Dacia Dokker
& Dokker Stepway

Dacia Dokker

Život môže byť
taký jednoduchý

Technológie, ktoré
zjednodušujú život
Svet sa mení a spolu s ním sa menia i vaše potreby. Dacia Dokker
ponúka omnoho viac užitočných technológií ako doteraz. Multimediálny
systém Media Nav Evolution, vstavaná zadná parkovacia kamera,
asistent pre rozjazd do kopca, klimatizácia, tempomat s obmedzovačom
rýchlosti* – Dacia Dokker splní vaše očakávania a uľahčí vám život.
* Dostupné ako sériová alebo voliteľná výbava v závislosti od verzie.

Dacia Dokker

Dacia Dokker

Veľa možností
usporiadania interiéru
Nápadité a praktické vozidlo Dacia Dokker mení váš každodenný život.

Dacia Dokker zaisťuje posádke bezpečnosť aj vďaka asistenčným

Zadné bočné posuvné dvere uľahčujú nakladanie i prístup k zadným

systémom, ktorými je toto vozidlo vybavené: ABS s podporou

sedadlám. Kabína je plná praktických priehradiek v dômyselne

náhleho brzdenia, 4 airbagy, systém Isofix na jednoduché upevnenie

navrhnutom priestore. Zadné sedadlo je navyše delené v pomere

detských sedačiek, elektronický stabilizačný systém ESC alebo zadné

1/3 – 2/3 a dá sa tiež vyklopiť do zvislej polohy, čo umožňuje mimoriadne

parkovacie senzory*. Priestor, bezpečnosť... Otvárajú sa pred vami

jednoduchý prechod od 5-miestneho do 4-, 3- alebo 2-miestneho

široké možnosti!

usporiadania. Môžete urobiť radosť deťom a vziať so sebou úplne všetko!

* Dostupné ako sériová alebo voliteľná výbava v závislosti od verzie.
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Arctica

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VÝBAVY
ARCTICA
̶ Presklené posuvné dvere na ľavej strane
̶ Predný a zadný nárazník vo farbe karosérie
̶ Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
̶ Elektricky ovládané vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá
̶ Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
̶ Elektrické ovládanie predných okien s impulzným
ovládaním na strane vodiča

̶ Nastaviteľná výška sedadla vodiča
̶ Predné stropné svetlo na strane spolujazdca
̶ Zrkadlo na slnečnej clone na strane spolujazdca
̶ Vrecká na zadných dverách
̶ Vrecká na zadnej strane opierok predných sedadiel
̶ Disky 15", dizajn POPSTER

Vybrané prvky voliteľnej výbavy:
̶ Media Nav Evolution: 7" dotykový displej
s navigáciou, rádiom, vstupmi USB a jack,
Bluetooth®, ovládanie pod volantom
̶ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
̶ Pozdĺžne strešné lišty
̶ Hliníkové disky 15", dizajn NEPTA
̶ Zadné parkovacie senzory

̶ Zadná parkovacia kamera
̶ Comfort Pack: predná lakťová opierka, sklápacie
stolčeky a spätné zrkadlo na dohľad nad deťmi
̶ Vyhrievané predné sedadlá
̶ Rezervné koleso
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Stepway

NAJDÔLEŽITEJŠIE PRVKY VÝBAVY
STEPWAY = ARCTICA+
̶ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
̶ Volant potiahnutý kožou
̶ Predný nárazník vo farbe karosérie,
zadný nárazník v čiernej farbe, predný
a zadný kryt, predná a zadná ochrana
podvozku a orámovanie hmlových
svetlometov vo farbe matného
chrómu

̶ Polep „Stepway“ na predných dverách
̶ Kolesá Flexwheel 16"
̶ Pozdĺžne strešné lišty

