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MOBILITA  
BUDÚCNOSTI  

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY  

100 % elektrická Dacia Spring ponúka firemným parkom aj individuálnym zákazníkom bezkonkurenčné výhody. 
Dacia Spring je dostupným elektromobilom, vďaka ktorému budete môcť elektrifikovať váš vozový park. Pri používaní 
dosiahnete značné úspory vďaka elektrickému pohonu: nízke náklady na prevádzku a minimálna údržba bez výmeny 
oleja alebo rozvodových remeňov. 100 % elektrická Dacia Spring vám umožní využívať výhody čisto elektrického 
vozidla.

SILA ELEKTRINY

Služobné vozidlo, vozidlo na zdieľanie alebo vozidlo určené pre malé podniky, 100 % elektrická Dacia Spring vytvára 
dokonalý firemný imidž. Jeho vzhľad SUV ide s dobou, jeho energia vyžaruje túžbu podieľať sa na ekologických výzvach 
a jeho tichosť a emisná čistota sú v súlade s mestom a jeho obyvateľmi. Používatelia si môžu užívať komfortnú jazdu 
a flexibilitu elektrického pohonu s dojazdom 230 km (WLTP). Symbol budúcnosti, Spring, môže zavítať do všetkých 
miest bez akýchkoľvek obmedzení. Rozšírte svoj vozový park o vozidlo Dacia Spring a užite si jeho výhody.





OPLASTOVANÉ HRANY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU ČALÚNENIE LÁTKA

100 % elektrický Spring je určený na zdieľanie a firemnú mobilitu. Je jednoduchý, spoľahlivý a odolný 
vo všetkých ohľadoch. Vďaka veľkej svetlej výške, podbehom kolies a strešným nosníkom v štýle SUV je 
pripravený na intenzívnu jazdu v meste. Oplastované hrany batožinového priestoru, látkové čalúnenie 
a podlahové koberčeky v interiéri poskytujú dlhodobú ochranu dizajnu vozidla. Vonkajšie spätné zrkadlá 

alebo predné a zadné časti nárazníka sú tiež chránené vďaka plastovým prvkom. Spoľahlivý systém 
elektrického pohonu tiež výrazne uľahčuje údržbu a umožňuje efektívnu prepravu nákladu. 100 % 
elektrický Spring, partner, ktorý vyhovie vašim základným potrebám.

UDRŽATEĽNÝ PARTNER



INTUITÍVNY PRÍSTROJOVÝ ŠTÍT 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ

Čo sa týka technológií, ani 100 % elektrický Spring nezostáva pozadu: vďaka zrkadleniu smartfónu nájde 
vodič na integrovanom 7-palcovom displeji* svoje obľúbené aplikácie vďaka Android Auto™ alebo Apple 
CarPlay™, prípadne prostredie svojho prevádzkovateľa zdieľania vozidiel. Multimediálny displej sa stane 
vaším ovládacím centrom: zadná parkovacia kamera*, navigácia*, rádio Bluetooth®*. Vďaka aplikácii 
MyDacia môžete sledovať stav nabitia batérie, polohu vozidla a prednastavenie a vzdialene spravovať 
nabíjanie.  

S vozidlom 100 % elektrická Dacia Spring môžete svoj vozový park posunúť na vyššiu úroveň vo všetkých 
ohľadoch.

* Voliteľné  
Android Auto™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

V NEUSTÁLOM KONTAKTE







1 000 LITROV PRE VÁŠ NÁKLAD ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Vo verzii Cargo, určenej pre profesionálov, je 100 % elektrický Spring odvážnym úžitkovým vozidlom. 
Jeho praktickosť je pôsobivá: vpredu je priestor pre cestujúcich, celá zadná časť je vyhradená na prepravu 
nákladu. Efektivita je základom: ochranná plastová podlaha, štyri upevňovacie oká a mreža pre bezpečnosť 

cestujúcich. Dĺžka ložnej plochy 1 172 mm, objem 1 000 l a nosnosť 358 kg. Dosť na to, aby vás udržalo 
v pohybe. Štandardná výbava zahŕňa napríklad rádio Bluetooth®, port USB, držiak telefónu, manuálnu 
klimatizáciu. Na vonkajšej strane sú nelakované čierne kľučky a spätné zrkadlá pre optimálnu odolnosť. 

