Dacia Dokker Van

Todellinen
moniosaaja

Lastaustilan koko, ajo-ominaisuudet ja sisätilojen helppokulkuisuus sekä
käytettävyys tekevät Dacia Dokker Vanista hyvän tavara-auton. Saat kaikkea hieman
enemmän… esimerkiksi 3,3 m3* tavaratilaa 2,5 kuutioisen hinnalla. Dacia Dokkerin
pienet polttoainekulut ovat ammattilaisen mieleen… eikä 90-hevosvoimainen 1.5 dCi
-dieselmoottori jää kilpailijoista jälkeen ainakaan suorituskykynsä puolesta! Tekniset
varusteet ja sisätilan suunnittelu takaavat, että Dacia Dokker Van kestää sekä katseet
että kovan käytön työmaasta riippumatta. Dacian nimi velvoittaa: luotettavuus ja
lujatekoisuus vakuuttavat!

* Vakiovarustelulla. Dacia Easy Seat -varusteoptiossa tavaratilan koko voi olla jopa 3,9 m3.

Suuri, suurempi...
oviaukko

Dokker Van on todellinen monikäyttöauto suurikokoisen lastaustilansa ja oviaukkojen
muotoilun ansiosta. Kaikentyyppisen kuorman lastaus sujuu helposti, sillä Dokker
Vanissa on joko yksi tai kaksi sivuliukuovea*, joiden 703 mm:n lastausleveys on
markkinoiden suurin tässä kokoluokassa. Takana on kaksi epäsymmetrisesti avautuvaa
takaovea, joiden lastausaukon leveys on 1,08 m. Avoimet ovet ja avoimet tilat:
helppokäyttöisyyttä jokaiseen työhön, jokaisena työpäivänä!
* Vasen sivuliukuovi lisävarusteena.

Suuret
Kääntyvä verkkoväliseinä.

lastaustilat
järkihintaan

Määrääkö lastaustilan koko ajoneuvosi hankinnan? Dacialla tämä on otettu huomioon: halusimme nähdä asiat
vähän laajemmasta perspektiivistä, ja teimme Dokker Van -tavara-auton. Hyötykuorma 678 kg*, hyötytilavuus
3,3 m3, kuljetettavan esineen korkeus jopa 1,27 m… Dokker Van täyttää vaativankin ammattilaisen toiveet.
Tavaratilassa on 8 kuormansidontarengasta lattiassa **. Niiden avulla kulkevat myös herkästi särkyvät
esineet turvallisesti ja tiukasti kiinnitettyinä. Lastaustila myös pysyy hyvässä kunnossa ja siistinä, sillä
Ikkunallinen kiinteä väliseinä

Dokker Vaniin on saatavana lujatekoinen tavaratilan vanerointi seiniin ja lattiaan. Dacia Dokker Van mukautuu
moniin käyttötarkoituksiin. Väliseiniä on saatavana kahta eri tyyppiä: ikkunallinen kiinteä väliseinä ja avattava
metallinen verkkoväliseinä (Dacia Easy Seat -istuimen kanssa). Sivuliukuovet ja takaovet on saatavana joko
ikkunattomina tai ikkunallisina. Ominaisuuksia, joista on etua kaikissa töissä!
* 	 dCi Ambiance-varustetasolla.

Taipuu

moneen
käyttötarkoitukseen
Voit lisätä Dokker Vanin kuljetuskapasiteettia monitoimisen Dacia Easy Seat -istuimen ansiosta.
Muunneltava istuin voidaan myös poistaa ajoneuvosta kokonaan. Kun istuin on poistettu,
lastauspituus kasvaa 1,9 metristä 3,11 metriin ja hyötytilavuus kasvaa 3,3 kuutiosta 3,9 kuutioon.
Taittamalla selkänojan eteen istuimesta saadaan käytännöllinen pöytätaso. Monikäyttöautosta
löytyy apu tilanteeseen kuin tilanteeseen!

Easy Seat pöytätasona.

Easy Seat eteen käännettynä.

Easy Seat poistettuna.

