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CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ
SILNIK

COMFORT CLIM

1.3 TCe 100 FAP

41 900

1.5 Blue dCi 75

44 600

1.5 Blue dCi 95

46 850

Teraz Dokker Van z ubezpieczeniem 1,9%(1)

Pakiet EASY SERVICE:
4-letnia gwarancja z przeglądami za 1 599 zł
w ramach Dacia Finansowanie(2)

DACIA FINANSOWANIE:
o

Kredyt 50/50 (3)

o

Kredyt Ulgowy(4)

o

Leasing od 102%(5)

o

Dacia Business Plan

Cennik obowiązuje od dnia 21.08.2019 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba aut w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania
zapasów. Szczegóły w salonach Dacii.
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Comfort Clim
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Przedni i tylny zderzak w kolorze szarym
Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
Boczne listwy ochronne w kolorze ciemnoszarym
Relingi dachowe
Stalowe obręcze kół 14" z minikołapakiem
Obręcze kół 15" z kołapakiem pełnym
Lakier metalizowany

●
P
●
415
●
1 200

SIEDZENIA I WYSTRÓJ WNĘTRZA
Tapicerka materiałowa

●

PRZEGRODY OCHRONNE
Obrotowa przegroda kratowa montowana w zestawieniu z wyjmowanym fotelem
pasażera Dacia Easy Seat

1 500

STREFA ŁADUNKOWA
Gumowa wykładzina podłogowa strefy ładunkowej

220

Tylne panele ścianek bocznych i osłony nadkoli
8 podłogowych uchwytów do mocowania ładunku
2 uchwyty do mocowania ładunku na ścianie po stronie bocznych drzwi
przesuwanych i 3 uchwyty po stronie przeciwnej

210
●
●

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
System kontroli toru jazdy ESC® z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu
(ASR)
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
Czołowa poduszka powietrzna pasażera
Poduszki przednie boczne
Koło zapasowe

●
●
●
370
690
●

DRZWI I SZYBY
Prawe boczne drzwi przesuwane (nieprzeszklona lewa boczna ścianka i
nieprzeszklone tylne drzwi)
Przeszklone prawe boczne drzwi przesuwane z otwieraną szybą
2 przesuwanych, bocznych drzwi z otwieranymi szybami
Tylne , asymetryczne, pełne drzwi dwuskrzydłowe
Dwuskrzydłowe, asymetryczne, przeszklone drzwi tylne z podgrzewaną szybą i
wycieraczką szyby
Drzwi lewe przesuwne pełne
Drzwi lewe przesuwne przeszklone

●
210
1260
●
P
●
350

PROWADZENIE POJAZDU I INSTRUMENTY KONTROLNE
Wspomaganie układu kierowniczego
Ogranicznik prędkości
Komputer pokładowy (ogólny i dzienny licznik kilometrów, przebieg od ostatniego
tankowania, ilość zużytego paliwa, średnie zużycie paliwa, zasięg na pozostałym
zapasie paliwa, średnia prędkość, przebieg pozostały do następnego przeglądu)
Kamera i radar cofania

●
530
●
1220

WIDOCZNOŚĆ
Reflektory przeciwmgłowe
Elekrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

P
300
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Comfort Clim
KOMFORT
Centralna blokada drzw i

●

Elektrycznie podnoszone szyby przednie

●

Przenośna popielniczka/zapalniczka

60

Kierow nica z regulacją w pionie

P

Fotel kierow cy z regulacją w pionie

P

Podłokietnik przedni

300

Ręczna klimatyzacja

●

SCHOWKI
Zamykany schow ek w desce rozdzielczej

P

RADIOODTWARZACZE I MULTIMEDIA
Dacia Plug&Radio: Radioodbiornik CD-MP3 2 DIN USB, Gniazdo jack, Bluetooth®

600

Dacia Media Nav Evolution: w budow any system naw igacji z 7" dotykow ym
ekranem, obejmujący radioodbiornik, złącze Bluetooth z możliw ością
podłączenia przenośnych odtw arzaczy

1590

PAKIETY
Look 2 (św iatła przeciw mgłow e i zderzak w kolorze nadw ozia)

400

Praktyczny 2 (fotel kierow cy z regulacją w ysokości,kolumna kierow nicy
regulow ana na w ysokość, zamykany schow ek w desce rozdzielczej)

580

Komfortow y (Dacia Easy Seat + ruchoma kratka działow a)

