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NOVI DACIA SPRING: SLOVENSKE CENE NAJBOLJ 

DOSEGLJIVEGA ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA NA TRGU 

 

• Novi Dacia Spring bo električno mobilnost naredil dosegljivo vsem in za vse 

vrste uporabe. 

• Spring je mestni avtomobil z videzom športnega terenca in povsem električen. 

Poleg prostorne notranjosti z udobjem za štiri odrasle osebe ima Dacia Spring 

doseg 230 kilometrov po WLTP (305 km po WLTP City). 

• Dacia Spring je prikladna za raznolike potrebe nove urbane mobilnosti s tremi 

različicami: jeseni prihajata verzija za posamezne kupce in različica Business 

za podjetja in ponudnike souporabe avtomobilov, v letu 2022 pa še dostavna 

različica Cargo z velikim tovornim prostorom. 

• Dacia Spring bo v Sloveniji na voljo že za 12.990 evrov (redna cena z 

upoštevano trenutno veljavno subvencijo). Prednaročila bodo v prodajni mreži 

Dacia začeli sprejemati poleti, prve dobave pa bodo jeseni. 

 

 

Dacia spreminja avtomobilski svet s svojim prvim povsem električnim modelom. Navzven 

kompakten novi Spring je polnovreden avtomobil za štiri osebe. Z dosegom 230 kilometrov v 

kombiniranem ciklu WLTP (305 km v ciklu WLTP City) ter uporabno opremo in funkcijami 

izpolnjuje bistvene potrebe mobilnosti v mestnem in primestnem okolju. 

 

Dacia Spring ima tri različice, ki so prilagojene trem vrstam potreb: 

• Novi Dacia Spring je povsem električen avtomobil, ki naredi električno mobilnost 

dosegljivo vsem. Prednaročila bodo možna od poletja naprej, prve dobave pa bodo 

jeseni. 

• Business je rešitev za poklicne uporabnike in souporabi namenjene vozne parke z 

neprekosljivo ceno. Prednaročila bodo možna od poletja naprej, prve dobave pa bodo 

možna jeseni. 

• Cargo je dostavna različica Springa s homologacijo N1, ki je brez klopi zadaj in ima 

1.100 litrov velik tovorni prostor, idealen za obrtnike in dostavo do vrat. Na voljo bo v 

letu 2022. 

 

Prihaja pomlad, z njo pa tudi Dacia Spring.  
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DACIA SPRING (različica za prodajo posamičnim kupcem) 

 

 COMFORT COMFORT PLUS  

SERIJSKA 
OPREMA 

o ročna klimatska naprava 
o radijski sprejemnik Bluetooth® 
o vtičnica USB 
o dnevne luči LED 
o platišča Flex 36 cm (14'')  
o prevleke iz umetnega usnja (TEP) in 

tkanine 
o električni pomik prednjih in zadnjih 

stekel 
o polnilni kabel Mode 3 za javne 

polnilnice 

= različica CONFORT +  
o paket Techno 

(naprava MediaNav 18cm (7')' s 
podvajanjem pametnega telefona, 
vtičnica USB, kamera in senzorji 
za vzvratno vožnjo) 

o paket Orange (notranjost / zunanjost) 
o rezervno kolo 
o kovinska barva 

ZA DOPLAČILO 
o rezervno kolo  
o polnilni kabel Mode 2, Tip 2 za 

domačo rabo  

o polnilnik za enosmerni tok - DC  
o polnilni kabel Mode 2 Tip 2 za 

domačo rabo 

BARVE 
KAROSERIJE 

o bela 
 
kovinske barve:  
o siva  
o modra  
o rdeča  

o bela 
 
kovinske barve:  
o siva  
o modra  

 

MALOPRODAJNA 
CENA BREZ 

SUBVENCIJE 
16.240 evrov 17.590 evrov 

MALOPRODAJNA 
CENA z odšteto 

trenutno veljavno 
subvencijo Eko 

sklada  
(4.500 evrov oz največ 
20% vrednosti vozila) 

12.990 evrov 14.072 evrov 
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BUSINESS 

 

SERIJSKA 
OPREMA 

o ročna klimatska naprava 
o radijski sprejemnik Bluetooth® 
o vtičnica USB 
o parkirni senzorji zadaj 
o dnevne luči LED 
o platišča Flex 36 cm (14'') 
o prevleke iz umetnega usnja (TEP) 
o polnilni kabel Mode 3 za javne polnilnice 
o električni pomik prednjih in zadnjih stekel 
o zaščitne obloge pragov prednjih vrat in prtljažnika 
o predpriprava za souporabo 

ZA DOPLAČILO 

o paket Techno  
(naprava MediaNav 18 cm (7')' s podvajanjem pametnega telefona, kamera 
in senzorji za vzvratno vožnjo) 

o rezervno kolo  
o polnilnik za enosmerni tok - DC  
o polnilni kabel Mode 2 Tip 2  

BARVE 
KAROSERIJE 

o kaolinsko bela  
 
Kovinske barve: 
o siva  
o rdeča  
o modra  

MALOPRODAJNA 
CENA BREZ 

SUBVENCIJE 
16.240 evrov 

 

 

CARGO 

Na voljo bo v letu 2022. Cene in oprema bodo objavljeni kasneje. 

 

 

________________ 

O ZNAMKI DACIA: 

Znamka Dacia je sestavni del Skupine Renault. Dacia je navzoča v 44 državah, predvsem v Evropi in 

Sredozemlju. Ustanovljena je bila leta 1968 v Romuniji, kasneje pa jo je kupila Skupina Renault in jo 

prenovila z uvedbo modela Dacia Logan leta 2004. Dacia ponuja vozila z najboljšim razmerjem med 

uporabno vrednostjo in ceno. Zahvaljujoč svojim zvezdniškim modelom – Loganu, Sanderu in Dusterju 

– je znamka postala pristna zgodba o uspehu. Do danes je Dacia prodala več kot 7 milijonov vozil. 

 


