
NOVÁ 
DACIA SPRING
PRÍSLUŠENSTVO





PRIDAJTE 
KVAPKU 
SVOJHO 
ŠTÝLU
Dolaďte si dizajn aj interiér svojho nového vozidla Spring Electric. Vyberte 
si z ponuky exkluzívneho štýlového príslušenstva, s ktorým bude jazda ešte 
zábavnejšia a vaše vozidlo ešte praktickejšie.



2.

1.

DIZAJN

PERSONALIZÁCIA INTERIÉRU

1., 2. ŠTÝLOVÝ POLEP KAROSÉRIE
So sadou 3 polepov na mieru dverám 
batožinového priestoru, zadnej časti vozidla 
a predného nárazníka upútate pozornosť na 
prvý pohľad.
(82 01 742 286)



PERSONALIZÁCIA EXTERIÉRU

1.

1. TEXTILNÉ KOBERCE PREMIUM
Štyri koberce Premium sa postarajú o dokonalú 
ochranu podlahy v kabíne.
(82 01 741 621)



VŠETKO PRE 
SKVELÝ DEŇ
Nové vozidlo Dacia Spring prinesie do vášho každodenného života ľahkosť a pohodlie.  
Váš zážitok z jazdy ešte zosilní naše praktické a funkčné príslušenstvo. Nezabudnite  
na nič, čo je dôležité pre ochranu karosérie a interiéru.





POHODLIE A OCHRANA

1. MAGNETICKÝ DRŽIAK TELEFÓNU 
S INDUKČNÝM NABÍJANÍM – DO 
VENTILAČNEJ MRIEŽKY
100 % pohodlie a jednoduchosť! Nabíjanie telefónu 
v aute nebolo nikdy jednoduchšie.
(82 01 737 398) 

2. FAJČIARSKY PAKET
Nevyhnutný detail pre udržanie čistoty vo vašom 
vozidle. Obsahuje popolník a zapaľovač.
(82 01 375 535)

3. CHLADIACI BOX
Uchovajte potraviny a nápoje v chlade aj počas 
horúceho leta. Chladnička s objemom 20 litrov sa 
navyše jednoducho prenáša, takže sa okamžite 
stane vaším potrebným parťákom na cesty, na 
piknik alebo na výlet k vode.
(77 11 431 405)

ŽIVOT NA PALUBE

1.

2. 3.



4. PREDNÉ A ZADNÉ VZDUCHOVÉ 
DEFLEKTORY
Užite si jazdu s pootvorenými oknami bez obáv 
zo vzdušných vírov a prievanu. Nenápadné 
deflektory, ktoré odolajú nepriazni počasia aj 
valcom umývačky, ľahko pripevníte pomocou 
jednoduchých klipsov.
(77 11 947 886, 77 11 947 887)

5. SLNEČNÉ CLONY
Jednoducho sa inštalujú, a keď slnko páli, 
zaistia optimálne zatemnenie a pohodlie. Sada 
obsahuje clony na bočné zadné okná a okno dverí 
batožinového priestoru (celkovo 3 kusy).
(77 11 945 720)

5.

4.



1. ORGANIZÉR DO STREDOVEJ 
KONZOLY
Optimalizujte priestor! Telefón, kľúče, drobné 
mince, pitie a ďalšie nevyhnutnosti majte vždy na 
dosah.
(96 15 049 05R)

2. PIKNIKOVÝ KÔŠ
Hravo sa doň vojdú všetky vaše nákupy alebo 
vybavenie na piknik. Veľmi praktický dizajn 
s uchom pre jednoduché uchopenie.
(77 11 943 404)

3. ORGANIZÉR BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU
Vďaka organizéru uchováte na všetkých svojich 
cestách malé predmety prehľadne usporiadané.
(82 01 653 542)

ÚLOŽNÉ PRIESTORY

2.

1. 3.

