
Dacia Dokker Van



O da sizin gibi  
meslek erbabı.

Dacia Dokker Van





Büyük kapıların 
avantajı
Dokker Van yükleme ve erişim anlamında bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 
Tüm eşyalarınızı kolayca yükleyebilmeniz için, Dokker Van'da 703 mm 
yükleme genişliği sunan bir sürgülü yan kapı var. Üstelik, çok pratik 
180˚ açılır kanatlı arka kapıları 108 cm genişliğinde bir açıklık sunuyor. 
Böylesine kolaylık ve rahatlık sağlamak, gerçekten iyi bir iş ortağı olmak 
demektir!

Dacia Dokker Van







Dacia Dokker Van

Dinamik ve tutumlu...  
gerçek bir profesyonel.





Sağlam ve
güvenilir.

Dacia Dokker Van



Ekipman Özellikleri 
Ambiance Van

Dacia Dokker Van
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Tabanda maksimum yükleme uzunluğu 1,856

Dacia Dokker Van

Boyutlar

3300



Dacia Dokker Van Dacia Dokker Van

Renkler ve Jantlar

 BEYAZ (369) UZAY MAVİ (D42)

OPAK

ARSENİK GRİ (KQA) SİYAH (676)  GRİ FÜME (KNA)

METALİK

BEJ (HNP)

15“ ARACAJU
JANT KAPAĞI

Jant kapağı ve jant



Dacia
Sürüş keyfini çıkar, seyahat et, doğanın güzelliklerini 
keşfet. Bunlar için gerekli olan sadece
Dacia ruhu!

Biz otomobillerimizi Dacia 
ruhuna göre tasarlarız. Güçlü 
stil ve kullanışlı teknolojilerle 
donatılmış modellerimizi, 
rekabetçi fiyatlarla sunarız.
2004’ten beri otomobil 
piyasasının kurallarını yeniden 
yazdık. İnanılmaz değil mi?
Sırrımız; basitliğin, şeffaflığın ve 
cömertliğin mükemmel uyumu.

Fiyattan, modelin seçilmesinden 
ve hatta bakıma kadar, Dacia’da 
her şey açık ve nettir. 
Dacia kullanmak doğru seçim 
yaptığından emin olmaktır. 
Bu kalitenin, güvenilirliğin ve 
tasarımın yanı sıra konforun 
ve doğru fiyatın tercihidir.
Kısacası, Dacia sahibi olmak 
tüm yatırımınızı otomobile 
harcamak değildir.

Size değer kazandıran, farklılaştıran 
tasarımlara sahip, akıllı teknolojilerle 
donatılmış, güvenilir ve ekonomik 
yeni araçlara sahip olmaktır. 
Aynı zamanda planlarınızı 
gerçekleştirmek, seyahate çıkmak, 
kızınıza hayallerindeki gitarı 
alabilmek yani tasarruf etmektir. 
Dacia tercihi size bırakır.
Direksiyon sizde, yollar emrinizde...

Bizce bir otomobil hem çekici, hem 
güvenilir, hem kaliteli hem de uygun 
fiyatlı olabilir. Aldığımız uluslararası 
ödüller Dacia modellerinin sağlam 
ve kaliteli olduğunu doğruluyor. 
Renault Grubu'nun markası Dacia, 
güvenirliğini kanıtlamış 
çözümlerle, araç garanti süresi 
ilk 2 yılda kilometre sınırsız 3.yılda ise 
100.000 kilometre ile sınırlı olacak 
şekilde toplam 3 yıldır. Boya 
garantisi tüm marka ve 
modellerimizde 3 yıl olarak 
uygulanmaktadır. Antikorozyon 
(kaporta elemanlarında içten dışa 
paslanma) garantisi 6 yıl olarak 
uygulanmaktadır. 
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www.dacia.com


