
V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava.
Nezáväzné ceny bez DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s.r.o., sú platné od  1. 10. – 31. 10. 2019. Renault 
Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny a výbavy vozidla bez konzultácie.
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia. 20190925-26www.dacia.sk

Dacia Dokker VAN

Už od  9 850 € 

CENNÍK

VÝBAVA MOTOR

Ambiance+ 1,3 TCe 75 kW/102 k S&S  9 850 €

1,5 dCi 55 kW/75 k S&S 11 040 €

1,5 dCi 70 kW/ 90 k S&S 11 640 €

800 380 380

0800 700 112

Dacia Dokker VAN môže byť vaša s financovaním Vaša voľba už od 165 € mesačne
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Ambiance+

 Vonkajší Vzhľad a interiér    
Oceľové kolesá 15" •
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe/vo farbe karosérie •/Pack Style
Bočné ochranné lišty čiernej farby •
Nárazníky v čiernej farbe/vo farbe karosérie •/Pack Style
Pozdĺžne strešné lišty 120 €
Metalický lak 370 €

 aktíVna a pasíVna bezpečnosť   
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 •
Airbag spolujazdca (vypínateľný) 100 €
Bočné airbagy vpredu (nutné s airbagom spolujazdca, nie je možné s Dacia Easy Seat) 160 €

 riadenie a Viditeľnosť   
Hydraulický posilňovač riadenia •
Palubný počítač •
Ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa •
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 200 €
Denné svietenie •
Pack Style (hmlové svetlomety, nárazníky vo farbe karosérie – je možné iba s paketom  el. nastaviteľnými a vyhrievanými 
vonkajšími spätnými zrkadlami) 160 €

Manuálne nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá •
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 100
Elektricky obmedzená maximálna rýchlosť 90/100/110/130 km/h 40

 KOMfORT   
Manuálna klimatizácia •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním •
Elektrické ovládanie predných okien •
Lakťová opierka na sedadle vodiča 75 €
Pack Modularita (výškovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo a kryt priehradky spolujazdca)  
(nedostupné pre 1,3 Tce) 120 €

Kryt priehradky spolujazdca (len pre 1,3 TCe) 50 €
Vyhrievané predné sedadlá (nutné s Pack Modularita) 200 €
Zadný parkovací senzor 200 €
Zadná parkovacia kamera vrátane parkovacích senzorov (nutné s navigačným systémom Media Nav Evolution) 400 €
Rezervné koleso •
Súprava pre opravu pneumatík (nie je možné s rezervou) 20 €

 Funkčnosť a nákladoVý priestor   
Posuvné dvere na pravej strane •
Posuvné dvere na ľavej strane •
Asymetricky delené zadné dvere •
Plná deliaca prepážka s oknom •
Dacia Easy Seat - variabilná prepážka a sklopné sedadlo spolujazdca  
(nie je možné s vyhrievanými sedačkami a bočnými airbagmi vpredu) 280 €

Odkladacia priehradka nad hlavou vodiča a spolujazdca •
Zadné asymetricky delené presklené dvere + vyhrievané zadné sklo a stierač + vnútorné spätné zrkadlo 120 €
Posuvné presklené dvere na pravej a ľavej strane (nutné kombinovať so zadnými presklenými dverami) 280 €
Plastový kryt podlahy v nákladovom priestore 80 €
Plastový kryt podlahy v nákladovom priestore + plastové kryty nákladového priestoru „Štýl“ 120 €
Upevňovacie oká v podlahe •

 MultiMédiá   
Predpríprava na rádio •
Autorádio MP3 s čelným vstupom USB, ovládaním pod volantom a Bluetooth® handsfree 170 €
Dotykový multimediálny systém Media Nav Evolution (navigácia so základným mapovým pokrytím*, Traffic Info, Bluetooth® 
handsfree s funkciou audiostreaming, rádio s ovládaním pod volantom,  
vstup USB, Jack)