POHODLIE A OCHRANA



1. OCHRANA HRÁN DVERÍ 
A SPÄTNÝCH ZRKADIEL
Už žiadne škrabance na laku ani odreté hrany 
dverí a spätných zrkadiel! Mäkké chrániče 
s minimalistickým dizajnom poskytnú dlhodobú 
ochranu proti drobným nárazom. Nevyhnutné pre 
prevádzku v meste.
(82 01 743 312)

2. UNIVERZÁLNE ZÁSTERKY
Účinne zabezpečte spodné diely karosérie proti 
striekajúcej vode, blatu a štrku. Balenie obsahuje 
sadu dvoch kusov univerzálnych zásteriek.
(82 01 235 609)

3. OCHRANNÉ BOČNÉ LIŠTY DVERÍ
Bránia poškodeniu spodnej strany dverí a zároveň 
dodajú vášmu novému vozidlu na robustnosti.
(82 01 711 253)

1.

3.2.

OCHRANA EXTERIÉRU



2.1.

POHODLIE A OCHRANA

OCHRANA INTERIÉRU

1. TEXTILNÉ KOBERCE COMFORT
Vysokokvalitné koberce sú vyrobené na mieru 
vášmu novému vozidlu Dacia Spring a veľmi ľahko 
sa udržujú.
(82 01 741 618)

2. VNÚTORNÉ KRYTY PREDNÝCH 
PRAHOV DVERÍ S NÁPISOM SPRING
Prahy predných dverí s nápisom Spring 
podčiarkujú moderný vzhľad, a navyše znižujú 
riziko poškodenia. Pôsobia pritom decentne 
a exkluzívne.
(77 11 945 712)



3.

3., 4. OBOJSTRANNÁ VAŇA 
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ideálna na jednoduchú prepravu špinavých vecí. Je 
vyrobená z polotuhého vodoodolného materiálu, 
ktorý sa ľahko čistí. Jej vysoké okraje bezpečne 
zachytia všetko blato aj vodu. Druhá strana má 
textilný povrch, a vaňa je tak vhodná pre akýkoľvek 
typ použitia.
(82 01 742 284)

5., 6. OCHRANA BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU EASYFLEX
Zakryte celú plochu batožinového priestoru, 
aby ste mohli bez rizika prevážať objemné 
alebo znečistené náklady. Ochrana Easyflex je 
viacúčelová, nepremokavá a veľmi ľahko sa skladá 
a rozkladá tak, aby ju bolo možné prispôsobiť 
polohe zadných sedadiel.
(82 01 740 602)

7. OCHRANA HRANY BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU A KOBEREC 
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Kvalitný koberec hravo odolá každodennej záťaži.
Praktická ochrana hrany batožinového priestoru 
vyrobená z nehrdzavejúcej ocele chráni zadný 
nárazník a dodáva ešte viac štýlu zadnej časti 
vozidla.
(82 01 741 960, 82 01 741 933)

5. 7.6.

4.





V POKOJI 
PRI KAŽDEJ 
JAZDE
Dacia vyvinula veľa príslušenstva, ktoré vám dodá istotu pri šoférovaní  
a zaistí pokoj za všetkých okolností. Využite ho na maximum!



PRE VÁŠ POKOJ

1. INTEGROVANÁ KAMERA NA 
NAHRÁVANIE PREVÁDZKY
Automatický nahrávací systém je nevyhnutný 
pre vašu bezpečnosť a pohodu na ceste. Full HD 
kamera zaznamenáva všetky vaše jazdy, takže 
v prípade nehody vždy poskytne objektívne 
svedectvo.
(82 01 742 647)

2. PREDNÉ A ZADNÉ PARKOVACIE 
SENZORY
Nevyhnutný pomocník pre hladké zaparkovanie: 
snímače integrované do nárazníkov upozornia na 
prekážky pred vami aj za vami.
(82 01 742 645, 82 01 742 646)

3. DETSKÁ SEDAČKA — TRIFIX2 I—SIZE 
Bezpečne rieši prepravu detí vo veku od 15 
mesiacov do 4 rokov. Je veľmi pohodlná a vďaka 
úchytom ISOFIX a integrovanému pásu Top Tether 
sa ľahko inštaluje a prispôsobuje rastu detí.
(77 11 940 744)

ASISTENTY RIADENIA A BEZPEČNOSŤ

1.

3.2.



