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Nová, 100 % elektrická Dacia Spring nie je len moderná. Okúzľuje svojím energickým mestským štýlom. 
Väčšia svetlá výška v kombinácii s výraznými lemami kolies a robustnými ochrannými lištami spodných 
častí dverí jej dodáva vzhľad kompaktného SUV. Pre prednú časť je charakteristická klenutá kapota, zúžená 
optika svetiel a široký nárazník. Zadná časť dáva prednosť dynamike: výrazné línie nárazníka, blatníky 

s prelismi, ochranné lišty. Pozdĺžne strešné lišty a kolesá Flexwheel, podobné diskom z ľahkých zliatin, 
zvýrazňujú celkový vzhľad profilu vozidla. S oranžovými doplnkami vytvoríte ešte výraznejšiu osobnosť. 
Spring je odvážny mestský elektromobil, s ktorým bude váš každodenný život jednoduchý a štýlový.
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Tichý interiér vozidla Dacia Spring ponúka pohodlie a štýl, ktoré potrebujete a ktoré vám umožňujú 
tešiť sa z pokoja typického pre 100 % elektrické vozidlo. Prostredie pôsobí svojimi farebnými detailmi 
a striedmymi líniami pohodovo. Všetky ovládacie prvky sú umiestnené tak, aby ste mali všetko poruke. 
Radiaca páka uvoľnila svoje miesto chrómovanému otočnému voliču s 3 polohami: jazda vpred/neutrál/
jazda vzad. Početná výbava uľahčuje váš každodenný život: elektromechanický posilňovač riadenia, 
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, manuálna klimatizácia, elektricky ovládané spätné zrkadlá 

a elektricky ovládané predné aj zadné okná. To všetko priamo v sériovej výbave. Intuitívny multimediálny 
a navigačný systém Media Nav Evolution so 7" displejom a zadná parkovacia kamera uľahčujú vaše 
cesty a manévrovanie v meste. Na prístrojovom štíte pred vami potom prehľadne sledujete všetko, čo 
potrebujete, a nerušene sa tak môžete venovať riadeniu. Hlasové ovládanie vám umožňuje mať ruky stále 
na volante. Nový pocit, nový smer, zabudnite na zbytočnosti a zdieľajte to podstatné.

PRÍVETIVÁ, VYBAVENÁ,
PREKVAPUJÚCA

OTOČNÝ VOLIČ JAZDNÝCH REŽIMOVINTUITÍVNY PRÍSTROJOVÝ ŠTÍT
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SCHÉMA ELEKTROPOHONU

ZÁKLADNÉ TROMFY 
Dacia Spring je vybavená elektromotorom s výkonom 33 kW (44 k) napojeným na akumulátor 26,8 kWh; 
ide o osvedčenú technológiu vychádzajúcu zo skúseností skupiny Renault s elektromobilitou. Dacia vám 
tak môže ponúknuť elektromobil hrdý na svoju filozofiu: všestrannosť a spoľahlivosť za bezkonkurenčnú 
cenu. S novým vozidlom Dacia Spring prejdete na jedno nabitie až 305 km*, podľa jazdných podmienok. 
Pri nájazde 30 km denne (európsky priemer) budete mať pred sebou pri plnom nabití týždeň ciest 
po meste a mimo neho. Bez potreby nabíjania. Na nabíjanie máte viac možností: z domácej zásuvky 

230 V prostredníctvom kábla (dodávaný s vozidlom), Wallboxu prostredníctvom kábla (voliteľné) alebo 
jednosmernej prípojky (voliteľné) na rýchle nabitie na 80 % kapacity za menej než hodinu. Navyše vám 
bezplatná aplikácia MY Dacia umožňuje kedykoľvek zistiť stav batérie a navigácia Media Nav Evolution 
vám pomôže nájsť nabíjacie miesta v najbližšom okolí. Jednoducho bez starostí! S vaším smartfónom tak 
bude obsluha a nabíjanie novej Dacia Spring hračkou.

* V mestskej premávke, 230 km v zmiešanej premávke, podľa metodiky WLTP.



