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DACIA SPRING

KONEČNE 
DOSTUPNÝ 
ELEKTROMOBIL
„Značka Dacia je v automobilovom priemysle známa svojimi revolučnými modelmi, ako je LOGAN a DUSTER. Dacia chce s modelom SPRING 
začať túto tretiu revolúciu spoločne s vami a učiniť elektromobilitu dostupú pre všetkých. Dacia SPRING, ktorá svojím moderným vzhľadom 
stelesňuje hodnoty značky, je zároveň všestranným, praktickým a spoľahlivým vozidlom.“

Denis Le Vot, člen správnej rady skupiny Renault

Súčasnou výzvou značky Dacia je sprístupniť elektromobil pre všetkých. 
Z kompaktného a robustného vzhľadu je zrejmé, že SPRING ide s dobou a je 
pripravený vám sprostredkovať to najlepšie: značné úspory paliva a minimálnu 
údržbu. S nulovými emisiami umožníte mestu dýchať. Vďaka dostatočnému dojazdu 

poskytujúcemu pocit istoty a jednoduchému nabíjaniu si môžete užiť pokojnú jazdu 
bez stresu. Na palube zažijete potešenie z jazdy na elektrický pohon: dynamickú a ply-
nulú jazdu spojenú s upokojujúcim tichom. Priestranná kabína sa stane vašou oázou. 
Vďaka značke Dacia sa dostanete do sveta elektromobility!
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ŠTÝL 
PLNÝ ENERGIE

Nová Dacia SPRING nie je moderná len vďaka 100 % elektrickému pohonu, ale okúzli 
aj svojím energickým mestským štýlom. Väčšia svetlá výška v kombinácii s výraznými 
oblúkmi lemujúcimi kolesá a robustnými ochrannými lištami spodných častí dverí 
jej dodávajú vzhľad kompaktného SUV. Pre prednú časť je charakteristická klenutá 

kapota, zúžená optika svetiel a široký nárazník. Zadná časť vyniká výraznými líniami 
a outdoorovými prvkami v štýle SUV. Kryty kolies Flexwheel a strešné lišty už len podčiarkujú 
celkový dojem. Cit pre detail ešte viac zvýrazňujú oranžové doplnky. SPRING je odvážny 
mestský elektromobil, s ktorým bude váš každodenný život jednoduchý i štýlový. 







VÝBER 
Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 
VLASTNOSTÍ 
Využite pohodlný a dobre vybavený vnútorný priestor 100 % elektrického, úplne 
nového modelu SPRING. Vpredu nájdete jednoduché línie palubnej dosky a farebné 
dizajnové prvky. Sú jednoduché a elegantné. S otočným voličom, ktorý nahradzuje 
radiacu páku, vzniklo viac miesta. Cestujúci majú na palube vozidla k dispozícii až 
23 litrov úložných priestorov na odloženie všetkého potrebného. Na zadné miesta 
s dostatočným priestorom v oblasti kolien sa môžu pohodlne posadiť dve dospelé 
osoby. Komfortná výbava je tiež veľkorysá a zahŕňa posilňovač riadenia, štyri elektricky 
ovládané okná, klimatizáciu, digitálny displej prístrojov. A môže ponúknuť napríklad aj 

hlasové ovládanie alebo zadnú parkovaciu kameru. Intuitívny multimediálny systém 
so 7-palcovým displejom zahŕňa navigáciu, rádio a funkciu zrkadlenia smartfónu. 
Na bezpečnosť sa tiež nezabudlo: obmedzovač rýchlosti, 6 airbagov, svetelný senzor, 
systém automatického núdzového brzdenia a systém núdzového volania E-CALL. 
To všetko je súčasťou štandardnej výbavy! Sklopením zadnej lavice zväčšíte batožinový 
priestor z 290 litrov na 620 litrov a môžete naložiť náklad, ktorý by sa vám do vozidla 
inak nezmestil. Žiadne zbytočnosti a pritom všetko, čo na každodenné cestovanie 
potrebujete.
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JEDNODUCHÝ 
ELEKTRICKÝ POHON

Dojazd 100 % elektrického, úplne nového modelu SPRING bez nabíjania je 230 km 
podľa cyklu WLTP v závislosti od jazdných podmienok. Pri priemernom európskom 
nájazde 30 km denne vám bude stačiť nabíjať len raz za týždeň. Na dobíjanie máte široký 
výber možností: domácu zásuvku 230 V vďaka sériovo dodávanému káblu, z Wallboxu 
s nabíjacím káblom* alebo z nabíjacej stanice DC* na rýchle nabitie na 80 % kapacity batérie 
už za 50 minút. 

Navyše vám bezplatná aplikácia MY Dacia** umožňuje kedykoľvek zistiť, kde sa 
nachádzate, a navigácia systému Media Nav Evolution vám pomôže nájsť nabíjacie miesta 
v najbližšom okolí. Tým vám dáva pocit istoty! Ak zvládate dobíjať svoj smartfón, spravovať 
dobíjanie vášho vozidla SPRING bude pre vás hračkou.