380 €

Mapové pokrytie celej Európy (bez FRA, PRT, ESP, GBR, IRL)** 119 €

Výbava

• v sérii
- nedodáva sa
* (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV) 
**  viac info na https://dacia.welcome.naviextras.com/
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1,3 TCe  
75 kW/102 k S&S

1,5 dCi  
55 kW/75 k S&S

1,5 dCi  
70 kW/ 90 k S&S

 GaranCia plus   
3 roky / 100 000 km • • •
4 roky / 150 000 km 239 € 239 € 239 €

 easY serViCe (GaranCia plus +  praVidelné serVisné prehliadkY predpísané VýrobCoM)   
3 roky / 100 000 km 379 €

919 €
379 €
644 €

379 €
644 €

4 roky / 150 000 km 799 €
1 849 €

799 €
1 499 €

799 €
1 499 €

•  Štandardná záruka Dacia 3 roky / 100 000 km
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy / km prosím kontaktujte Vášho predajc.
servisnú zmluvu easY serViCe za proMo cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.
Ceny bez DPH.

Servisné zmluvy
servisná zmluva easY serViCe
GARANCIA PLUS s predpísanými servisnými prehliadkami už od 379 €

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

PNEUMATIKA
MOTRIO WInTeR FaR aWay

185/65 R15 92T
F C  70 dB

43,90 €/ks
175,60 €/sada 4 ks

  špičková kvalita

 renomovaný výrobca

KOMPLET  
S OCEĽOVÝM DISKOM 

MOTRIO WInTeR FaR aWay
185/65 R15 92T

F C  70 dB

116,90 €/ks
467,60 €/sada 4 ks

  ventil Štandard

  disk Standard Black

  montáž

  ozdobný kryt kolesa

Pneumatiky Motrio sú privátnou značkou založenou na úzkej spolupráci odborníkov Renault Group s popredným svetovým výrobcom pneumatík. Predstavujú reálnu alternatívu prémiových značiek 
optimalizovanú pre potreby vozidiel Dacia s vynikajúcim pomerom kvalita/cena. Viacej informácií nájdete tu.

Ponuka platí do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Dacia. Všetky uvedené ceny sú v € a vrátane DPH. Uvedené ceny kompletov sú vrátane ozdobných krytov kolies/stredových krytiek 
a montáže. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventily, závažia). Ozdobné kryty kolies/stredové krytky sú poskytnuté podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov nájdete na https://disky.dacia.sk alebo  
u svojho predajcu. Akciovú ponuku samostatných pneumatík nájdete na https://pneumatiky.dacia.sk alebo u svojho predajcu. Aktuálnosť odporúčaných cien konzultujte, prosím, u participujúcich partnerov Dacia. Obrázky sú iba 
ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

VYSVETLIVKY:   valivý odpor     brzdné vlastnosti za mokra     trieda hlučnosti – vonkajšia hlučnosť v dB

https://www.dacia.sk/udrzba-vozidla/pneumatiky.html
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 AKCIOVÉ BALíčKy PRíSLUŠENSTVA   

USINESS PACK

BUSINESS PACK (ťažné zariadenie Štandard vrát. kabeláže, strešná oceľová galéria, predné a zadné zásterky)
(nie je kompatibilný s pozdĺžnymi strešnými nosičmi) 522,50 €

OUNTRY PACK

COUNTRy PACK (ťažné zariadenie Labutí krk vrát. kabeláže, gumové koberce Novestra, predné a zadné zásterky) 243,33 €

 VýBER ORIGINáLNEHO PRíSLUŠENSTVA DACIA1)   

Alarm 149,17 €
Predné deflektory 43,25 €
Zadný parkovací asistent 99,17 €
Vnútorné kryty prahov dverí - predné alebo zadné, čierne s nápisom Dacia (1 ks) 33,25 €
Súprava reproduktorov a rádia Pioneer MVh-s410bt + ts-1701i + všetko potrebné pre montáž 120,83 €
Súprava reproduktorov a rádia Pioneer deh-s110ub + ts-1701i + všetko potrebné pre montáž 112,50 €