BATOŽINOVÝ PRIESTOR S OBJEMOM 290 LITROV

Dacia Spring 100% elektrická je zvonku kompaktná, jej interiér je však prekvapivo priestranný. Posaďte 
sa a užite si jej 4 pohodlné sedadlá. Vzadu uspokojí veľkorysý priestor nad hlavou a príjemne prekvapí 
tiež priestor na kolená. Pomocou zadných sklopných sedadiel si kedykoľvek upravíte priestor podľa 
svojich potrieb. Môžete tak prepravovať čokoľvek rozmerné. Uzatvárateľná schránka pred spolujazdcom, 
odkladacie priestory vo dverách a odkladací priestor v stredovej konzole, úložný priestor s objemom 23,1 l 

sú tiež jednou zo silných stránok. Na nikoho sa nezabudlo: cestujúci na zadných sedadlách majú k dispozícii 
vrecká na operadlách predných sedadiel. Jeho batožinový priestor so štandardným objemom 290 l je 
možné sklopením zadných sedadiel zväčšiť až na 620 l, čo je najväčší objem vo svojej kategórii. Tento malý 
dobrodruh je skutočne skvelým spoločníkom na cesty!

KOMPAKTNÁ
A PRITOM PRIESTRANNÁ







VŠETKO DOKONALE POD KONTROLOU

Vďaka intuitívnym prvkom 100 % elektrického modelu Dacia Spring budete mať digitálny svet neustále poruke. Dotykom jediného prsta na 7" 
displeji multimediálneho systému Media Nav Evolution spustíte navigáciu alebo digitálne rádio DAB. Používajte tiež svoje obľúbené aplikácie 
cez zrkadlenie smartfónu kompatibilného s Apple CarPlay™ a Android Auto™. Pripojenie Bluetooth®, zásuvka USB, vstup AUX, vaše zariadenie 
pripojíte behom chvíle! Pre svoju bezpečnosť si na volante aktivujte hlasové ovládanie a hlasovým asistentom Apple alebo Google ovládajte 
všetky funkcie. Majte všetko pod kontrolou s bezplatnou aplikáciou MY Dacia vo svojom smartfóne. V reálnom čase si môžete zobraziť stav 
nabitia akumulátora, najazdenú vzdialenosť a odhadovaný dojazd v kilometroch. Pripravte si čo najlepšie privítanie na palube tým, že si na diaľku 
spustíte pomocou aplikácie klimatizáciu alebo vykurovanie. Ak je Spring pripojený, informuje vás aplikácia o postupe nabíjania. To je praktické na 
jeho pozastavenie a opätovné neskoršie spustenie! Dacia Spring skrátka ide s dobou. 

STÁLE PRIPOJENÝ

* Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.



Dacia Spring 100% elektrická je moderné a bezpečné vozidlo tak v meste, ako aj na diaľnici, využíva na to osvedčené systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Okrem ABS, ESP, elektrického rozdeľovača brzdného účinku 
a 6 airbagov je tiež vybavená asistentmi vodiča, ktoré vás na cestách sprevádzajú.

JAZDITE V ABSOLÚTNOM BEZPEČÍ

SYSTÉM AKTÍVNEHO NÚDZOVÉHO BRZDENIA (AEBS)

Niekedy je ťažké vyhodnotiť riziko kolízie s vozidlom idúcim pred vami. Zariadenie deteguje nebezpečie 
a spúšťa vizuálne a zvukové výstrahy. Ak vodič včas nereaguje, brzdenie začne alebo je posilnené 
automaticky.

AUTOMATICKÉ ROZSVIETENIE SVETIEL

Od tejto chvíle už nemôžete zabudnúť rozsvietiť svetlá pri vjazde do tunela alebo po súmraku. Svetelný 
senzor nachádzajúci sa na čelnom skle deteguje nedostatok prirodzeného alebo umelého svetla 
(napríklad v meste). Potrebný typ osvetlenia je potom zapnutý automaticky.



OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI

Meranie na miestach s obmedzenou rýchlosťou nás núti sledovať rýchlomer. Nastavte si sami hodnotu 
rýchlosti, ktorú nechcete prekročiť, pomocou obmedzovača a jazdite pokojne!

ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY A PARKOVACIA KAMERA

V meste je potrebné využiť každé, aj to najužšie voľné miesto na parkovanie. To však nebude problém 
vďaka zadným parkovacím senzorom a zadnej parkovacej kamere.



ESSENTIAL      EXPRESSION      

VÝBAVA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

 – 14" kolesá Flexwheel Doria 
 – Nemetalický lak biela Kaolin 
 – Vonkajšie spätné zrkadlá čierne 
 – Kľučky dverí vo farbe karosérie 
 – Čalúnenie látka/umelá koža COMFORT 
 –  Upevňovacie body ISOFIX pre detské sedačky na zadných 
sedadlách 

 – Sklopné zadné sedadlo, nedelené 
 –  ABS (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjazdu do 
kopca) 