Vybrané prvky voliteľnej výbavy:
̶ Media Nav Evolution: 7" dotykový displej
s navigáciou a rádiom, vstupmi USB
a jack, Bluetooth®, ovládanie
pri volante
̶ Hliníkové disky 16", dizajn ALTICA
̶ Zadné parkovacie senzory
̶ Zadná parkovacia kamera

̶ Comfort Pack: predná lakťová opierka,
sklápacie stolčeky a spätné zrkadlo na dohľad
nad deťmi
̶ Vyhrievané predné sedadlá
̶ Rezervné koleso
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Farby karosérie

Kryty a disky kolies

BIELA GLACIER (369)1

MODRÁ NAVY (D42)* 1

ČIERNA NACRÉ (676) 2

SIVÁ COMÈTE (KQA) 2

BÉŽOVÁ DUNE (HNP) 2

MODRÁ COSMOS (RPR) 2

SIVÁ COMÈTE (KNA) 2

MODRÁ AZURITE (RPL)** 2

ČERVENÁ FUSION (NPI) ***

Štandardné farby.
Metalické farby.
Nedostupné pre verziu Stepway.
**
Iba pre verziu Stepway.
***
Dostupné iba pre limitovanú sériu Techroad.
1
2
*

DISKY 15" POPSTER*

DISKY 16"
BAYADÈRE DARK METAL**

HLINÍKOVÉ DISKY
16" ALTICA**

HLINÍKOVÉ DISKY 16" ALTICA
V ČIERNEJ FARBE
S DIAMANTOVÝM LESKOM**

HLINÍKOVÉ DISKY
15" NEPTA*
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Príslušenstvo

1. STREŠNÝ BOX. Strešný box z pevného plastu
možno v priebehu niekoľkých minút namontovať
na strešné tyče a vďaka tomu získať dodatočný
úložný priestor.
2. STREŠNÉ TYČE. Oceľové strešné tyče možno
namontovať na strešné lišty alebo priamo na strechu
vozidla. Umožňujú bezpečné pripevnenie strešného
boxu, nosiča lyží alebo nosiča bicyklov.
1.2.

2.

3. ŤAŽNÉ ZARIADENIE. Výrazne zvyšuje prepravné
možnosti vozidla. Umožňuje pripojenie prívesu alebo
nosiča bicyklov.
4. PARKOVACÍ ASISTENT S PREDNÝMI ALEBO
ZADNÝMI SENZORMI. Vďaka integrovanému
systému detekcie prekážok pred vozidlom
alebo za vozidlom uľahčuje parkovanie.

3.

4.

5.

5. TEXTILNÉ KOBERCE COMFORT. Ideálne kopírujú
interiér vozidla Dacia Dokker a dokonalo chránia
podlahu vozidla. Ľahko sa upevňujú pomocou
špeciálnych patentov, vďaka ktorým držia
v správnej polohe.
6. VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Umožňuje prevážať veľké, znečistené predmety.
Účinne chráni podlahu batožinového priestoru
a presne kopíruje jej tvar. Je praktická
a jednoducho sa používa i udržiava.
7. ORGANIZÉR DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Namontujte si do batožinového priestoru svojho
vozidla Dacia Dokker praktický organizér, ktorý
zjednoduší udržiavanie poriadku v batožinovom
priestore. Jeho montáž je jednoduchá a možno ho
prispôsobiť veľkosti prevážaných predmetov.

6.

7.

8.

8. OCHRANA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. Ochrana
batožinového priestoru z veľmi kvalitného pevného
polyesteru. Chráni batožinový priestor pri prevážaní
veľkých alebo znečistených predmetov.
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Motory