Moderni

ja tehokas

Ajamisen helppous ja käytännön mukavuus olivat etusijalla, kun Dokker Vanin teknistä varustelua kehitettiin. Dokker Vanissa on
ajanmukaiset perusvarusteet: Dacia Plug & Radio*, etusumuvalot* ja ESC- ajovakauden hallintajärjestelmä. Ilmastointilaite* takaa
miellyttävän sisälämpötilan vuodenajasta riippumatta.
Matkustusmukavuutta parantavat edelleen Dokker Vanin Media Nav 2.0 Evolution -multimediajärjestelmä** ja kojelaudan keskelle
asennettu suurikokoinen, halkaisijaltaan 7-tuumainen (18 cm) kosketusnäyttö. Käyttöominaisuuksiltaan intuitiivisessa laitteessa
on radio ja Bluetooth® -liitäntä, jonka avulla voit soittaa handsfree-puheluja tai kuunnella musiikkia kannettavasta laitteesta
langattomasti suoratoistona.
GPS-navigointijärjestelmä opastaa sinua sekä 2D- että 3D-näkymässä (Birdview). Järjestelmään kuuluvat myös etupaneeliin
integroitu USB- ja AUX-liitäntä sekä ohjauspyörässä olevat käyttökytkimet. Ohjaamossa on runsaasti käytännöllistä säilytystilaa:
säilytyshylly tuulilasin yläpuolella* ja kojelaudan säilytyslokero, jossa on riittävästi tilaa kannettavalle tietokoneelle ja A4kokoisille dokumenteille. Ovikoteloissa on tilaa isolle juomapullolle. Tervetuloa ajamaan!
* 	 Vakiona Ambiance-varustetasolla.
** Lisävaruste Ambiance-varustetasolla.

Luotettava

kaikissa töissä
Dacian perinteiden mukaisesti Dokker Van on lujatekoinen ja luotettava tavaraauto. Valmistusvaiheessa kaikille mekaanisille osille on tehty erittäin vaativan
hyötyajoneuvospesifikaation mukaiset ja äärimmäisen tiukat testit. 1,9 miljoonan
testikilometrin pohjalta kehitettiin kaiken tyyppisille teille ja kaikkiin ilmastoolosuhteisiin sopivat jarrut ja pyöräntuenta. Renault-konsernin valmistamat moottorit
ovat tunnettuja luotettavuudestaan. Voit luottaa Dokker Vaniin kaikissa olosuhteissa.

Dynaaminen ja taloudellinen...

todellinen ammattilainen
Alhainen polttoaineenkulutus ja pienet CO2 -päästöarvot: Dokker Vanin kolmen taloudellisen ja suorituskykyisen
moottorimallin käyttökustannukset ovat edulliset. Dokker Van on saavuttanut luokkansa parhaat kulutusarvot –
ilman monimutkaista ja kallista moottoriteknologiaa.
Dokker Vaniin on saatavana suorituskykyinen dieselmoottori, 90-hevosvoimainen 1.5 dCi, jonka polttoaineenkulutus
on ainoastaan 4,5 l / 100 km*. Renault-konsernin ensimmäinen suorasuihkutusturbo on 116-hevosvoimainen
1.2 TCe EURO 6 -bensiinimoottori, jonka polttoaineenkulutus on 6,0 l / 100 km*. Dokker Vaniin on saatavana myös
102-hevosvoimainen 1,6 litran Sce EURO 6 -moottori.
Dacia tarjoaa myös palveluja… Dacian huoltoleasing, jonka kattavuus ja kesto voidaan määrittää asiakkaan tarpeen
mukaan, auttaa kustannusten hallinnassa. Voit ajaa rauhallisin mielin. Dokker Vanissa on 3 vuoden / 100 000 km:n
Dacia-takuu, mikä osaltaan auttaa liiketoiminnan rahoituksen hallinnassa.
* Yhdistetty kulutus.

Varustelutaso

Dokker
TÄRKEIMMÄT VAKIOVARUSTEET
• Harmaa etu- ja takapuskuri
• 1/3-2/3-suhteessa avautuvat
peltiset takaovet
• Liukuovi oikealla
• Peltivanteet 15" ja Tisakoristekapselit
• Ohjaustehostin
• Manuaalinen ovien lukitus
• Manuaalitoimiset etulasinnostimet

• Avosäilytyslokero
hansikaslokeron yläpuolella
• ABS + hätäjarrutustehostin
• Kuljettajan turvatyyny
• Hyötykuorma 595 kg
8 kuormankiinnityslenkkiä
• ESC+ASR ajovakaudenhallintajärjestelmä
• Väliseinä ikkunalla
• Radion osittainen esivalmius (ei
sis. kaiuttimia