 – Systém núdzového volania (E-CALL) 
 – Čelný airbag vodiča/spolujazdca 
 – Bočné a hlavové airbagy 
 – Súprava na opravu pneumatík 
 – Obmedzovač rýchlosti 
 – Elektromechanický posilňovač riadenia 
 – Denné LED svietenie 
 – Svetelný senzor 
 – Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá 
 – Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
 – Elektricky ovládané predné a zadné okná 
 – Manuálna klimatizácia 
 –  Rádio MP3 s čelným USB vstupom a Bluetooth® handsfree, 
digitálny príjem rádia DAB 

 – Nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW pre domáce nabíjanie (230 V) 

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

 – Metalický lak 
 – Rezerva 
 –  Nabíjací kábel pre nabíjanie z Wallboxu a verejného nabíjania 
(typ 2/typ 2 6,6 kW) 

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
EXPRESSION = ESSENTIAL +

 – Metalický lak 
 – Čalúnenie umelá koža 
 – Rezerva 
 – Zadné parkovacie senzory + zadná kamera 
 –  Multimediálny a navigačný systém Media Nav Evolution (navigácia, 
Bluetooth® handsfree s funkciou audiostreamingu, digitálny príjem 
rádia DAB, USB vstup, Jack, zrkadlenie smartfónu prostredníctvom 
USB – kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto)

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

 –  Paket Design (oranžové vonkajšie spätné zrkadlá, oranžové prvky 
na bokoch vozidla, na strešných lištách a v prednom nárazníku) 

 – DC nabíjanie 30 kW 
 –  Nabíjací kábel pre nabíjanie z Wallboxu a verejného nabíjania 
(typ 2/typ 2 6,6 kW) 

DACIA SPRING



DACIA SPRING

FARBY KAROSÉRIE

 

MODRÁ CENOTE(1) BIELA KAOLIN(2)STRIEBORNÁ LIGHTNING(1)

ČERVENÁ GOJI(1) ZELENÁ DUSTY(2)

(1) Metalický lak. (2) Nemetalický lak.



1. ORGANIZÉR A DRŽIAK NÁPOJOV 

DO STREDOVEJ KONZOLY

Optimalizujte úložné priestory v stredovej konzole 
pomocou organizéra s držiakom nápojov. Váš 
telefón, kľúče, drobné, plechovka alebo fľaša budú 
na dosah ruky… Už vám nikam nezapadnú!

2. BEZDRÔTOVÁ INDUKČNÁ 

NABÍJAČKA SMARTFÓNU – DO 

STREDOVEJ KONZOLY

100 % pohodlie a jednoduchosť! Ideálna na 
indukčné dobíjanie vášho smartfónu vo vozidle.

3. ŠTÝLOVÝ POLEP KAROSÉRIE

Súprava 3 polepov dokonale prispôsobených pre 
dvere batožinového priestoru, zadnú časť vozidla 
a na orámovanie predných svetlometov pomôže 
vášmu vozidlu štýlovo vyniknúť.

4. VNÚTORNÉ OSVETLENÉ KRYTY 

PREDNÝCH PRAHOV DVERÍ 

A TEXTILNÉ KOBERCE PREMIUM

Elegantný a moderný vzhľad je zrejmý už pri 
otvorení dverí s bielo osvetlenými krytmi prahov 
dverí s nápisom SPRING. Urobte si radosť tiež 
štyrmi kvalitnými kobercami z najvyššieho radu 
Premium, ktoré premenia a zároveň ochránia 
podlahu každého interiéru.

5. VIACÚČELOVÝ ÚLOŽNÝ VAK

Jednoduchá a praktická taška sivej farby s modrým 
lemovaním z recyklovanej tkaniny. Ideálna na 
uloženie nabíjacích káblov či nákupu tak, aby bol 
v batožinovom priestore udržiavaný poriadok. 
Navyše je vnútro vaku ľahko umývateľné.
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PRÍSLUŠENSTVO
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6. OCHRANA HRÁN DVERÍ A SPÄTNÝCH 

ZRKADIEL

Zdôraznite dobrodružný mestský štýl svojho vozidla 
Dacia Spring a zároveň ho ušetrite nárazov na 
citlivých miestach, ako sú spätné zrkadlá a hrany 
predných a zadných dverí.

7. UNIVERZÁLNE ZÁSTERKY

Súprava dvoch kusov predných alebo zadných 
zásteriek účinne ochráni spodné diely karosérie proti 
striekajúcej vode, blatu a štrku.

8. OCHRANA BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU EASYFLEX

Prekryte celý batožinový priestor pri preprave 
objemných predmetov. Univerzálna a nepriepustná 
ochrana sa veľmi jednoducho skladá a rozkladá, aby 
sa prispôsobila polohe zadných sedadiel, dokonca aj 
keď sú sklopené.