Uvedené ceny príslušenstva sú bez DPH a bez montáže. Detailné informácie o kompletnej ponuke vám poskytne váš predajca Dacia.
1) Kompletný cenník nájdete na https://www.dacia.sk/prislusenstvo.html

Príslušenstvo
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1,3 TCe  
75 kW/102 k S&S

1,5 dCi  
55 kW/75 k S&S

1,5 dCi  
70 kW/95 k S&S

 DOKKER VAN   
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
FAP – filter pevných častíc • • •

 ROZMERy   
Rázvor (mm) 2 810 2 810 2 810
Celková dĺžka (mm) 4 363 4 363 4 363
Celková šírka bez spätných zrkadiel (mm) 1 751 1 751 1 751
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm) 2 004 2 004 2 004
Celková výška nezaťaženého vozidla bez / so strešnými lištami (mm) 1 809 / 1 847 1 809 / 1 847 1 809 / 1 847
Objem nákladového priestoru  (m3) 3,3 3,3 3,3

 MOTORy   
Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 461 1 461
Počet valcov/ventilov 4/16 4/8 4/8
Maximálny výkon kW (k) 75 (102) 55 (75) 70 (95)
– pri otáčkach (ot./min) 4 500 3 750 3 750
Maximálny krútiaci moment (Nm) 200 200 220
– pri otáčkach (ot./min) 1 500 1 500 1 750

Typ vstrekovania priame priame common rail 
multi-injection

priame common rail 
multi-injection

Palivo benzín nafta nafta
Katalyzátor • • •
Objem palivovej nádrže (l) / AdBlue 50 50/17 50/17

 VýKONy, MAxIMáLNE RýCHLOSTI   
Maximálna rýchlosť (km/h) 172 154 163
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 11,6 15,1 13,3

 SPOTREBA (l/100 km) A EMISIE CO2*   
Mesto (l/100 km) 7,5–7,5 4,6–4,6 4,6–4,7
Mimo mesto (l/100 km) 5,2–5,4 3,9–4 4–4,2
Kombinovaná (l/100 km) 6–6,2 4,2–4,2 4,2–4,4
Emisie CO2 (g/km) 138–141 110–112 111–116

 PREVODOVKA – MANUáLNA                                                             
Počet prevodových stupňov 6

 RIADENIE                                           
Stopový/obrysový priemer otáčania (m) 11,1/11,6
Počet otáčok volantu 3,3

 NáPRAVy   
Predná náprava typu McPherson s trojuholníkovým ramenom
Zadná náprava zosilnená – v tvare H s programovo deformovateľným profilom

 KOLESá A PNEUMATIKy**   
Oceľové ráfiky  6,0 J 15"
Pneumatiky 185/65R15 88T

 BRZDy   
Vpredu: kotúčové (priemer mm x hrúbka mm) 280 280 280
Vzadu: bubnové (priemer) 9"

 HMOTNOSTI (kg)   
Užitočné zaťaženie*** 600 585 585
Prevádzková hmotnosť*** 1 281 1 315 1 315
Maximálna povolená celková hmotnosť 1 956 1897 / 1990 1897 / 1990
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy 3 156 3097 / 3190 3097 / 3190
Maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 640 655 655
Maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu 1 200 1 200 1 200

• v sérii
N/A - není k dispozici
*  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov 

požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých 
podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií 
CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP a konvertované na testovací cyklus NEDC.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).

Reprezentatívny príklad Dacia Dokker VAN Ambience+ 1,3 TCe 75 kW/102 k S&S: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom  5,20 % na 4 roky a pri financovanej hodnote  5 
319 €  zaplatíte 48 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 152,50 € (a s PZP vo výške 165 €). Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri 
ukončení  lízingovej zmluvy je 60 € , RPMN = 18,21 %. Celková čiastka s havarijným a PZP poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je 7 981,20 €. 

Dacia Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Technické údaje