Varustelutaso

Ambiance
VAKIOVARUSTEET AMBIANCE =
DOKKER +
• Peltivanteet 15" ja Aracajukoristekapselit
•	Etuturvavöiden korkeussäätö
•	Säilytyshylly tuulilasin yläpuolella
• Hyötykuorma 675-678 kg
• 5 kuormankiinnityslenkkiä 		
sivuseinillä
• Sähkötoimiset lasinnostimet, 		
keskuslukitus kaukosäätimellä, 		
12 V:n pistorasia, tavaratilan valo
• Manuaalinen ilmastointilaite ja
raitisilmasuodatin
• Etusumuvalot
•	Etuistuinten lämmitys
•	Kannellinen hansikaslokero
• Dacia Plug & Radio: radio ja CDMP3-soitin, suurikokoinen näyttö,
Bluetooth®- ja lisälaiteliitännät
• Ajotietokone
• Eco-toiminto ja
vaihteenvaihtoilmoitin

Lisävarusteet :
• Peruutustutka
•	Vakionopeudensäädin ja
nopeudenrajoitin
•	Kattokaiteet
• Sähkösäätöiset peilit
• 15" kevytmetallivanteet
• Dacia Media Nav 2.0 Evolution:
navigointijärjestelmä, jossa on
integroitu 7" kosketusnäyttö,
radio, Bluetooth®- ja lisälaite-		
liitännät
• Matkustajan etuturvatyyny,
sivuturvatyynyt
• Dacia Easy Seat
-matkustajanistuin ja avattava 		
metallinen verkkoväliseinä
• Korinväriset puskurit ja
ulkopeilien kotelot
• Tavaratilan muotomatto
• Lämmitettävät takalasit,
takalasinpyyhin, avattava
oikean puolen liukuoven ikkuna
ja taustapeili
• Ulkolämpötilamittari

Lisävarusteet :
• Metalliväri
• Täysikokoinen vararengas

Lisävarusteet
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1. KATTOTELINEET
Lisää kuormauskapasiteettia Dokkeriin (kuorman
enimmäispaino 80 kg, tankojen paino mukaan
lukien) kuorman turvallista kuljetusta varten. Lisäkuljetusvarusteiden kiinnitysmahdollisuus: polkupyöräteline, suksiteline, kuljetuslaatikko.
2. KIINTEÄ VETOKOUKKU
Lisäkuljetuskapasiteettia ja mahdollisuus kiinnittää
polkupyörän kuljetusteline.
Tiukat valmistusnormit takaavat kuljetustelineen lujuuden
ja korkean laadun.
Sallittu vetopaino: 1200 kg
Sallittu pystypaino vetokoukulla: 75 kg
Varusteet: 7- napainen johtosarja (82 01 149 577) tai
13-napainen johtosarja (82 01 149 578).
3. IRROITETTAVA VETOKOUKKU
Tiukat valmistusnormit takaavat kuljetustelineen
lujuuden ja korkean laadun. Auton ulkoasuun sopiva
tyylikäs muotoilu ja irrotusmahdollisuus.
Sallittu vetopaino: 1200 kg
Sallittu pystypaino vetokoukulla: 75kg
Varusteet: 7- napainen johtosarja (82 01 149 577) tai
13-napainen johtosarja (82 01 149 578).
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4. KATTOTELINE
Soveltuu turvalliseen kuormaukseen: kuljetuskapasiteetti
76 kg, hyötyleveys 1200 mm.

7. ROISKELÄPÄT EDESSÄ JA TAKANA
Täydellisesti ajoneuvon muotoiluun sopivat roiskeläpät
suojaavat pintoja kuraroiskeilta ja kiveniskuilta.

5. PERUUTUSTUTKA
Pysäköitäessä peruutustutka havaitsee lähestyvät
esteet 3 tunnistimen avulla ja varoittaa niistä toistuvan
merkkiäänen avulla.

8. KENWOOD KDC-351RN -AUTORADIO
4 x 50 W autoradiosta voit kuunnella myös digitaaliseen
muotoon tallennettua musiikkia joko CD:ltä tai MP3soittimesta, joka voidaan liittää suoraan etupaneelin
AUX-lisälaiteliitäntään.

6. MONITOR-KANGASMATOT
Alkuperäisvarusteisiin 100-prosenttisesti yhteensopivat, mittojen mukaan valmistetut tumman harmaat
kangasmatot eivät liu'u polkimien alle, mikä parantaa
ajoturvallisuutta. Ne sopivat täydellisesti Dokkerin
sisätilaan ja väreihin ja suojaavat ajoneuvoa kulumiselta
ja kosteudelta.