TCe 75 kW/102 k S&S

TCe 96 kW/130 k S&S

Blue dCi 55 kW/75 k S&S

Blue dCi 70 kW/95 k S&S

Euro 6d
áno

Euro 6d
áno

Euro 6d
áno

Euro 6d
áno

2 810
4 363
1 751
2 004
1 814 / 1 852
800
3 000

2 810
4 363
1 751
2 004
1 814 / 1 852
800
3 000

2 810
4 363
1 751
2 004
1 814 / 1 852
800
3 000

2 810
4 363
1 751
2 004
1 814 / 1 852
800
3 000

1 333
4/16
75/102
4 500
200
1 500
priame
benzín
50

1 333
4/16
96/130
5 000
220
1 750
priame
benzín
50

1 461
4/8
55/75
3 750
200
1 500
priame common rail multi-injection
nafta
50

1 461
4/8
70/95
3 750
220
1 750
priame common rail multi-injection
nafta
50

DOKKER
Emisná norma
FAP – filter pevných častíc

ROZMERY
Rázvor (mm)
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka bez spätných zrkadiel (mm)
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm)
Celková výška nezaťaženého vozidla bez/so strešnými lištami (mm)
Objem batožinového priestoru (dm3)
Objem batožinového priestoru (dm3) – maximálny

MOTORY
Zdvihový objem (cm3)
Počet valcov/ventilov
Maximálny výkon (kW/k)
– pri otáčkach (ot./min)
Maximálny krútiaci moment (Nm)
– pri otáčkach (ot./min)
Typ vstrekovania
Palivo
Objem palivovej nádrže (l)

VÝKONY, MAXIMÁLNE RÝCHLOSTI
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

173

189

154

168

11,4 (11,7 Stepway)

9,2 (9,4 Stepway)

15,1 (15,5 Stepway)

12,5 (12,6 Stepway)

SPOTREBA (L/100 km) A EMISIE CO2*
Kombinovaná spotreba (l/100 km)
Emisie CO2 (g/km)

5,9–6,2

6–6,2

4,2–4,4

4,3–4,4

134–142

138–142

112–116

113–116

6

6

6

6

PREVODOVKA – MANUÁLNA
Počet prevodových stupňov

RIADENIE
Stopový/obrysový priemer otáčania (m)

11,1/11,6

Počet otáčok volantu (bez posilňovača/s posilňovačom)

3,3

NÁPRAVY
Predná náprava
Zadná náprava

typu McPherson s trojuholníkovým ramenom
zosilnená – v tvare H s programovo deformovateľným profilom

KOLESÁ A PNEUMATIKY**
Kolesá z ľahkej zliatiny
Oceľové ráfiky
Pneumatiky

6,0 J 15" / 6,0 J 16"
6,0 J 15"
185/65R15 88T / 185/65R15 92T / 195/55R16 91H

BRZDY
Vpredu: kotúčové (priemer v mm)
Vzadu: bubnové (priemer)

280
9"

HMOTNOSTI (kg)
Užitočné zaťaženie***
Prevádzková hmotnosť***
Maximálna povolená celková hmotnosť
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu

457–525
1 277 (1 322)
1 840 (1 847)
3 040 (3 047)
635 (660)
1 200

(STEPWAY A TECHROAD)
563–525
457–525
1 332 (1 377)
1 308 (1 322)
1 895 (1 902)
1 840 (1 847)
3 095 (3 102)
3 040 (3 047)
665 (685)
650 (660)
1 200
1 200

531–525
1 368 (1 382)
1 899 (1 907)
3 099 (3 107)
680 (690)
1 200

Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých
podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej
metodiky WLTP a konvertované na testovací cyklus NEDC.
** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo voliteľnej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
*

Dacia Dokker

Rozmery
R

14°

M1

M2

14°

P

H2

H

K
H1
G
C

A
B

D

E
L1
L2

Y1
Rozmery

N2

J1

L4

J2

L3
N1

F

Y2

DOKKER
DOKKER STEPWAY
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2

Rázvor
Celková dĺžka
Predný previs
Zadný previs
Rozchod predných kolies
Rozchod zadných kolies
Svetlá výška nezaťaženého/zaťaženého vozidla
Výška nezaťaženého vozidla
bez strešných líšt/so strešnými lištami
Výška hrany batožinového priestoru
nezaťaženého vozidla
Výška veka batožinového priestoru

