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DACIA SPRING
ACCESORII





PUNE-ȚI 
AMPRENTA 
DE STIL
Personalizează designul exterior și interior al noului autovehicul electric cu accesorii exclusive și 
elegante. Acestea vor face experiența de condus distractivă și practică.



DESIGN

PERSONALIZARE EXTERIOR

1. 2. AUTOCOLANTE PERSONALIZATE
Set de 2 autocolante perfecte pentru secțiunile 
laterale din spate și împrejurul farurilor, astfel 
încât să te poți remarca prin stil.

2.

1.



PERSONALIZARE INTERIOR

1. 2.

1. COVORAȘE TEXTILE CONFORT
Covor de înaltă calitate, ușor de întreținut. 
Protecție personalizată pentru podeaua 
vehiculului tău.

2. PRAGURI UȘI FAȚĂ
Personalizează și protejează zonele din jurul ușilor 
vehiculului tău. Finisajul siglei Spring adaugă o 
notă rafinată.



CONCEPUT 
PENTRU O 
EXPERIENȚĂ 
DE ZI CU ZI
Bucură-te de confort și simplitate zi de zi cu noua ta Dacia Spring.
Accesoriile noastre practice și funcționale sunt concepute pentru a-ți optimiza experiența la 
bord, oferind în același timp protecție durabilă pentru interior și caroserie.





CONFORT ȘI PROTECȚIE

1. ÎNCĂRCĂTOR SMARTPHONE 
WIRELESS
Confort și simplitate maximă!  Perfect pentru 
încărcarea wireless a smartphone-ului
în vehiculul tău.

2. SUPORT MULTIFUNCȚIONAL*
Foarte practic pentru călătorii atât lungi, cât și 
scurte. Poți păstra băutura preferată la îndemână 
fără teama de a se răsturna.

*Pentru utilizarea cu organizatorul consolei.

3. LADĂ FRIGORIFICĂ
Ia-o oriunde te duci! Ușor de transportat, această 
cutie frigorifică de 24 de litri menține alimentele și 
băuturile la temperatura potrivită – rece sau caldă 
– în toate anotimpurile.

EXPERIENȚA LA BORD

1.

2. 3.



1. ORGANIZATOR PENTRU CONSOLĂ 
ȘI SCRUMIERĂ MOBILĂ
Optimizează-ți zona de depozitare din consolă 
cu acest organizator. Ține-ți telefonul, cheile și 
numerarul la îndemână. Sigur te vei întreba cum 
te-ai descurcat până acum fără ele!

2. CUTIE DE DEPOZITARE 
COMPARTIMENTATĂ
Uimitor de practică și pliabilă pentru a o face 
ușor de folosit, această cutie de depozitare este 
perfectă pentru orice dorești sa transporți în 
portbagaj.

3. ORGANIZATOR DEMONTABIL DACIA
Un accesoriu inteligent de depozitare pentru a ține
bagajele la loc în timpul călătoriei. Culoare carbon. 
Ținut în poziție folosind velcro.

2.

1. 3.

DEPOZITARE



1.

1. 2. CĂPTUȘEALĂ DE PORTBAGAJ 
REVERSIBILĂ
Ideal pentru a transporta cu ușurință o gamă largă 
de articole – în special articole murdare. Materialul 
său semirigid rezistent la apă și marginile sale 
înalte împiedică scăparea apei, păstrează noroiul
și sunt incredibil de ușor de curățat. Textil/cauciuc 
reversibil, potrivit pentru toate scopurile.

3. COVORAȘ TEXTIL
Protejează pe termen lung și beneficiază de 
calitatea superioară a covorașului atunci când 
transporți lucruri zi de zi. Pragul de
portbagaj practic și realizat din oțel inoxidabil, 
îmbunătățește rezistența barei de protecție și 
adaugă o notă de stil.

4. 5. EASYFLEX MODULAR PROTECȚIE
Acoperă întregul spațiu de încărcare atunci când 
transporți articole voluminoase. Versatil și
impermeabil, se pliază și se desfășoară foarte ușor, 
adaptându-se la poziția scaunelor din spate, chiar 
și atunci când sunt rabatate.

3. 5.4.

2.

CONFORT ȘI PROTECȚIE

PROTECȚIE INTERIOARĂ



1. MARGINI UŞI
ȘI PROTECȚIE OGLINZI
Gata cu micile defecte pe marginile ușilor și ale 
oglinzilor exterioare!
Aceste protectoare moi, cu un design minimalist, 
vor oferi protecție pe termen lung împotriva 
loviturilor mici. Esențial pentru mediul urban.

2. APĂRĂTOARE DE NOROI FAȚĂ ȘI 
SPATE
Oferă părții inferioare a vehiculului tău o protecție 
eficientă împotriva apei, noroiului și pietrișului.

3. PROTECȚIE LATERALĂ PRAG
Accentuează stilul robust al Daciei Spring, 
protejând în același timp pragurile ușii.

1.

3.2.

PROTECȚIE EXTERIOARĂ





LINIȘTE- 
FĂRĂ GRIJI 
TOT TIMPUL
Dacia a dezvoltat accesorii pentru a te  asigura că ai parte de liniște în toate situațiile. 
Profită la maximum de ele și eliberează-ți mintea!



LINIȘTE FĂRĂ GRIJI

1. SCAUN COPII - TRIFIX2 I-SIZE
Conceput pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 15
luni și 4 ani, are un design ergonomic și oferă 
o protecție perfectă. Se atașează simplu prin 
conectorii Isofix încorporați și prin cureaua Top 
Tether.

2. LANȚURI DE ZĂPADĂ STANDARD
Ușor de utilizat, garantează siguranța, aderență și 
confort in cele mai grele condiții de condus.