9. LATTIAVANEROINTI
Dacia Dokkerin tavaratilan vaneriverhouksen osa. Vesivanerissa on luistamaton pintakäsittely.
SEINÄVANEROINTI
Seinävanerointi suojaa Dacia Dokkeria lastauksen ja
kuljetuksen aikana.
10. TAKALASIN SUOJAKALTERIT
Kestävät suojakalterit suojaavat kuljetettavaa kuormaa
esim. lasirikon yhteydessä.
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Varustelu
Dokker

Ambiance

Dokker

Ulkopuoliset varusteet

Ambiance

Aktiivinen ja passiivinen turvallisuus
•
–
–
Musta
•
•
–
–
–
•
–
–
o

Mustat etu- ja takapuskurit
Korinväriset etu- ja takapuskurit sekä ulkopeilien kotelot
Mustat sivusuojalistat
Ulkopuolen ovenkahvat
Mustat ulkopeilien kotelot
Ulkoa käsin säädettävät ulkopeilit
Sisältä käsin säädettävät ulkopeilit
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit
Mustat kattokaiteet
Peltivanteet 15" ja Tisa-koristekapselit
Peltivanteet 15" ja Aracaju-koristekapselit
15’’ Empreinte -kevytmetallivanteet
Metalliväri

•
o
•
Musta
•
–
•
o
o
–
•
o
o

ABS + hätäjarrutustehostin
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja luistonestojärjestelmä (ASR)
Hill Start Assist -mäkilähtöavustin
Kuljettajan turvatyyny
Matkustajan turvatyyny
Sivuturvatyynyt
Turvavöiden korkeussäätö
Renkaantäyttöpakkaus
Vararengas 15"

Keskikonsoli
Nopeus- ja kierroslukumittari
Etuovissa osaksi vaalea verhoilu
Istuinverhoilu Rollando

Tummanharmaa Tummanharmaa
•
•
–
•
•
•

Liukuovi oikealla
Vasen liukuovi avattavalla ikkunalla (ei TCe)
Vasen liukuovi, peltinen (ei TCe)
1/3 - 2/3 -suhteessa aukeavat peltiset takaovet
Lämmitettävät takalasit, pyyhin, avattava oikean puolen liukuoven
ikkuna ja taustapeili (ei TCe)

•
•
•
•
o
o
•
•
o

•
–
–
•

•
o
o
•

–

o

•

•

•

•

–

•

•
•
–
–

•
•
o
o

–
–

•
o

Kauko-ohjattu keskuslukitus
Vakiotyyppinen avain (ei keskuslukitusta)
Manuaalitoimiset etulasinnostimet
Eco-toiminto ja vaihteenvaihtoilmoitin
Ulkolämpötilamittari
Sähkötoimiset etulasinnostimet
Etukattovalo
Tupakansytytin ja tuhkakuppi
Ohjauspyörän korkeuden säätö
Kuljettajanistuimen korkeuden säätö
Manuaalinen ilmastointilaite
Tavaratilan valo
Kojelaudan yläosan säilytyslokero (A4)
Säilytyslokerot ovissa
Avosäilytyslokero hansikaslokeron yläpuolella
Tölkkiteline keskikonsolissa
Avonainen hansikaslokero
Kannellinen hansikaslokero

Koodattu käynnistyksenesto

Hallintalaitteet

Avattava metallinen verkkoväliseinä ja irrotettava Dacia Easy Seat
-matkustajanistuin
Väliseinä ikkunalla

–

o

•

•

–
o
•

o
o
•

–

•

•
•

•
•

Ohjaustehostin
Ajotietokone (osa- ja kokonaismatkamittari, ajomatka, kulutettu
polttoaine, keskikulutus, ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella,
keskinopeus, huoltomuistutin)
Avoimen oven varoitusvalo
Turvavyömuistutin (merkkivalo ja -ääni)
Vakinopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
H2
M
Peruutustutka
H
P

Tavaratila
Tavaratilan suojamatto
Tavaratilan vanerointi
8 kuormankiinnityslenkkiä tavaratilan lattiassa
2 kuormankiinnityslenkkiä oikean liukuoven puolella, 3 vasemmalla
puolella
Kattotelineen esiasennus
Kattokaiteiden esiasennus