* Ako voliteľná výbava.
** V druhej polovici roka 2021.
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FARBY ROZMERY

ČALÚNENIE KOLESÁ

MODRÁ CENOTE(2)

ČERVENÁ GOJI(2)

ČALÚNENIE V KOMBINÁCII SIVEJ 
UMELEJ KOŽE A MODREJ LÁTKY

SIVÁ LIGHTNING(2)BIELA KAOLIN(1)

(1) Nemetalická farba. 
(2) Metalická farba.
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ČALÚNENIE V ČIERNEJ UMELEJ 
KOŽI S ORANŽOVÝM DEKÓROM

FLEXWHEEL DORIA 14"
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VÝBAVA A MOŽNOSTI
COMFORT COMFORT PLUS

VONKAJŠÍ VZHĽAD
Svetelný podpis LED • •

Svetelný senzor • •

Zadné svetlá so svetelným podpisom • •

Maska chladiča Chróm Chróm
Vonkajšie kľučky dverí Odtieň karosérie Odtieň karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá Čierne Oranžové
Kolesá Flexwheel 14" Čierne Čierne
Bočný polep Electric • •

Znak Electric na dverách batožinového priestoru • •

Dekoratívna strešná lišta Sivý motív Oranžový motív
Metalický lak ¤ •

VZHĽAD INTERIÉRU
Lemy vetracích otvorov a stredová konzola Modrý motív Oranžový motív
Vnútorné kľučky otvárania dverí Chróm Chróm

Poťah sedadiel Látka/umelá koža Umelá koža 
s oranžovým dekórom

Dekorácia panelu dverí Modrý motív Sivý motív
Kozmetické zrkadlo (predná slnečná clona spolujazdca) • •

KOMFORT
Manuálna klimatizácia • •

Automatické zamknutie dverí pri jazde • •

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie + kľúč • •

Zadné sedadlo sklopné 1 : 1 • •

Elektricky ovládané predné a zadné okná • •

Zásuvka 12 V • •

COMFORT COMFORT PLUS
AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
ABS (protiblokovací systém bŕzd) a EBA (asistent núdzového brzdenia) • •

Aktívny systém núdzového brzdenia (AEBS) • •

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

Systém núdzového volania (E-CALL) • •

Čelný airbag vodiča/spolujazdca •/• •/•

Bočné a hlavové airbagy • •

Zadné parkovacie senzory + zadná kamera - •

Obmedzovač rýchlosti • • 

Detekcia tlaku v pneumatikách • •

Rezervné koleso 14" ¤ •

Lepiaca súprava na opravu defektu pneumatiky • -

Upevňovací systém ISOFIX pre detskú sedačku na zadných sedadlách • •

RIADENIE A KONTROLNÉ PRÍSTROJE
Elektrický posilňovač riadenia • •

Palubný počítač s 3,5-palcovým displejom TFT • •

VIDITEĽNOSŤ
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá • •

MULTIMÉDIÁ
Rádio DAB, Bluetooth®, port USB, 2 predné reproduktory • -

Multimediálny a navigačný systém Media Nav Evolution: navigácia, rádio 
DAB, zrkadlenie smartfónu kompatibilné s Apple CarPlay™ a Android 
Auto™, pripojenie Bluetooth®, 2 reproduktory, 7-palcový dotykový displej, 
vstup USB, vstup AUX

- •

NABÍJANIE
Nabíjací kábel Typ2 na nabíjanie z Wallboxu 
a verejného nabíjania AC (6,6 kW) ¤ ¤

Nabíjací kábel FlexiCharger na domáce nabíjanie z 230 V siete (2,3 kW) • •

Rýchlonabíjanie DC s adaptérom CCS Combo (30 kW) - ¤

SLUŽBY KONEKTIVITY
Služby konektivity z aplikácie MY Dacia: stav nabitia, predhrievanie kabíny, 
geolokácia, vypnutie/zapnutie nabíjania • •

- : nie je k dispozícii; • : k dispozícii sériovo; ¤ : k dispozícii voliteľne. Android Auto™ je značka Google Inc. Apple CarPlay™ a značka Apple Inc. * Podľa krajiny.

MOTOR
Akumulátor Nabíjanie Dojazd Maximálna rýchlosť

ELEKTRICKÝ MOTOR
33 kW (44 k) 27,4 kWh

AC až 6,6 kW 
DC až 30 kW*

230 km (WLTP)  
305 km (mestský cyklus WLTP)**

125 km/h

* Voliteľne. ** Hodnoty WLTP v mestskom cykle zodpovedajú mestskej časti kombinovaného cyklu, ktorý zahŕňa 57 % jazdy v meste, 25 % jazdy mimo mesto a 18 % jazdy na diaľnici. Hodnoty sú merané podľa štandardizovaného 
laboratórneho cyklu WLTP, ktorý je bližšie k reálnym podmienkam.
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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 svojim autorizovaným predajcom oznámi v čo najkratšej lehote. Verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné 
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