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NJEGOVO DELO JE 
OLAJŠATI VAŠE 
DELO.
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NJEGOVA 
UČINKOVITOST
VAM ODPIRA VRATA
Dacia Dokker Van izkoristi vsako priložnost, da olajša vaša potovanja. Drsna 
vrata širine 703 mm olajšujejo dostop do prtljažnega prostora. Koliko prostora! 
Asimetrično oblikovana zadnja prtljažna vrata vam poenostavijo tudi delo. Ko so 
odprta, se sprosti dostop do notranjega prostora z optimalno zasnovo po celotni 

dolžini in višini. Ker ste v vozilu glavni vi, se lahko odločite za še več prostora, 
tako da se poigrate s prilagodljivostjo sedežev.
* Leva drsna bočna vrata na voljo za doplačilo

VELIKA KAPACITETA TOVORNEGA PROSTORA
UPORABEN IN PRAKTIČEN
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OGROMNA PROSTORNINA 
V KOMPAKTNEM 
GOSPODARSKEM VOZILU
Dacia Dokker Van se spozna na prevoz tovora. Njegova dovoljena obremenitev 
znaša 750 kg*, uporabna prostornina 3,3 m3, nakladalna višina pa do 1,27 m. 
Tovorni prostor je opremljen z 8 pritrdilnimi obroči na podu**, tako da med 
prevozom nič ne poskakuje. Ker je vse dobro premišljeno, so na voljo tudi 
robustne in kakovostne stranske obloge ter talna obloga prtljažnika, ki ohranjajo 
vaš delovni pripomoček. Vsakomur tisto, kar potrebuje. 

Dacia Dokker Van je na voljo s tremi različnimi vrstami pregradnih sten: cevasto, 
popolnoma zastekljeno ali vrtljivo mrežasto (z opremo Dacia Easy Seat). Bočna 
in zadnja vrata tovornega prostora so nezastekljena. Imeli boste točno takšno 
gospodarsko vozilo, kot ga potrebujete.

* Pri različici Essential. ** Pri vseh različicah: 5 dodatnih stranskih obročev pri različici Essential.
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PRILAGODI SE LAHKO 
VSEM VAŠIM ŽELJAM

Sovoznikov sedež Dacia Easy Seat z neverjetno lahkoto izpolni vse vaše
potrebe. Kadar je zložen, lahko služi kot mobilna pisarna. Če ga odstranite, se 
dolžina tovornega prostora poveča z 1,21 m na 3,11 m, uporabna prostornina pa 
s 3,3 m3 na 3,9 m3. Tudi varnost je vrhunska. Dacia Dokker Van ima sistem ABS 
s funkcijo pomoči pri zaviranju v sili, 4 varnostne blazine, elektronski sistem za 
nadzor stabilnosti vozila (ESC) in zadnje parkirne senzorje*… Lotite se lahko zelo 
ambicioznih projektov!
*Na voljo z doplačilom
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UPORABNA TEHNOLOGIJA 
ZA VOŽNJO
S tehnologijo v avtomobilu Dacia Dokker Van ste neodvisni in vedno 
prispete na cilj. Multimedijski sistem Media Nav Evolution + DAB* vas vodi 
vsepovsod, kamor ste namenjeni, kamera za vzvratno vožnjo* pa olajša 
manevriranje, zlasti kadar je vzvratna vidljivost slabša zaradi tovora. Ob 
povezavi pametnega telefona z uporabo USB-priključka lahko prek zaslona 
na dotik v svoji Daciji na povsem preprost način dostopate do svojih 
aplikacij, narekujete sporočila in jih berete zahvaljujoč aplikaciji Android 

Auto™**. Pomoč pri speljevanju v klanec, stikalo za impulzni pomik stekel 
in regulator-omejevalnik hitrosti* zagotavljajo udobje in varnost. Na 
voljo je velika izbira uporabnih tehnologij, prilagojenih vašim potrebam 
profesionalnega uporabnika.

*Glede na različico
**Odvisno od države in za omejen čas. Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.
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ESSENTIAL BUSINESS