3. SENZORI DE PARCARE
Aceștia sunt esențiali pentru manevrarea lină și te 
vor avertiza despre orice obstacole ai în fața sau în 
spatele tău.

SISTEME DE SIGURANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ 
ȘOFERULUI

3.

2.

1.



CABLURI DE ÎNCĂRCARE

1. SAC DE PĂSTRARE 
MULTIFUNCȚIONAL
Această geantă practică vă permite să depozitați 
cabluri, cumpărături sau orice altceva. Cusături gri 
și albastre oferă un stil modern pentru un spațiu 
de depozitare practic.

2. SUPORT DE CABLURI CU MÂNER
Esențial pentru manipularea cu ușurință și 
eficientă a cablurilor de încărcare.

3. CABLU DE ÎNCĂRCARE WALLBOX
32A (6,5 M)

4. CABLU DE ÎNCĂRCARE PRIZE 
INTERNE - 10A SAU 16A

Posibilitatea de a reîncărca oriunde înseamnă să 
ai cablurile tale în orice moment. Găsește cablul 
potrivit din gama noastră pentru a-ți satisface 
fiecare nevoie.

2.

4.

3. 

1.



DACIA SPRING

LISTA DE REFERINȚE PENTRU ACCESORII
   REFERENCE ESSENTIAL EXPRESSION

DESIGN     
Exterior
Autocolante de personalizare 82 01 742 286 •• ••
Capac roată Goa de 14 inchi 40 31 508 95R •• ••
Capac roți Ironhide 14 inchi 40 31 579 46R •• ••
Capac roți Decepticon 14 inchi 40 31 524 09R •• ••
Praguri ușii din față cu arc 77 11 945 712 •• ••
Piulițe antifurt 82 01 724 187 •• ••

CONFORT ȘI PROTECȚIE     
Experiență la bord
Organizator consola centrală 96 15 049 05R •• ••
Suport de pahare multifuncțional 77 11 945 469 •• ••
Kit fumători (scrumieră + brichetă) 82 01 375 535 •• ••
Ladă frigorifică 77 11 431 405 •• ••
Depozitare cablu dublu pe podea 77 17 300 012 •• ••

Amenajări interioare
Covoraș pentru ghete 82 01 741 933 •• ••
Căptușeală reversibilă pentru portbagaj cu arc 82 01 742 284 •• ••
Protecție modulară de portbagaj EasyFlex 82 01 740 602 •• ••
Organizator de portbagaj detasabil Dacia 82 01 653 542 •• ••
Cutie de depozitare compartimentata pentru portbagaj 77 11 940 885 •• ••
Geantă de depozitare multifuncțională 77 11 943 111 •• ••
Covorașe textile Spring Comfort 82 01 741 618 •• ••
Covorașe textile Spring Premium 82 01 741 621 •• ••
Covorașe din cauciuc 82 01 743 311 •• ••

Protecția caroseriei
Flapsuri fata Dacia 82 01 235 609 •• ••
Flapsuri spate Dacia 82 01 235 609 •• ••
Protecții laterale prag 82 01 711 253 •• ••
Protecții pentru margini uși și oglinzi 82 01 743 312 •• ••



   REFERENCE ESSENTIAL EXPRESSION

ÎNCĂRCARE    
Cabluri de încărcare
Cablu de încărcare pentru priza casnica T2-E/F monofazat 10A 6,5 m 77 11 943 515 •• ••
Cablu de încărcare pentru priză casnică T2-G monofazat 10 A 77 11 943 866 •• ••
Cablu de încărcare pentru priză casnică T2-J monofazată 8A (Elveția) 77 11 943 867 •• ••
Cablu de încărcare pentru priză casnică T2-K monofazată 6A (Danemarca) 77 11 943 868 •• ••
Cablu de încărcare pentru priză casnică T2-E/F monofazată 16 A 29 69 040 59R •• ••
Cablu de încărcare pe Wallbox T2-T3 20A 6,5m 77 11 943 519 •• ••
Cablu de încărcare pe Wallbox T2-T2 32A 6,5m 77 11 943 517 •• ••
Suport cablu cu mâner 82 01 738 553 •• ••

MULTIMEDIA     
Telefon
Încărcător wireless pentru smartphone 82 01 737 398 •• ••
Suport magnetic pentru smartphone, montat pe tabloul de bord 77 11 784 775 •• ••
Suport magnetic pentru smartphone - montat pe aerisire 77 11 784 774 •• ••

Video
Cameră de bord Nextbase 222 GW cu card SD de 32 GB 77 11 945 185 •• ••
Cameră de bord Nextbase 322 GW cu card SD de 32 GB 77 11 945 184 •• ••

SIGURANȚĂ     
Sisteme de asistență pentru șofer
Senzori de parcare fața 82 01 742 645 •• ••
Senzori de parcare spate 82 01 742 646 •• o(1)

Urgență și semnalizare
Suport pentru stingător 96 61 158 44R •• ••
Extinctor de 1 kg 82 01 712 928 •• ••
Trusă de siguranță (vestă, triunghi de avertizare, trusă de prim ajutor) 77 11 780 759 •• ••
Scaun pentru copii Trifix 2 i-Size grup 1 77 11 940 744 •• ••
Lanțuri de zăpadă standard de 14 inchi 77 11 578 466 •• ••
Lanțuri de zăpadă Premium Grip de 14 inchi 77 11 780 250 •• ••
• : compatibil; o: compatibil cu condițiile; -: incompatibil; (1) senzori de parcare spate disponibili ca dotări opționale pe versiunea E2 a vehiculului.• : compatibil; o: compatibil cu condițiile; -: incompatibil; (1) senzori de parcare spate disponibili ca dotări opționale pe versiunea E2 a vehiculului.



REZERVAT EXCLUSIV 
PENTRU TOȚI