VERZIA CARGO
DODÁVKA NOVEJ GENERÁCIE



TECHNICKÉ ÚDAJE
DACIA SPRING

ELECTRIC 45

MOTOR

Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkach (ot/min) 33/44 pri 3 000 – 8 200
Maximálny točivý moment (Nm) 125 pri 500 – 2 500

TYP BATÉRIE

Typ Li-Ion
Využiteľná kapacita (kWh) 26,8
Počet modulov/článkov 12/72     
Hmotnosť batérie (kg) 186 (+/- 5)

NABÍJANIE

2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A) menej než 14 h
3,6 kW zabezpečená zásuvka Green-Up/Wallbox (jednofázová 16 A) menej než 9 h
6,6 kW Wallbox (jednofázová nabíjacia stanica 32 A) menej než 5 h
Rýchlonabíjanie 125 A DC (0 – 80 %) menej než 1 h

PNEUMATIKY*

Rozmer 165/70 R14

VÝKON

Zrýchlenie 0 – 50 km/h (s) 5,8
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 19,1
Maximálna rýchlosť (km/h) 125

SPOTREBA**

Spotreba elektrickej energie v kombinovanom cykle kWh/100 km 12
Emisie CO2 (g/km) 0

DOJAZD

Kombinovaný cyklus WLTP (km) 230

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**   Uvedená spotreba paliva a emisií CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácii vozidla a slúži na porovnávanie vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, 

poveternostných podmienok a profilu trasy.
1)  Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).



DACIA SPRING

ROZMERY A HMOTNOSTI

ROZMERY    

HMOTNOSTI    

CARGO

BATOŽINOVÝ PRIESTOR 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 935

Maximálny objem batožinového priestoru (l) 1 000

Maximálny objem batožinového priestoru (dm3; metóda VDA) 961

Počet miest 2

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies (mm) 931

Maximálna dĺžka ložného priestoru (mm) 1 172
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CARGO     

DACIA SPRING

VÝBAVY

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

 - 14" oceľové kolesá
 - Vonkajšie spätné zrkadlá, čierne
 - Čalúnenie látka
 - ABS (protiblokovací systém bŕzd) a EBA (asistent núdzového 
brzdenia)

 - ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjazdu 
do kopca)

 - Systém núdzového volania (E-CALL)
 - Čelný airbag vodiča/spolujazdca
 - Súprava na opravu pneumatík
 - Obmedzovač rýchlosti
 - Zadné parkovacie senzory
 - Denné LED svetlá
 - Svetelný senzor
 - Manuálne nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
 - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
 - Manuálna klimatizácia
 - Rádio MP3 s čelným vstupom USB a Bluetooth® handsfree, 
digitálny príjem rádia DAB

 - Nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW na domáce nabíjanie (230 V)
 - Nabíjací kábel na nabíjanie z Wallboxu a verejného nabíjania 
(typ 2/typ 2 6,6 kW)

 - AC nabíjanie jednofázové 6,6 kW/h

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

 - Paket Multimédia (multimediálny a navigačný systém 
Media Nav Evolution, zadná parkovacia kamera)

 - DC nabíjanie 30 kW/h



Bolo urobené všetko pre to, aby obsah tejto publikácie bol presný a aktuálny k dátumu vydania. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej série alebo prototypov. V rámci politiky trvalého 

zdokonaľovania si Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravy opísaných a uvedených špecifikácií, vozidiel a príslušenstva. Tieto úpravy Dacia oznámi svojim autorizovaným predajcom v čo 

najkratšej lehote. Verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich 

produktoch získate u svojho autorizovaného predajcu značky Dacia. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo 

materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu spoločnosti Dacia zakázaná.  SK 11/30
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Dacia odporúča