OSNOVNA OPREMA

 - Sprednji in zadnji odbijač v črni barvi
 - Pločevinasta zadnja vrata z odpiranjem 
180 stopinj v razmerju 1/3 - 2/3
 - 1 pločevinasta bočna drsna vrata
 - 36 cm (14¨) jeklena platišča z okrasnimi 
kolesnimi pokrovi
 - Električni servovolan
 - Ključ za ročno odklepanje
 - Ročni pomik prednjih stekel
 - Električni pomik stekel spredaj 
 - Pločevinasta pregradna stena z oknom
 - Rezervno kolo
 - Centralno zaklepanje
 - Oblazinjenje iz umetnega materiala
 - Pribor za kadilce
 - Dnevne luči
 - Predpriprava za DAB radio
 - Odprto odlagalno mesto nad predalom pred 
sovoznikom
 - Sistem ABS + sistem za pomoč pri zaviranju v sili
 - Čelna varnostna blazina za voznika
 - 8 pritrdilnih obročev na podu
 - Nadzor stabilnosti vozila ESP
 - S&S sistem
 - Nastavitev višine varnostnih pasov na 
prednjih sedežih
 - Predal nad voznikom in sovoznikom
 - 4 obročki na bočnih stenah tovornega prostora
 - Ročno nastavljivi zunanji ogledali

OPCIJE:
 - Kovinska barva
 - Vzdolžni strešni nosilci
 - Varnostna blazina za sovoznika
 - Ročna klimatska naprava
 - Sistem s senzorji za vzvratno vožnjo
 - Regulator in omejevalnik hitrosti
 - 38 cm (15") platišča iz lahke litine Empreinte
 - Dacia Plug &Radio: radio s CD/MP3-
predvajalnikom, DAB, velik zaslon, povezava 
Bluetooth, priklop zunanjih naprav
 - Sistem Media Nav Evolution z vgrajenim 
navigacijskim sistemom z 18 cm (7") zaslonom 
na dotik, radiem, DAB, povezavo Bluetooth®, 
priklopom zunanjih naprav, združljiv z aplikacijo 
Android Auto™*
 - Varnostna blazina za sovoznika in stranske 
varnostne blazine
 - Sovoznikov sedež Dacia Easy Seat in vrtljiva 
mrežasta pregrada
 - Potovalni računalnik
 - Paket brizganih oblog za tovorni prostor: zadnja 
vrata + bočna drsna vrata + obloge bočnih sten
 - Toplotno oblikovana plastična talna obloga 
tovornega prostora
 - Paket modularnost: volanski obroč in voznikov 
sedež nastavljiva po višini

OSNOVNA OPREMA
BUSINESS = ESSENTIAL +

 - Radio, MP3, DAB, AUX, Bluetooth, USB s 
komandami ob volanu
 - Ročna klimatska naprava in protiprašni filter
 - Voznikov sedež in volanski obroč 
nastavljiva po višini
 - Plastična obloga v tovornem prostoru
 - Leva nezastekljena drsna vrata

*Odvisno od države in za omejen čas. Android Auto™ je 
znamka podjetja Google Inc.
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DODATNA OPREMA
1. Prečni strešni drogovi: Povečujejo nakladalno 
zmogljivost vašega vozila Dokker (obremenitev do 
največ 80 kg, vključno s težo drogov), zagotavljajo 
popolnoma varen prevoz. Lahko so opremljeni z 
različnimi nosilnimi pripomočki, kot so nosilec za 
kolesa, nosilec za smuči, strešni kovček.
2. Gumijaste preproge: Po meri izdelane preproge, 
ki se popolnoma ujemajo z izvirno zasnovo, 
preprečujejo umazanijo dna potniške kabine. 
Skladno se ujemajo z notranjostjo vozila Dokker in jo 
varujeta tudi pred obrabo in mokroto.
3. Mreža za okna in vrata zadaj: Z visoko stopnjo 
odpornosti varujejo natovorjeno blago proti 
vlomom z razbitjem stekla.
4. Lesena talna površina: Eden od delov iz 
kompleta lesenih zaščitnih oblog, ki so namenjene 
zaščiti tovornega prostora vozila Dacia Dokker. 
Lesena ladijska vezana plošča je prevlečena s 
protizdrsno oblogo.
Leseni prtljažni komplet spredaj in zadaj
Stranske obloge za zagotavljanje notranje zaščite 
vozila Dacia Dokker med natovarjanjem in 
prevažanjem predmetov.
Prednameščene obloge blatniških košev - desna 
bočna drsna vrata
Obloge blatniških košev izjemne zasnove, ki so 
odporne proti močnejšim in ponavljajočim se 
udarcem, ohranjajo tovorni prostor v dobrem stanju.
5. Jeklen strešni prtljažnik: Omogoča popolnoma 
varen prevoz tovora v ležečem položaju s težo do 
75 kg. Njegova uporabna širina meri do 1200 mm.
6. Podaljšana vlečna kljuka: Njena vzdržljivost in 
zanesljivost sta zajamčeni z upoštevanjem strogih 
standardov, elegantna oblika in možnost snemanja 
kljuke pa omogočata ohranjanje lepšega izgleda 
vozila. Pripadajoča oprema: izbira med 7-polnim 
(82 01 149 577) ali 13-polnim (82 01 149 578) 
priključnim kabelskim snopom.
7. Standardna vlečna kljuka: Povečuje zmogljivost 
natovarjanja vozila ali omogoča prevoz koles 
ob uporabi nosilca za kolesa na vlečni kljuki. 
Njena vzdržljivost in zanesljivost sta zajamčeni z 
upoštevanjem strogih standardov. Pripadajoča 
oprema: izbira med 7-polnim (82 01 149 577) ali 
13-polnim (82 01 149 578) priključnim kabelskim 
snopom.
8. Zavesice spredaj in zadaj: Popolnoma so vdelane 
za ohranitev linije vozila in ščitijo karoserijo pred 
brizganjem blata in udarci kamenja.
9. Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju: 
Sistem za lažje upravljanje vozila pri parkiranju 
z vzvratno vožnjo: s pomočjo štirih senzorjev 
zagotavlja zaznavanje vseh ovir, ki bi jih z vozilom 
lahko zadeli.
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BARVE OKRASNI POKROVI IN 
PLATIŠČA
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(1) navadne barve. (2) kovinske barve

