
Priser gäller från den 3:e november 2020

Model Växellåda Bränsle HK CO2 g/km l/100km Antal plats Pris ex.moms
Essential 1.5 Blue dCi 95 Lagerbilar 6-vxl manuell Diesel 95 135 5,1 2 110.000 kr

Essential 1.3 TCe 130 Lagerbilar 6-vxl manuell Bensin 130 159 7,0 2 110.000 kr

*Bränsleförbrukning vid blandad körning , CO2-utsläpp enl. WLTP . Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2.

UTRUSTNING (bl.a.)
15" stålfälg 185/65 R 15 med hel navkapsel "Aracaju" • •
Antisladd ESP med antispinn ASR • •
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) • •
Dacia assistance, 3 år eller 10 000 mil (det som inträffar först) • •
Nybilsgaranti, 3 år eller 10 000 mil (det som inträffar först) • •
Lackskyddsgaranti, 2 år • •
Rostskyddsgaranti, 6 år • •
Lastkapacitet på 600kg* & 3,3m3 lastutrymme • •
Däckreparationssats • -
Fjärrstyrt centrallås • •
Förarkrockkudde • •
Förvaring i A4-storlek på ovansidan av instrumentbrädan • •
Förvaringsfack i framdörrarna • •
Färddator med 6 funktioner • •
Förarsäte, reglerbart i höjd • •
Förberedd för radio • •
Förvaringsnät vid passagerarsidan fram • •
Dimljus fram och bak, spoilerljus • •
Elmanövrerade fönsterhissar fram • •
Eluppvärmda stolar • •
Ratt ställbar i höjd • •
Yttre backspeglar som ställs in manuellt från insidan • •
ECO MODE - •
Luftkonditionering 5.600 kr •
Sidolastdörr VÄNSTER, i plåt 2.500 kr •
Reservhjul (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats) 1.200 kr •
Paket: Luftkonditionering, pollenfilter + Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage) 6.800 kr -
Paket: Luftkonditionering, pollenfilter + MEDIA NAV: (7" pekskärm, navigering, radio, uttag för AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage) 9.520 kr -
Paket träinklädnad: Träinklädnad lastutrymme (golv, sidopaneler, dörrar) 2.600 kr -
15" Aluminiumfälgar "Empreinte" 2.400 kr 2.400 kr

Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage) 1.520 kr 1.520 kr

Delbart lastgaller istället för mellanvägg + "Dacia Easy Seat" Flexibelt passagerarsäte (Obs! Eluppvärmda framsäten utgår) 3.200 kr 3.200 kr

Europa-karta till MEDIA NAV (Spanien, Portugal, Frankrike ingår ej) 600 kr 600 kr

Fartbegränsare och farthållare 1.200 kr 1.200 kr

Elmanövrerade ytterbackspeglar & färganpassade fram och bakstötfångare 640 kr 640 kr

Längsgående takbågar (Svarta) 1.200 kr 1.200 kr

MEDIA NAV 2.0: (7" pekskärm, navigering, radio (DAB+), uttag för AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage) 3.920 kr 3.920 kr

Metalliclack 4.320 kr 4.320 kr

Paket glas: Höger sidoskjutdörr och bakdörrar med glas inklusive värme och vindrutetorkare bak 2.400 kr 2.400 kr

Paket säkerhet: Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar) & sidokrockkuddar 1.600 kr 1.600 kr

Parkeringsradar, bak 1.200 kr 1.200 kr

Parkeringsradar, bak med kamera (beställs med MEDIANAV 2.0 alt. med Paket: Luftkonditionering, pollenfilter + MEDIANAV 2.0) 2.400 kr 2.400 kr

Skyddsmatta lastutrymme 1.600 kr 1.600 kr

Vänster sidoskjutdörr bak med glas (Endast med paket glas) 2.800 kr 2.800 kr

 –  = ej tillgänglig

Kundpris ex moms

PRISLISTA

Dacia Dokker Van

Diesel Bensin

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.

Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. 

Dacia säljs av Renault Nordic AB  -  www.dacia.se

WLTP
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