
CENNÍK MESAČNÁ  
SPLÁTKAVÝBAVA MOTOR

ESSENTIAL Electric 45 19 000 € 177 €  
EXPRESSION Electric 45 20 700 € 192 €
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NOVÁ DACIA SPRING 100 % ELEKTRICKÁ
NAJDOSTUPNEJŠIE  ELEKTRICKÉ VOZIDLO

Cenníková cena  je platná do 30. 9. 2022 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, 
objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy či katalógovej ceny. 
Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.. Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia. Renault Slovensko, spol. s r. o., si 
vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné špecifikácie vozidiel či príslušenstva.
 Zmluvná záruka Dacia 3 roky/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), záruka na trakčný akumulátor 8 rokov/120 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Záruka sa riadi konkrétnymi záručnými 
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Platnosť cenníka od 16. 6. 2022. 
1) Uvedená denná splátka platí pri financovaní EASY s Dacia Financial Services. Reprezentatívny príklad financovania nájdete na poslednej strane cenníka.
*  Ponuka sa vzťahuje na ceny príslušenstva bez montáže. Pri nákupe príslušenstva nad 400 € získate zľavu 80 €, pri nákupe príslušenstva nad 600 € získate zľavu 120 €, pri nákupe príslušenstva 

nad 800 € získate zľavu 160 €. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Pre viacej informácií kontaktujte vášho dealera. 20220830-49

www.dacia.sk0800 700 112
ZELENÁ LINKA

 

zľava až

160 €
na nákup príslušenstva*

 

UŽ OD 5,80 € DENNE 1)

NOVÁ DACIA
SPRING
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ESSENTIAL EXPRESSION

 PAKETY   
Paket Design (oranžové vonkajšie spätné zrkadlá, oranžové prvky na bokoch vozidla, na strešných 
lištách a v prednom nárazníku)a v předním nárazníku - 120 €

 VONKAJŠÍ VZHĽAD   
Kolesá 14" Flewheel Doria • •
Biela KAOLIN • 0
Nemetalický lak zelená Dusty 420 € 420 €
Metalický lak 420 € 0
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe/vo farbe sivá Schiste •/- -/•
Strešné lišty • •
Predná maska chladiča s prvkami v bielej farbe • •
Kľučky dverí vo farbe karosérie  • •
Prvky exteriéru v sivej Schiste • •
Exteriér Expression (oranžové vonkajšie spätné zrkadlá, oranžové prvky na bokoch vozidla, na strešných 
lištách a v prednom nárazníku) - PAKET

 INTERIÉR   
Čalúnenie látka/umelá koža ESSENTIAL • -
Čalúnenie umelá koža EXPRESSION - •
Sklopné zadné sedadlo nedelené • •
Chrómované prvky interiéru • •

 AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ   
ABS (protiblokovací systém bŕzd) + EBA (asistent núdzového brzdenia) • •
AEBS (aktívny systém núdzového brzdenia) • •
ESP (elektronický stabilizačný systém) + HSA (asistent rozjazdu do kopca) • •
E-CALL (systém núdzového volania) • •
Predný airbag vodiča a spolujazdca • •
Bočné a hlavové airbagy • •
Súprava pre opravu pneumatík • -
Rezervné koleso 80 € •

 RIADENIE   
Obmedzovač rýchlosti • •
Zadné parkovacie senzory - •
Zadné parkovacie senzory + zadná parkovacia kamera - •
Elektromechanický posilňovač riadenia • •

 VIDITEĽNOSŤ   
Denné svietenie LED • •
Svetelný senzor • •
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá • •

 KOMFORT    
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • •
Elektrické ovládanie predných okien • •
Elektrické ovládanie zadných okien • •
Manuálna klimatizácia • •

 MULTIMÉDIÁ   
Rádio MP3 s čelným vstupom USB, Bluetooth® handsfree, digitálny príjem rádia DAB • -
Multimediálny a navigačný systém Media Nav Evolution (navigácia, Bluetooth® handsfree s funkciou 
audiostreaming, digitálny príjem rádia DAB, vstup USB, Jack,  zrkadlenie smartfónu cez USB – 
kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto)

- •

Základné mapové pokrytie* - •

 NABÍJANIE    
Nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW pre domáce nabíjanie (230 V) • •
Nabíjací kábel pre nabíjanie z Wallboxu a verejného nabíjania (typ 2/typ 2 6,6 kW) 300 € 300 €
AC jednofázové nabíjanie 6,6 kW/h • •
DC nabíjanie 30 kW/h - 600 €

• v sérii 
- nedodáva sa
* Mapové podklady (CZ, SK, PL, HU, EST, LT, LV), 6 aktualizácií po dobu 3 rokov

VÝBAVA
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ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO   

ADVENTURE 
PACK

Obojstranná vaňa batožinového priestoru, gumové koberce, univerzálne zásterky predné alebo zadné 160,70€ 128,90€

COMFORT
PACK

Koberec batožinového priestoru, textilné koberce, organizér do stredovej konzoly 145,70€ 116,90€

STYLING
PACK

Shark anténa, vnútorné kryty predných prahov dverí, ochrana hrany batožinového priestoru 161,70€ 128,90€

VÝBER ORIGINÁLNÉHO PRÍSLUŠENSTVA DACIA1)   

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 kľúča. Stanica je vybavená 
integrovaným webserverom, kde môžete nájsť záznamy o nabíjaní a vykonávať vzdialenú správu stanice.

1 190 €

Nabíjací kábel pre Wallbox – T2 32A – dĺžka 6,5 metra 399 €
Zásuvka pre domáce nabíjanie Green Up – typ E 169 €
Nabíjací kábel do zásuvky Green Up pre domáce nabíjanie – T2 10-16A – dĺžka 6,5 metra 389 €
Nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW pre domáce nabíjanie (230 V) – dĺžka 6,5 metra 319 €
Koberec batožinového priestoru 49,9 €
Obojstranná vaňa batožinového priestoru (textil/guma) 49,9 €
Textilné koberce Premium – sada 4 kusov 62,9 €
Univerzálne zásterky – sada 2 kusov, predné alebo zadné 38,9 €

Uvedené odporúčané ceny produktov pre nabíjanie sú uvedené vrátane DPH a bez montáže a inštalácie. Revíziu a inštaláciu musí vykonať vyškolený elektrikár s odbornou certifikáciou.
1)  Úplný cenník nájdete na https://www.dacia.sk/prislusenstvo.html

PRÍSLUŠENSTVO
VYUŽITE CENOVÉ ZVÝHODNENIE 20 % V RÁMCI  
AKČNÝCH PONÚK BALÍKOV PRÍSLUŠENSTVA
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TECHNICKÉ ÚDAJE

V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. 
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. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné špecifikácie vozidiel či príslušenstva.

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).
Reprezentatívny príklad platí pri financovaní pre verziu Essential Electric 45: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 3,30 % p.a. na 4 roky a pri financovanej hodnote 9 500 € 
zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 176,11 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 4 804,94 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 
1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 €  a RPMN = 13,07 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 13 143,45 €. Denný výdavok 5,79 € je skalkulovaný 
zo základnej ceny najnižšej verzie modelu, ako podiel súčtu dvanástich mesačných splátok financovania vrátane havarijného poistenia a čísla 365. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou 
poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností  - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi 
za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 10 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným 
na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 10 000 km/ročne).
Dacia Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s..