9. OCHRANA HRANY BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU A KOBEREC 

BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Batožinový priestor vo vašom vozidle využívate 
dennodenne. Trvalo ho chráňte a tešte sa z jeho 
vysoko kvalitného vyhotovenia. Na zadný nárazník 
sa pridáva ochrana hrany batožinového priestoru 
z nehrdzavejúcej ocele. Je praktická, presne na mieru 
a tiež dodá vášmu vozidlu štýl. 

10. OBOJSTRANNÁ VAŇA 

BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Batožinový priestor je ochránený a pôvodný koberec 
zostáva čistý! Na tomto vodotesnom koberci so 
zvýšenými okrajmi proti pretečeniu prepravíte 
čokoľvek.



TECHNICKÉ ÚDAJE
DACIA SPRING

ELECTRIC 45

MOTOR

Maximálny výkon (kW/k) pri otáčkách (ot./min) 33/44 pri 3 000–8 200
Maximálny krútiaci moment (Nm) 125 pri 500–2 500

TYP BATÉRIE

Typ Li-Ion
Využiteľná kapacita (kWh) 26,8
Počet modulov/článkov 12/72
Hmotnosť batérie (kg) 186 (+/- 5)

NABÍJANIE

Domáca zásuvka 2,3 kW (jednofázová 10 A) menej ako 14 h
Zabezpečená zásuvka 3,6 kW Green-Up/Wallbox (jednofázová 16 A) menej ako 9 h
6,6 kW Wallbox (jednofázová nabíjacia stanica 32 A) menej ako 5 h 
Rýchlonabíjanie 125 A DC (0–80 %) menej ako 1 h 

PNEUMATIKY*

Rozmer 165/70 R14

VÝKON

Zrychlenie 0–50 km/h (s) 5,8
Zrychlenie 0–100 km/h (s) 19,1
Maximálna rýchlosť (km/h) 125

ROZMERY A HMOTNOSŤ1)

Pohotovostná hmotnosť (kg) 970
Objem batožinového priestoru (l) 290
Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami (l) 620
Počet miest 4

SPOTREBA**

Spotreba elektrickej energie v kombinovanom cykle (Wh/km) 12
Emisie CO2 (g/km) 0

DOJAZD

Kombinovaný cyklus WLTP (km) 230
Mestský cyklus WLTP (km) 305

*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbavy. Viac informácii získate u vášho predajcu.
**   Uvedená spotreba paliva a emisií CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácii vozidla a slúžia k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťaženiu vozidla, 

poveternostných podmienkach a profile trasy.
1)  Údaje sa môžu líšiť v závislosti na výbave, v údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).



DACIA SPRING

ROZMERY

BOČNÝ POHĽAD     ČELNÝ POHĽAD     

ZADNÝ POHĽAD     

692 2 423
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Rozmery sú uvedené v mm.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR (V DM3 – NORMA VDA)

Minimálny objem  270

Maximálny objem 1 100



V spoločnosti Dacia vyrábame praktické a spoľahlivé vozidlá, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality. 
Modely s asertívnym štýlom, ale bez zbytočných ozdôb, vybavené najspoľahlivejšími a osvedčenými 
technológiami… všetko za bezkonkurenčnú cenu. Za pätnásť rokov sme zmenili pravidlá hry a otriasli 
automobilovým trhom. Neuveriteľné? Ani nie. Naše tajomstvo? Dokonalá zmes jednoduchosti, 
transparentnosti a dostupnosti. Od výberu modelu až po cenu a údržbu je v prípade značky Dacia všetko 

jasné a zrejmé. Riadiť vozidlo Dacia znamená mať istotu, že ste urobili správnu voľbu. Znamená to, že ste 
zvolili kvalitu, spoľahlivosť, dizajn, pohodlie a najmä primeranú cenu. Znamená to, že si môžete kúpiť nové 
vozidlo, ktoré zodpovedá vašim potrebám. Navyše zakúpenie vozidla Dacia znamená, že už nemusíte dať 
všetky svoje peniaze za nové vozidlo – stále môžete ísť na dovolenku, dať svojim deťom darček, ktorý si 
tak veľmi želajú, alebo jednoducho ušetriť. 

JAZDITE, CESTUJTE, BAVTE SA, 

TO JE NOVÝ DUCH DACIA!



REZERVOVANÉ
VÝHRADNE
PRE VŠETKÝCH





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 alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich 

produktoch získate u svojho autorizovaného predajcu značky Dacia. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo 

materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie tejto publikácie alebo jej časti v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu spoločnosti Dacia zakázané. SK 07/22
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