NABÍJACIE KÁBLE

1. VIACÚČELOVÝ ÚLOŽNÝ VAK
Praktickú recyklovanú tašku s ľahko čistiteľným 
vnútrajškom vyrobili vo Francúzsku ľudia so 
zdravotným postihnutím. Je ideálna na nákupy, 
uloženie dobíjacích káblov alebo čokoľvek iné.
(77 11 943 111)

Aby ste mohli svoje nové vozidlo Dacia Spring 
dobíjať kdekoľvek, potrebujete mať poruke ten 
správny kábel. Vyberte si ho z našej ponuky.

2. NABÍJACÍ KÁBEL PRE WALLBOX
T2—T2, 32 A — DĹŽKA 6,5 m
(77 11 943 517)

3. NABÍJACÍ KÁBEL DO ZÁSUVKY 
GREEN UP NA DOMÁCE NABÍJANIE —  
T2, 10 — 16 A — DĹŽKA 6,5 m
(29 69 040 59R)

4. NABÍJACÍ KÁBEL FLEXICHARGER 
2,3 kW NA DOMÁCE NABÍJANIE 
(230 V) — DĹŽKA 6,5 m
(77 11 943 515) 

2.

3. – 4.
1.



DACIA SPRING

KOMPLETNÝ ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA
REFERENCIA COMFORT COMFORT PLUSDIZAJN

Štýlový polep karosérie 82 01 742 286 •• ••

Disky kolies
Hliníkový disk 14" Goa 40 31 508 95R •• ••
Hliníkový disk 14" Ironhide 40 31 579 46R  •• ••
Hliníkový disk 14" Decepticon  40 31 524 09R •• ••

Interiér
Vnútorné kryty predných prahov dverí s nápisom SPRING 77 11 945 712 •• ••
Ochrana hrany batožinového priestoru 82 01 741 960 •• ••

KOMFORT A OCHRANA
Okná
Predné vzduchové deflektory 77 11 947 886 •• ••
Zadné vzduchové deflektory 77 11 947 887 •• ••
Slnečné clony – bočné okná 77 11 945 719 •• ••
Slnečné clony – zadné bočné okná 77 11 945 720 •• ••

Život na palube
Organizér do stredovej konzoly 96 15 049 05R •• ••
Piknikový kôš 77 11 943 404 •• ••
Fajčiarsky paket 82 01 375 535 •• ••
Chladiaci box 20 l 77 11 431 405 •• ••
Multifunkčný držiak nápojov 77 11 945 469 •• ••
Viacúčelový úložný vak 77 11 943 111 •• ••

Batožinový priestor
Koberec batožinového priestoru 82 01 741 933 •• ••
Obojstranná vaňa batožinového priestoru (textil/guma) 82 01 742 284 •• ••
Ochrana batožinového priestoru EasyFlex 82 01 740 602 •• ••
Organizér batožinového priestoru 82 01 653 542 •• ••
Sieť batožinového priestoru – vertikálna 77 11 945 716 •• ••
Úložný box do batožinového priestoru 77 11 940 885 •• ••



REFERENCIA COMFORT COMFORT PLUS
KOMFORT A OCHRANA
Koberce
Textilné koberce Comfort – sada 4 kusov 82 01 741 618 •• ••
Textilné koberce Premium – sada 4 kusov 82 01 741 621 •• ••
Gumové koberce – sada 4 kusov 82 01 743 311 •• ••

Ochrana karosérie
Univerzálne zásterky – sada 2 kusov, predné alebo zadné 82 01 235 609 •• ••
Ochranné bočné lišty dverí 82 01 711 253 •• ••
Ochrana hrany dverí a spätných zrkadiel 82 01 743 312 •• ••
Ochranná plachta karosérie Dacia 77 11 785 079 •• ••

NABÍJANIE
Nabíjacia stanica Smart Wallbox so zásuvkou T2 (nabíjanie 1-fáz. až 7,4 kW alebo 3-fáz. až 22 kW) 
a domovou zásuvkou (až 2,3 kW). Neoprávnený prístup k nabíjacej stanici je blokovaný pomocou kľúčika. 
Stanica je vybavená integrovaným webserverom, kde môžete nájsť záznamy o nabíjaní a robiť vzdialenú 
správu stanice.*