COMETE SIVA (KNA)(2)SIVA HIGHLAND (KQA)(2)

LEDENIŠKO BELA (369)(1) BISERNO ČRNA (676)(2)NAVY MODRA (D42)(1)

38 CM (15") OKRASNI POKROV TISA 38 CM (15") OKRASNI POKROV POPSTER



PROSTORNINA TOVORNEGA PROSTORA (dm3)
Konfiguracija z 2 sedežema 3300
Konfiguracija z 1 sedežem (odstranjen sedež Dacia Easy Seat) 3900

DIMENZIJE (mm)
A Medosna razdalja 2 810
B Celotna dolžina vozila 4 363
C Previs spredaj 822
D Previs zadaj 731
E Kolotek spredaj 1 490
F Kolotek zadaj 1 478

DIMENZIJE (mm)
G Razdalja od tal pri praznem / obteženem vozilu 186/151 
H Višina praznega vozila brez / s strešnimi drogovi 1 809/1 847
H1 Višina praga pri praznem vozilu 565
H2 Višina odprtine zadaj 1 100
L1 Celotna širina vozila brez zunanjih ogledal 1 751
L2 Celotna širina vozila z zunanjimi ogledali 2 004
L3 Notranja širina med blatniškima košema (z / brez oblog) 1 130/1 170
L4 Največja širina tovornega prostora (brez oblog) 1 372/1 413
M Največja višina tovornega prostora pod streho 1 271
N1 Spodnja širina pri prtljažnih vratih (v višini praga) 1 189

DIMENZIJE (mm)
N2 Širina odprtine zadaj (1 m nad podom) 1 082
P Širina odprtine bočnih drsnih vrat 703
R Višina odprtine bočnih drsnih vrat 1 046

Y1 Največja dolžina tovornega prostora na podu s cevasto / polno 
pregrado 1 856/1 901

Y2 Največja dolžina tovornega prostora na podu pri odstranjenem 
sedežu Easy Seat 3 110

DIMENZIJE
DACIA DOKKER VAN





Vsa vozila Dacia so zasnovana po istem načelu: izdelujemo modele s privlačno 
zunanjostjo, a brez odvečnih detajlov, opremimo jih z najzanesljivejšimi 
tehnologijami in ponudimo po neprekosljivo ugodni ceni. Tako smo v zgolj 
desetih letih spremenili temeljna pravila igre in povzročili preobrat na 
avtomobilskem trgu. Neverjetno? Niti ne. Kaj je naša skrivnost? Popolna 
kombinacija preprostosti, preglednosti in velikodušnosti.

Sodelovanje z znamko Dacia je povsem jasno in pregledno od izbire modela 
do cene in vzdrževanje vozila. Če vozite Dacio, ste lahko prepričani, da ste se 
odločili za pravo vozilo. Izbrali ste namreč kakovost, zanesljivost in odličen 
dizajn, pa tudi udobje in predvsem razumno ceno. Dacia vam ponuja priložnost, 
da kupite novo vozilo, ki ustreza vašim željam.

VOZITE, POTUJTE IN 
PRIVARČUJTE V DUHU 
ZNAMKE DACIA!
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VELIKA 
PROSTORNINA, 
NIZKA CENA – 
GOSPODARSKO 
VOZILO, KI GA ŽELIJO 
PROFESIONALNI 
UPORABNIKI!
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www.dacia.si

Poraba pri mešanem ciklu: 5 - 5,4 l/100 km. Emisije CO2: 132-143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0413 - 0,0514 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00076 - 0,00098 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil in prototipov. Dacia si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar 
koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Dacijini trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa 
morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca znamke Dacia. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse 
pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Dacia prepovedano.
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