
DaciaJe pre vás veľkosť nákladového priestoru rozhodujúca? Dacia to dokonale chápe. Preto 

sme vytvorili také priestorovo veľkorysé vozidlo: s užitočným zaťažením až 695 kg*, 

s užitočným objemom až 3,9 m³** a s výškou nákladového priestoru 1,27 m. Dokker 

Van plne rešpektuje potreby vašej profesie. Jeho nákladový priestor je vybavený hneď 

niekoľkými kotviacimi okami na upevnenie nákladu, ktoré umožnia bezpečný prevoz aj 

tých najkrehkejších predmetov. 

Vynikajúci nástroj
Aby nákladový priestor čo najdlhšie vydržal v najlepšom stave, je Dokker Van vybavený solídnymi ochrannými panelmi 

stien a plastovým krytom podlahy. Dacia Dokker Van ponúka aj komfort a bezpečnosť. V jej ponuke figurujú dva druhy 

prepážok: plná s oknom (v štandarde) a posuvná mreža (v spojení so sedadlom Dacia Easy Seat). Vozidlo má bočné posuvné 

dvere a zadné asymetricky delené plné alebo presklené dvere.

Záleží na tom, čo vám vyhovuje – možno z čoho vyberať!

* 578 kg vo verzii Access a 695 kg vo verzii Ambiance. V závislosti od motorizácie a výbavy. 
** S voliteľnou variabilnou prepážkou a sedadlom Dacia Easy Seat.

v službách profesionálov

Spoľahlivé, všestranné, praktické 
a prístupné vozidlo!
Modely Dacia majú od samého začiatku v génoch 

overené a spoľahlivé technologické riešenia, ktoré 

vychádzajú z bohatých skúseností skupiny RE-

NAULT. Robustnosť a spoľahlivosť vozidiel Dacia 

všeobecne uznávajú zákazníci aj nezávislé organi-

zácie. Vysoká kvalita vozidiel Dacia je založená na 

overených technológiách a riešeniach a na udržia-

vaní najvyšších štandardov v oblasti požiadaviek 

kvality. Aj preto patrí Dacia v mnohých krajinách 

medzi najpopulárnejšie značky a  získava si stále 

väčšiu dôveru zákazníkov. Ako prví sme prišli na 

to, že lacné vozidlo môže byť zároveň atraktívne 

a kvalitné. A niečo nám hovorí, že sme mali pravdu. 

Najnovšie modely značky Dacia prekvapili svojím 

atraktívnym a originálnym štýlom. A okrem toho, že 

v našich vozidlách je vždy veľa miesta pre spoluce-

stujúcich a ich batožinu, sa teraz navyše objavili aj 

nové, inteligentné a praktické technológie. Tajom-

stvom úspechu modelov značky DACIA je jednodu-

chý predpoklad: autá, ktoré sa vám páčia, môžete aj 

vlastniť, a to dokonca za prístupnú cenu.

Ako modely ZNAČKY, KTORÁ JE SÚČASŤOU SKU-

PINY RENAULT, využívajú modely vozidiel značky 

Dacia overené a spoľahlivé technické riešenia, vďa-

ka ktorým môžeme našim zákazníkom ponúknuť 

záruku 3 roky (alebo do 100 000 km)* a nízke pre-

vádzkové náklady.

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť.  V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania produktov značky DACIA si spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r.o.  vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť 
podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať popisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu 
farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Spojte sa prosím s autorizovaným predajcom DACIA aby vám poskytol aktuálne informácie. Obsah tejto publikácie je chránený autorským právom. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (najmä použitie, reprodukcia celej 
publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.) je zakázaná a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvná záruka DACIA je zmluvná záruka poskytovaná na nové vozidlá DACIA a jej konkrétny obsah 
a krytie sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky nového vozidla DACIA.

* V závislosti od toho, ktoré kritérium bude splnené ako prvé. SK 02-2016-R2916

www.dacia.sk
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ŠTANDARDNÉ FARBY METALICKÉ FARBY (DOSTUPNÉ ZA PRíPLATOK)

Ergonomický interiér s mnohými úložnými priestormi.

