przechowywanie przewodów, zakupów i innych
przedmiotów z zachowaniem idealnego porządku
w bagażniku. Szara z niebieskimi przeszyciami.
Łatwa do czyszczenia wewnątrz.

3.

4.

5.

6. NAKŁADKI OCHRONNE NA

KRAWĘDZIE DRZWI I BOCZNE
LUSTERKA

Podkreśl osobowość miejskiego crossovera –
Dacii Spring – jednocześnie chroniąc go przed
uderzeniami w newralgicznych punktach, takich jak
lusterka boczne oraz przednie i tylne drzwi.
7. SYSTEM WYJMOWANYCH PRZEGRÓD
DO BAGAŻNIKA DACII

Wyposaż samochód w to pomysłowe akcesorium
ułatwiające utrzymanie bagaży na swoim miejscu
podczas transportu.

6.

8. SKŁADANA MATA DO BAGAŻNIKA
EASYFLEX

Umożliwia pokrycie całej powierzchni przestrzeni
bagażowej przy przewozie dużych przedmiotów.
Antypoślizgowa i nieprzemakalna, daje się
z łatwością składać i rozkładać. Idealnie dopasowuje
się do położenia tylnych siedzeń.
7.

9. WKŁAD OCHRONNY DO BAGAŻNIKA

8.

I NAKŁADKA NA PRÓG BAGAŻNIKA

Przez cały rok załadowujesz i rozładowujesz
bagażnik swojego auta. Zabezpiecz go na stałe, by
cieszyć się przez lata jego nieskazitelnym stanem.
Praktyczna, wykonana na miarę ze stali nierdzewnej
nakładka progu bagażnika chroni tylny zderzak. Jest
przy okazji akcentem, który dodaje autu elegancji.
10. DWUSTRONNA MATA DO
BAGAŻNIKA

9.

10.

Chroni bagażnik i zachowuje w czystości fabryczną
wykładzinę. Jest wodoszczelna. Dzięki wysokim,
zapobiegającym rozlaniu płynów brzegom umożliwia
przewóz wszelkiego rodzaju bagażu.

DACIA SPRING

WYPOSAŻENIE I OPCJE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Reflektory z charakterystycznym układem świateł LED
Automatycznie włączane światła mijania
Charakterystyczny układ tylnych świateł
Osłona chłodnicy
Zewnętrzne klamki drzwi
Lusterka boczne
Koła Flexwheel 14”

Naklejki boczne „Electric”
Oznaczenie „Electric” na pokrywie bagażnika
Dekoracyjne relingi dachowe
Lakier metalizowany

WYGLĄD WNĘTRZA

Obramowania nawiewów i środkowej konsoli
Wewnętrzne klamki drzwi
Tapicerka

Chromowane błyszczące wykończenie obramowania przycisków
klimatyzacji, pokrętła zmiany biegów RND, przycisku blokady /
odblokowywania drzwi, przycisku hamulca postojowego i wstawek
w kierownicy
Czarne błyszczące elementy wykończenia podłokietników przednich
i tylnych drzwi oraz środkowej konsoli
Wstawki ozdobne płatów drzwi
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera

KOMFORT

Klimatyzacja manualna
Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
Centralny zamek sterowany z kluczyka
Tylna kanapa składana, niedzielona
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Kieszenie na tylnej stronie oparć przednich foteli
Wycieraczki przedniej / tylnej szyby
Gniazdo 12 V
Zbiornik spryskiwacza (3 litry)

ESSENTIAL

EXPRESSION

•

•

•

•

•
Biała

•
Biała

W kolorze nadwozia

W kolorze nadwozia

Czarne z diamentowym
połyskiem

Czarne z diamentowym
połyskiem

•

•

Czarne

Motyw Szary Schiste
Motyw Szary Silver
o

Chromowane
Chrom

Szary Schiste

Motyw Szary Schiste

Motyw Szary Schiste
•

Chromowane
Chrom

Materiałowa łączona ze skórą
Skóra ekologiczna
ekologiczną
z przeszyciami Khaki Lichen
•

•

•

•

Srebrne

Srebrne

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS i wspomaganie nagłego hamowania
Aktywny system wspomagania hamowania (AEBS)
ESP (system stabilizacji toru jazdy) + HSA (wspomaganie ruszania
pod górę)
Funkcja połączenia alarmowego eCall
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy / czołowa poduszka
powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe
System wspomagania parkowania tyłem + kamera cofania
Ogranicznik prędkości
System kontroli ciśnienia w oponach
Koło zapasowe 14”
Zestaw do naprawy koła
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych
siedzeniach

ESSENTIAL

EXPRESSION

•

•

•

•

•

•

•

•/•

•/•

•

•

•

•

•

o

WIDOCZNOŚĆ

Elektrycznie sterowane lusterka boczne
Funkcja podgrzewania tylnej szyby

MULTIMEDIA

Radio DAB, Bluetooth®, USB, 2 głośniki z przodu samochodu
System multimedialny Media NAV: ekran dotykowy 7”, nawigacja,
radio DAB, replikacja ekranu smartfona przez przewód USB
kompatybilna z Apple CarPlay™ i Android Auto™, Bluetooth®,
2 głośniki, USB, gniazdo AUX

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger
Przewód ładowania typ 2 do terminali typu Wallbox i terminali
publicznych
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania prądem stałym (30 kW)

•
•
•

•

-

•

•

PROWADZENIE SAMOCHODU I INSTRUMENTY KONTROLNE
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Komputer pokładowy z ekranem 3,5” TFT: przebieg, zasięg
samochodu, informacje o akumulatorze