–
•
•
–
–
–
•
o
–
–
–
•

•
–
–
•
o
•
•
o
•
•
•
•

Avoin
•
•
•
•
–

Avoin
•
•
•
–
•

R

Audio
Radio, viritin (1 DIN) CD-soitin Kenwood KDC-351RN -autoradio
Dacia Plug & Radio (2 DIN) radio CD mp3, Bluetooth -musiikin
suoratoistolla ja puhelintoiminnolla, AUX- ja USB-liitin, kaukosäädin
MEDIA NAV, 7” N2
kosketusnäyttö, navigointi, radio, Bluetooth -musiikin
suoratoistolla ja puhelintoiminnolla, AUX- ja USB-liitin, (ei CD-soitinta),
kaukosäädin
• : Vakiovaruste o : Tehdasoptio – : ei saatavana

Näkyvyys

Etusumuvalot
Takalasinpyyhin

Ambiance

Säilytyslokerot

Auton suojaus

Dacia Dokker Van

Väliseinät

•
•
•
•
–
–
–
•
o

Ovet ja lasit

Istuinverhoilu, kojelauta

Dokker

Mukavuus

H1

o

–

–

•

–

o

N1

G

Dacia
Dacia
Dokker
Dokker
VanVan

E
L1
L2

Mitat

D

A
B

C

F

Värit
Y1

H2
H2
H
H

H1
H1
G
G

H2

M
M

M

H

PP

R
R

P

N2

N1
N1

N1

FF

F

R
L3

L4

H1

G
EE
L1
L1
L2
L2

E
L1
L2

D
D

D

Y1
Y1

TAVARATILAN TILAVUUS (m3)

A
A
B
B

CC

A
B

Y1

2-paikkaisena
1-paikkaisena (Dacia Easy Seat -istuin poistettuna)

3 ,3
3, 9

MITAT (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2

N2
N2

Akseliväli
Kokonaispituus
Etuylitys
Takaylitys
Raideväli edessä
Raideväli takana
Maavara tyhjänä / täydellä kuormalla
Korkeus tyhjänä kattokaiteilla / ilman kattokaiteita
Lastauskorkeus
Tavaratilan aukon korkeus takana

L3
L3

L3
L4
L4

Y2
Y2

L4

Y2

2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
186 / 151
1 809 / 1 847
565
1 100

C

L1
L2
L3
L4
M
N1
N2
P
R
Y1
Y2

Y2

Kokonaisleveys
Kokonaisleveys sivupeilien kanssa
Leveys pyöräkoteloiden välissä (suojuksen kanssa / ilman suojusta)
Suurin leveys (ilman suojusta)
Suurin korkeus kattoon asti
Tavaratilan aukon leveys (10 cm korkeudella lattiasta)
Tavaratilan aukon leveys (1 m:n korkeudella lattiasta)
Liukuoven suurin leveys
Liukuoven suurin korkeus
Tavaratilan enimmäispituus lattiantasolla, väliseinä ikkunalla
Tavaratilan enimmäispituus lattiantasolla, Easy Seat irroitettuna

1 751
2 004
1 130 / 1 170
1 372 / 1 413
1 271
1 189
1 082
703
1 046
1 901
3 110

MASSAT (kg)
Kantavuus (Dokker / Ambiance)

578 / 695

GLACIER VALKOINEN
(369)

NAVY SININEN
(D42)

NACRÉ MUSTA
(676) METALLIVÄRI

PLATINE HARMAA
(D69) METALLIVÄRI

COMÈTE HARMAA
(KNA) METALLIVÄRI

Tekniset tiedot
Bensiini
Sce 100

Bensiini
TCe 115

Diesel
dCi 90

Euro6
H4M 740
1 598
78,0 x 83,6
4 / 16
75 (102)
5 600
156
4 000
Monipiste
Vapaasti hengittävä
Vakio / -

Euro6
H5Ft 408
1 198
72,2 x 73,2
4 / 16
85 (116)
5 500
190
2 000
Suorasuihkutus
Turboahdin
Vakio / -

Euro5
K9K 612
1 461
76 x 80,5
4/8
66 (90)
3 750
200
1 750
Common rail -yhteispaineruiskutus
Turboahdin
Vakio / Vakio