1500

● = seryjne

○ = w opcji

P = element pakietu

- = niedostępne

Niektóre opcje wy magają zamówienia inny ch opcji lub wy kluczają się wzajemnie. Szczegóły
u Autory zowany ch Partnerów Dacii.
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SILNIK

1.3 TCe 100 FAP

1.5 Blue dCi 75

1.5 Blue dCi 95

Paliwo

benzyna

Diesel

Diesel

Typ skrzyni biegów

mech. 6b

mech. 6b

mech. 6b

Enruo 6

Euro 6

Euro 6

H5H NU

K9K g.8

K9K g.8

Norma emisji spalin
Typ silnika
3

1332

1461

1461

72,2x81,34

76x80,5

76x80,5

kwi-16

4/8

4/8

75 (102)

55 (75)

66 (90)

Prędkość obrotowa przy maksymalnej mocy (obr/min)

4500

4000

4000

Maksymalny moment obrotowy EWG (mkg)

200

200

220

1750

1750

Pojemność skokowa (cm )
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Liczba cylindrów / zaworów
Maksymalna moc kW EWG (KM)

1500
Prędkość obrotowa przy maksymalnym momencie obrotowym (obr/min)

bezpośredni

Typ wtrysku
Wolnossący/doładowany

Turbosprężarka

Katalizator/Filtr cząstek stałych

S/S

S/S

S/S

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

172

154

168

od 0 do 100 km/h (s)

11,6

15,1

12,5

400 m ze startu zatrzymanego (s)

18,1

20,6

18,6

1000 m ze startu zatrzymanego (s)

33,7

37

34

156 / 165

132 / 142

133/143

6,9 / 7,3

5,0 / 5,4

5,1 / 5,4

50

50

50

-

17

17

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO 2 (WLTP)
CO2 (w cyklu mieszanym w g/km)
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km)
Zbiornik paliwa (l)
Zbiornik AdBlue
3

OBJĘTOŚĆ CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ (dm )
Minimalna / Maksymalna

3300/3900
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla różnych wersji modelu Dacia Dokker Van wynosi od 5,0 do 7,3 l/100km, a emisja CO2 od 132
do 165 g/km. Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych procedur badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu publikacji. Zużycie paliwa oraz emisja CO 2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych
warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa
pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego), jego stan techniczny
(np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie
wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault
budowane są również, zgodnie z przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów
pochodzących z odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się
na dacia.pl i Autoryzowanych Partnerów Dacii.
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba
samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie
poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.

(1) Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie DACIA – ERGO HESTIA (AC, OC, NW, Assistance) lub w programie Dacia – ALLIANZ
(AC, OC, NNW, CA) w cenie 1,9% wartości samochodu dostępny w ramach Dacia Finansowanie. Oferta ubezpieczenia 1,9% skierowana
jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2018.
(2) 4 lata gwarancji, w tym 3 lata gwarancji producenta z limitem 100 000 km i do 1 roku dodatkowej płatnej gwarancji Formuła Non Stop z
limitem 60 000 km. Oferta promocyjna zawierająca pakiety przeglądów Easy Service do 4 lat lub z limitem 60 000 km z dodatkową
gwarancją Formuła Non Stop ważna jest w ciągu trzech miesięcy od chwili wydania pojazdu. Oferta dostępna wyłącznie w ramach Dacia
Finansowanie. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej dostępnych u Autoryzowanych
Partnerów Dacii.
(3) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 53 473 zł, okres 12 miesięcy, wpłata
własna 26 737 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza: 1 336,83 zł. Rata kredytu do
spłaty po 12 miesiącach wynosi 28 073,33 zł. Całkowita kwota kredytu: 26 736,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 28 073,33 zł. Stan na
dzień 02.01.2019.
(4) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 9,90% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 52 922 zł okres 36 miesięcy,
wpłata własna 22 227 zł, stałe oprocentowanie nominalne w skali roku 3,99%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 227,79 zł i
ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 379,05 zł. Miesięczna rata kredytowa wynosi: 983,05 zł. Całkowita kwota kredytu : 30 694,76 zł. Całkowita
kwota do zapłaty: 35 389,73 zł. Stan na dzień 02.01.2019.
(5) Leasing od 102% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI
Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
Stan oferty na dzień 21.08.2019. Szczegóły w salonie Renault.
Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności
faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie.
Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający zastrzega możliwość zmiany
ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć
wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży,
zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
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