S voliteľnou variabilnou prepážkou a sedadlom DACIA 
EASY SEAT – až 3,9 m3 nákladového priestoru.

Rekordný nákladový priestor za skvelú cenu

3,3 m3 nákladového priestoru v štandardnej výbave.

ROZMERY

ČIERNA NACRÉ (676) MODRÁ COSMOS (RPR) HNEDÁ TOURMALINE (CNG)
Dostupná neskôr

bIELA GLACIER (369) MODRÁ NAVY (D42) SIVÁ COMÈTE (KNA)

OCEľOVÉ KOLESÁ 14” OCEľOVÉ KOLESÁ 15” 

KOLESÁ
Biela 

Glacier 
(369)

Modrá 
Navy 
(D42)

Sivá 
Platine 
(D69)

Sivá 
Cométe 
(KNA)

Čierna 
Nacré 
(676)

Modrá 
Cosmos 
(RPR)

Hnedá 
Tourmaline 

(CNG)

Access   – – – – –

Ambiance       

SIVÁ PLATINE (D69) 

OBJEM NÁKLADOVÉHO PRIESTORU (dm3)
2-miestne usporiadanie 3 300

1-miestne usporiadanie (s odstráneným sedadlom Dacia Easy Seat) 3 900

ROZMERY (mm)
A Rázvor 2 810

b Dĺžka 4 363

C Predný previs 822

D Zadný previs 731

E Rozchod predných kolies 1 490

F Rozchod zadných kolies 1 478

G Svetlá výška nezaťaženého vozidla/zaťaženého vozidla 186/151 

H Výška nezaťaženého vozidla (bez pozdĺžnych strešných líšt/s nimi) 1 809/1 847

H1 Výška prahu nezaťaženého vozidla 565

H2 Výška otvoru nákladového priestoru 1 100

L1 Celková šírka bez zrkadiel 1 751

L2 Celková šírka vrátane spätných zrkadiel 2 004

L3 Vnútorná šírka medzi podbehmi kolies (s krytom podbehu kolies/bez neho) 1 130/1 170

L4 Maximálna šírka nákladového priestoru (s ochrannými panelmi/bez nich) 1 372/1 413

M Maximálna výška nákladu 1 271

N1 Šírka vstupu nákladového priestoru pri nákladovej hrane 1 189

N2 Šírka vstupu nákladového priestoru meter nad nákladovou hranou 1 082

P Šírka otvorených bočných posuvných dverí 703

R Výška otvorených bočných posuvných dverí 1 046

Y1 Dĺžka batožinového priestoru po zadné sedadlá 1 901

Y2 Dĺžka batožinového priestoru po zadné sedadlá s odstráneným sedadlom 
Dacia Easy Seat 3 110

•  Nárazníky a vonkajšie spätné 
zrkadlá v čiernej farbe

•  ABS s elektronickým 
rozdeľovačom brzdných síl (EbV) 
a brzdovým asistentom (AFU)

•  Elektronický stabilizačný systém 
ESC s protipreklzovým systémom 
ASR a kontrolou nedotáčavosti 
CSV

•  Asistent rozjazdu do kopca
•  Airbag vodiča
•  Hydraulický posilňovač riadenia
•  Režim Eco
•  Ukazovateľ optimálneho 

rýchlostného stupňa

•  Mechanické zamykanie
•  Manuálne ovládanie predných 

okien
•  Rezerva (nie je možné pre verzie 

LPG)
•  Posuvné dvere na pravej strane
•  Asymetricky delené zadné dvere
•  Plná deliaca prepážka s oknom
•  Upevňovacie oká v podlahe
•  Oceľové kolesá 14"

Verzia 

Access 

Verzia 

Ambiance

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
Ambiance = Access +

• Bočné ochranné lišty čiernej farby
•  Palubný počítač (nie je možné pre 

verzie LPG)
•  Manuálne nastaviteľné vonkajšie 

spätné zrkadlá
•  Odkladací priečinok nad hlavou 

vodiča a spolujazdca

• Predpríprava na rádio
• Oceľové kolesá 15"

Vyobrazené s príplatkovou výbavou Rádio CD / MP3 s čelným vstupom USb.