JR5
5
6,78 / 12,33 / 19,11
26,99 / 34,21

JR5
5
7,0/ 13,33 / 21,14
28,87 / 39,52

JR5
5
8,17 / 15,56 / 24,68
33,70 / 46,15

Moottori
Päästönormi
Moottorin tyyppi
Iskutilavuus (cm3)
Syl. halkaisija iskunpituus (mm)
Sylinterien/venttiilien lukumäärä
Suurin teho kW EEC (hv)
Suurin teho kierroslukemalla (r / min)
Suurin vääntömomentti, Nm EEC
Suurin vääntömomentti kierroslukemalla (r / min)
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän tyyppi
Ilmanotta
Katalysaattori/hiukkassuodatin

Vaihteisto
Vaihteistotyyppi
Vaihteita
Ajonopeus kierroslukemalla 1 000 r / min 1. vaihteella / 2.vaihteella / 3.vaihteella
4. / 5. vaihteella

Ohjaus
Ohjaustehostin
Kääntösäde pyöristä/puskureista mitattuna (m)
Ohjauspyörän kierroksia ääriasennosta toiseen

Tehostettu (hydraulinen)
11,1 / 11,6
3,3

Alusta
Etuakseliston/taka-akseliston tyyppi

McPherson-tyyppinen erillisjousitus, ala-kolmiotukivarret/ hallitusti ohjaava joustava yhdystukiakselisto ja kierrejouset

Vanteet ja renkaat
Vakiovanteet
Vakiotyyppiset renkaat edessä ja takana

15”
185 / 65 R 15

Jarrut
Lukkiutumattomat ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella
Elektroninen jarruvoiman jako
ESC-ajonvakautusjärjestelmä
Edessä: tuuletetut levyjarrut halkaisija (mm) / paksuus (mm)
Takana : rumpujarrut halkaisija (tuumaa)

258 x 22

Vakio
Vakio
Vakio
280 x 24
9

Uusi tehokas bensiinimoottori: TCe 115
258 x 22

Suoritusarvot
Ilmanvastus SCx
Huippunopeus (km/h)
0–100 km / h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)

0,965
170
12,7
18,3
34,2

0,965
175
10,8
17,7
32,4

0,965
162
13,9
19
35,5

140
7,7
5,3
6,2
50

135
7,3
5,2
6,0
50

118
5,2
4,1
4,5
50

1 198
850
1 010
1 753
2 953
555
1 200
595

1 249
900
1 135
1 924
3 124
675
1 200
620

1281
965
1175
1959
3159
678
1 200
640

Kulutus ja päästöarvot
CO2 (yhdistetty ajo, g / km)
Kaupunkiajo (l / 100 km)
Maantieajo (l / 100 km)
Yhdistetty (l / 100 km)
Polttoainesäiliö (l)

Massat (kg)
Omamassa
Suurin sallittu etuakselimassa
Suurin sallittu taka-akselimassa
Kokonaismassa
Yhdistelmämassa
Kantavuus
Perävaunumassa, jarrullinen
Perävaunumassa, jarruton

Dokker Vanissa on täysin uusi TCe 115*
-moottori (turboahdettu suorasuihkutusbensiinimoottori), joka on Renaultkonsernin insinöörien erikoisosaamisen
tulos. Tämä innovatiivinen moottori on
taloudellinen, joustava, dynaaminen ja
suorituskykyinen.
Teho
Vääntömomentti

Kunnon auto tällä hinnalla.
Eihän tämä ole jotain pilaa?
EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että

Lisäksi ne ovat aina tilavia, ja niihin mahtuvat

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ

Dacialla on 3 vuoden / 100 000 km:n takuu*

edullinen auto voi olla myös tyylikäs, turvallinen

helposti sekä matkustajat että matkatavarat.

Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja luotet-

ja sen käyttökustannukset ovat alhaiset.

ja laadukas. Ja olemme olleet oikeassa, sillä

Dacian suosio perustuu yksinkertaiseen peri-

taviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Dacian

malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin

aatteeseen, että autoon voi ihastua ja se voi

bensiini- ja dieselmoottorit ovat nykyaikaisia,

hyväksi koettu ja tunnustettu. Dacia-malliston

täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse

suorituskykyisiä ja polttoainetaloudellisia.

uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota

kuitenkaan upottaa kaikkia käytettävissä

Autot valmistetaan sertifioiduissa tehtaissa

tyylikkäällä ja persoonallisella muotoilullaan.

olevia varoja.

ja ne ovat 85 % kierrätettävissä.

Tee järkivalinta, valitse Dacia!

*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja Dacia jälleenmyyjältäsi).
Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat
erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin
kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä..

www.dacia.fi
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