DOKKER
DOKKER STEPWAY

ROZMERY (mm)

ROZMERY (mm)
2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
190 / 153

2 810
4 388
834
744
1 490
1 478
190 / 153

1 814 / 1 852

1 852

570

570

1 094

1 094

Z

L1/ Celková šírka bez zrkadiel/so zrkadlami
L2
L3 Vnútorná šírka medzi podbehmi kolies s obložením
šírka batožinového priestoru
L4 Maximálna
s obložením
J1 Priestor na ramená v prednej časti
J2 Priestor na ramená v zadnej časti
K
Priestor na kolená v zadnej časti
M1 Priestor na hlavu pod strechou v prednej časti 14°
M2 Priestor na hlavu pod strechou v zadnej časti 14°
vstupného otvoru do batožinového priestoru
N1 Šírka
(pri hrane)
N2 Šírka vstupného otvoru (vo výške 1 m od hrany)

DOKKER
DOKKER STEPWAY

ROZMERY (mm)
1 130

P
R
Y1

1 372

1 372

Y2

1 401
1 458
177
1 037
1 065

1 401
1 458
177
1 037
1 065

Z

1 751 / 2 004 1 767 / 2 004
1 130

1 189

1 189

1 082

1 082

Šírka dverného otvoru bočných posuvných dverí
Výška dverného otvoru posuvných dverí
Dĺžka batožinového priestoru k zadným sedadlám
Max. dĺžka pre prepravu nákladu na podlahe
so sklopenými a zadnými sedadlami
Výška ku krytu batožinového priestoru

703
1 046
1 164

703
1 046
1 164

1 570

1 570

588

588
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Dacia
Jazdite, cestujte, užívajte si
– to je Dacia!
Pri navrhovaní našich vozidiel sa u nás v Dacii

správne. Je to stávka na kvalitu, spoľahlivosť,

riadime stále rovnakými princípmi: naše modely

originálny dizajn, ale aj na pohodlie

musia byť výrazné, ale nie okázalé; musia byť

a, samozrejme, na slušnú cenu. Toto je spôsob,

vybavené najspoľahlivejšími technológiami,

ako si zadovážiť nové auto, ktoré splní vaše

ale pritom za dobrú cenu. V priebehu necelých

túžby a očakávania.

desiatich rokov sme zmenili pomer síl a spôsobili

A v neposlednom rade, kúpiť si Daciu neznamená,

zemetrasenie na automobilovom trhu.

že vás nákup nového vozidla bude stáť všetko.

Neveríte? Je to tak. A v čom tkvie naše

Kúpite si totiž auto, s ktorým budete môcť ísť

tajomstvo? V ideálnom pomere jednoduchosti,

na dovolenku, pretože na ňu budete mať.

férovosti a dobrej ceny. S Daciou je všetko jasné

Zostane vám i na iné veci, ktoré vám robia radosť.

a jednoduché, od výberu modelu po servis.

S vozidlami Dacia môžete vyraziť, kam chcete,

Keď máte Daciu, máte istotu, že ste sa rozhodli

a robiť, čo nazaj chcete.

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na
základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek
upraviť špecifikácie popisovaných a predstavovaných vozidiel. O týchto úpravách budú predajcovia Dacia informovaní v čo najkratšej časovej lehote.
Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre akú krajinu sú určené, niektoré prvky výbavy nemusia byť k dispozícii (ako sériová a voliteľná výbava
alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo môžu byť navzájom prepojené. Fotografie v tejto publikácii
nemusia presne zodpovedať popisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Najnovšie informácie o produktoch vám poskytne najbližší predajca.
Z technických dôvodov a z dôvodov tlače sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo
materiálu vybavenia interiéru. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo
akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dacia, je zakázaná. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou
v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.

www.dacia.sk
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