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O DACIA SPRING ESTÁ NA FINAL
DOS PRÉMIOS AUTO BEST 2022
O Dacia Spring está entre os finalistas dos prémios Auto Best Buy Car Europe 2022. O automóvel da Dacia, que foi
lançado em Março deste ano, encarna uma verdadeira revolução elétrica. O objetivo do Spring é contribuir
decisivamente para a mobilidade elétrica plena e ao alcance de todos, ao mesmo tempo que reúne as caraterísticas
que, hoje, consideramos essenciais (navegação, replicação dos smartphones, ar condicionado, vidros elétricos e muito
mais) a um preço inigualável na Europa.
O seu aspeto aventureiro, os 4 verdadeiros lugares e os quase 300 litros de capacidade de bagagem, combinam-se
para garantir muito mais do que a maioria dos seus rivais urbanos oferecem. As versáteis opções de carregamento
(menos de 1 hora em carregamento rápido DC e menos de sete horas numa tomada doméstica) e a autonomia de até 305 km
em cidade (230 km no ciclo combinado WLTP) fazem do Spring o automóvel elétrico perfeito para o uso diário e nas
deslocações quotidianas.
Os 32 membros do júri da Auto Best, jornalistas de 32 países europeus, irão escolher o automóvel Best Buy Car Europe
2022 entre os 6 finalistas, já nas próximas semanas, e o vencedor será anunciado em meados de Dezembro de 2021.

SOBRE A DACIA

A Dacia é uma marca do Grupo Renault e está presente em 44 países, principalmente na Europa e na bacia do
Mediterrâneo. Nascida na Roménia em 1968, a marca foi comprada pelo Grupo Renault e relançada em 2004 com o
icónico Logan. A Dacia oferece a melhor relação qualidade/preço do mercado. Apoiada nos seus modelos mais icónicos
- Logan, Sandero, e Duster - a marca tem sido um sucesso comercial. Até à data, a Dacia já vendeu mais de 7 milhões
de automóveis.
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