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

•

o

o

-

o
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USŁUGI MOBILNE

Usługi mobilne dostępne w aplikacji MY Dacia: kontrola stanu
naładowania akumulatora, wstępne ogrzewanie / schładzanie
kabiny, geolokalizacja, włączanie / wyłączanie ładowania

- niedostępne, • dostępne w standardzie, o dostępne w opcji.
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple CarPlay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

DACIA SPRING

SILNIKI
SILNIK

Silnik elektryczny
Moc maksymalna w kW (KM) przy obrotach (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obrotach (obr./min)

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów

AKUMULATOR

Pojemność energetyczna (kWh)
Rodzaj akumulatora trakcyjnego
Napięcie łączne (V)
Liczba modułów / ogniw
Masa akumulatora (kg)

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
0-100 km/h (s)
0-50 km/h (s)

ZASIĘG I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zasięg w cyklu WLTP City (km)
Zasięg w cyklu mieszanym WLTP (km)

ZUŻYCIE ENERGII W CYKLU

Protokół homologacji
Zużycie energii w cyklu mieszanym (Wh/km)
Zużycie energii w cyklu miejskim (Wh/km)

CZAS ŁADOWANIA

Ładowarka pokładowa
Gniazdo domowe 2,3 kW (prądu jednofazowego 10 A) (0-100%)
Gniazdo Green’UP (przewód 16 A dostępny w ofercie akcesoriów) / terminal Wallbox 3,7 kW
(prądu jednofazowego 16 A) (0-100%)
Terminal Wallbox 7,4 kW (prądu jednofazowego 32 A) (0-100%)
Terminal szybkiego ładowania DC 125 A (0-80%)

SYSTEMY UŁATWIAJĄCE OBNIŻENIE ZUŻYCIA ENERGII
Tryb Eco

UKŁAD JEZDNY – UKŁAD KIEROWNICZY I ZAWIESZENIE
Przednie zawieszenie
Tylne zawieszenie
Typ układu
Min. średnica zawracania (m)
Całkowita liczba obrotów kierownicy

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane, Ø (mm)
Tył: bębnowe / tarcze pełne, Ø (mm)
Średnica pompy wspomagania

KOŁA I OPONY
Rozmiary opon
Koła

MASA (kg)

Masa własna pojazdu gotowego do drogi
Nacisk na przednią / tylną oś
Ładowność
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)

ELECTRIC 45
Silnik synchroniczny ze stałymi magnesami
33 kW (45 KM) (2521-8200 obr./min)
125 Nm / 0-2521 obr./min
Przekładnia redukcyjna (pojedyncze przełożenie)
26,8
Litowo-jonowy
262,8
12 modułów / 72 ogniwa
186 +/- 5
125
19,1
5,8
305
230
WLTP1
119
90
Jednofazowa o mocy od 2 do 6,6 kW
13 h 32”
8 h 28”
4 h 51”
0 h 56”
Tak
Typu McPherson z wahaczem trójkątnym
Sprężysta oś H o programowanej charakterystyce pracy ze sprężynami śrubowymi
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
9,5
3,4
238×17
170
8”
165/70 R14
Obręcze kół 14”
970
515 / 455
330 / 363
1300

1
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures = światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) – nowy protokół homologacji pozwalający na uzyskanie wyników zdecydowanie bardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków codziennego użytkowania samochodu niż protokół NEDC. Emisja CO2 jest
homologowana zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną obowiązującymi przepisami. Metoda jest taka sama dla wszystkich producentów, dzięki czemu umożliwia porównanie różnych modeli.
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WYMIARY

WIDOK Z BOKU



WIDOK Z PRZODU

843
1906

896



151
692

2423

1385

619

1579

3734

1770

WIDOK Z TYŁU

1250



1231

1516

931

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 zgodnie z normą VDA)
Minimalna pojemność bagażnika

270

Maksymalna pojemność bagażnika

1100

1365

Wymiary w mm.

JEDŹ, PODRÓŻUJ, KORZYSTAJ

– TO WŁAŚNIE JEST DACIA!
Oferujemy atrakcyjne, wysokiej jakości samochody w możliwie najlepszej cenie. Modele o wyrazistym
stylu, ale bez ostentacji, wyposażone w najbardziej niezawodne, sprawdzone technologie, oferowane za
niezrównanie niską cenę. W ciągu zaledwie 15 lat zmieniliśmy układ sił i dokonaliśmy przewrotu na rynku
motoryzacyjnym. Niemożliwe? Nie do końca. W czym tkwi nasza tajemnica? Naszą siłą jest połączenie
prostoty, przejrzystości i dobrej ceny. Z Dacią wszystko jest jasne i oczywiste, od wyboru modelu poprzez
cenę aż po serwisowanie.

Jeśli jeździsz Dacią, to znaczy, że dokonałeś trafnego wyboru. To postawienie na wysoką jakość,
niezawodność i oryginalny design, wysoki komfort i – co szczególnie istotne – uczciwą cenę. To możliwość
zafundowania sobie nowego samochodu, który w pełni odpowiada naszym potrzebom i pragnieniom.
Aby jeździć Dacią, nie musisz wydać wszystkich pieniędzy na zakup samochodu. Możesz kupić auto i mieć
jednocześnie pieniądze na wakacyjny wyjazd czy sprawienie wymarzonej gitary córce lub po prostu je
odłożyć.

WYŁĄCZNIE
PRZEZNACZONA
DLA... WSZYSTKICH!

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy.
W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów.
O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii 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. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów
wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

PUBLICIS – ZDJĘCIA:
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