77 11 839 525 •• ••

Nabíjací kábel pre Wallbox – T2, 32 A – dĺžka 6,5 metra* 77 11 943 517 •• ••
Zásuvka na domáce nabíjanie GreenUp – typ E * 82 01 486 883 •• ••
Nabíjací kábel do zásuvky GreenUp na domáce nabíjanie – T2, 10 – 16 A – dĺžka 6,5 metra* 29 69 040 59R •• ••
Nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW na domáce nabíjanie (230 V) – dĺžka 6,5 metra 77 11 943 515 •• ••

* Ide o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spolu.

MULTIMÉDIÁ
Telefón
Magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním – do ventilačnej mriežky 82 01 737 398 •• ••
Magnetický držiak telefónu na palubnú dosku 77 11 784 775 •• ••
Magnetický držiak telefónu do vetracej mriežky 77 11 784 774 •• ••

BEZPEČNOSŤ
Asistenty riadenia a parkovania
Integrovaná kamera na nahrávanie premávky 82 01 742 647 •• ••
Predné parkovacie senzory 82 01 742 645 •• ••
Zadné parkovacie senzory 82 01 742 646 •• o



DACIA SPRING

KOMPLETNÝ ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

KOMPATIBILITA PRÍSLUŠENSTVA

REFERENCIA COMFORT COMFORT PLUS

BEZPEČNOSŤ (POKRAČOVANIE)
Bezpečnosť
Autolekárnička 77 11 561 356 •• ••
Výstražná vesta (norma STN EN ISO 20471) 77 11 764 847 •• ••
Sada povinnej výbavy Dacia (autolekárnička, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, 
lano) 77 11 460 708 •• ••

Detské sedačky
Detská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE – od narodenia do 83 cm/13 kg/15 mesiacov 77 11 940 742 •• ••
Isofix základňa pre detskú sedačku ref. 7711940742 77 11 940 741 •• ••
Detská sedačka KIDFIX XP – od 15 do 36 kg (4 – 12 rokov) 77 11 940 745 •• ••
Detská sedačka TRIFIX² i-SIZE – od 76 do 106 cm (15 mesiacov až 4 roky) 77 11 940 744 •• ••

Snehové reťaze
Snehové reťaze Standard 14" 77 11 578 466 •• ••
Snehové reťaze Premium 14" 77 11 780 250 •• ••
•• : kompatibilné ; o : kompatibilné za určitých podmienok ; - : nekompatibilné.  : kompatibilné ; o : kompatibilné za určitých podmienok ; - : nekompatibilné. 

Ochrana batožinového priestoru 
EasyFlex

Obojstranná vaňa batožinového  
priestoru (textil/guma) Organizér batožinového priestoru

REFERENCIA 82 01 740 602 82 01 742 284 82 01 653 542

Ochrana batožinového priestoru EasyFlex 82 01 740 602 - -

Obojstranná vaňa batožinového priestoru 
(textil/guma) 82 01 742 284 - -

Organizér batožinového priestoru 82 01 653 542 - -

- : nekompatibilné. Vzájomne nekompatibilné sú iba položky uvedené v tejto tabuľke. Všetky ostatné položky sú kompatibilné navzájom aj s položkami uvedenými vyššie.





REZERVOVANÉ 
EXKLUZÍVNE  
PRE KAŽDÉHO





Obsahu tejto publikácie a jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky trvalého 
zdokonaľovania svojich produktov si Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifikácie opisovaných a  predstavovaných vozidiel a  príslušenstva. Tieto úpravy Dacia oznámi svojim oficiálnym 
predajcom v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Obráťte 
sa na svojho miestneho oficiálneho predajcu, aby vám poskytol najnovšie informácie. Z dôvodu technických obmedzení tlače sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných 
farieb karosérie alebo materiálu vybavenia interiéru. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie alebo jej časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, je bez 
predchádzajúceho písomného zvolenia spoločnosti Dacia zakázaná.

DACIA.SK

Dacia recommandeDacia odporúča


