Dacia Dokker
2017 MUDELIVALIK

Professionaalsus standardvarustuses

Praktiline ja läbimõeldud interjöör.

Pakiruumi maht 800 l.

Külgmine lükanduks*.
* 1 või 2 tk, sõltuvalt versioonist.

Versioon

Access
• Halli värvi eesmine ja tagumine põrkeraud
• Külgmine klaasiga lükanduks
• 14” terasveljed ja ilukilbid

• Roolivõimendi
• Võti uste käsitsi avamiseks
• Mehaaniliselt avatavad aknad
• Ühes tükis tagaistme seljatugi
• Avatav riiul lukustatava kindalaeka all armatuurlaua
alaosas
• Avatud panipaik armatuurlaua peal
• ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga
• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)
• Juhi turvapadi

• Kaassõitja turvapadi
• Külgmised turvapadjad

Versioon

Ambiance
Ambiance = ACCESS +
• Elektrilised aknatõstukid esiustel
• Musta värvi kaitseliistud külgedel
• 15” terasveljed ja ilukilbid
• Reguleeritava kõrgusega turvavööd esiistmetel

• 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi
• Riiul lae all
• Vedrusüsteemiga kokkurullitav pakiruumi kate
• Eemaldatavate plastikpaneelidega pakiruumi
täispolsterdus
• Kaugjuhitav kesklukustus
• Teine 12V pistik
• Pagasiruumi valgustus

Versioon

Lauréate
LAURéATE = AMBIANCE +
• Mehaaniline kliimaseade
• Vasakpoolne külgmine lükanduks
• Kere värvi põrkerauad

Piiratud koguses eriseeria

Outdoor

SL Outdoor = LAURÉATE +
• MEDIA NAV Evolution (7” puutetundlik ekraan koos
navigatsiooni, raadio, USB pordi, 3,5 mm audiopistiku,
audio voogedastuse, Bluetooth® ühenduse ning
kaugjuhtimispuldiga rooli all)

• Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
• Kere värvi korpustega elektriliselt reguleeritavad
soojendusega küljepeeglid
• Kõrgusesse reguleeritav juhiiste
• Lugemistuli kaassõitja poolel
• Peegel kõrvalistujapoolses päikesesirmis
• Taskud tagaustes
• Taskud esiistmete seljatugedel

• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Nahaga kaetud rool
• Tagumine parkimisabisüsteem
• Käetugi esiistmete vahel
• Kere värvi eesmine ja tagumine põrkeraud koos mustade
liistudega, mattkroomi värvi eesmine ja tagumine põhjakate
ning udutulede ümbrised.
• Kroomääristusega keskkonsool
• Kroomääristusega ventilatsiooniavad ja näidikud
• 16” terasveljed Bayadere

• Outdoor märgis esiustel
• Katusereelingud

See brošüür ei kajasta kõigile versioonidele saadaolevat lisavarustust. Täpsema info saamiseks pöörduge palun lähima Dacia volitatud edasimüüja poole.

Dacia
Dokker
Dacia
Dacia
Dokker
Dokker
MÕÕTMED
N2

PAGASIRUUMI MAHT (dm3)
M2

H2
H

H2

H

N2

H2
H

M2

Y1
Y1

M2

Y1

M1

K

H1
G
G

H1
EG
EL1
L2
L1

E
L1
L2

L2

H1
D

C

A

D

AB
B

D

C

A
B

C

N2

Z
N1

C

F

L3

L4

L3

L4
L3

L4

A Z Teljevahe
B
Kogupikkus
N1 Z
Z
C
Esiülend
N1
N1
D
Tagaülend
E
Rööbe ees
F
Rööbe taga
G
Koormata / koormaga sõiduki kliirens
F
H
Kõrgus koos katusereelingutega
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H1 Pakiruumi
H2 Pakiruumi ava kõrgus
L1 Kogulaius ilma küljepeegliteta
L2 Kogulaius koos küljepeeglitega
L3 Pakiruumi Laius rattakoobaste vahel
L4 Pakiruumi maksimaalne laius
J1
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
J2
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
K
Esiistmete kaugus teisest istmereast
M1 Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna
N1 Pakiruumi ava alaosa laius (laadimiskõrgusel)
N2 Pakiruumi ava ülaosa laius (1m kõrgusel põrandast)
P
Külgmise lükandukse ava laius
R
Külgmise lükandukse ava kõrgus
Y1 Laadimispikkus pakiruumis tagaistmete seljatoeni
Y2 Maksimaalne laadimispikkus põrandal esiistmeteni kokkuklapitud tagaistme korral
Z
Kõrgus pakiruumi katte all
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15” Tisa

Mittemetallikvärvid

LIUSTIKUVALGE
(369)

2810
4363
822
731
1490
1478
190 / 153
1814 / 1852
570
1094
1751
2004
1130
1372
1401
1458
177
1037
1065
1189
1082
703
1046
1164
1570
588
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Y2

14” minikilbid

800
3000

MÕÕDUD (mm)

M1

K
K

N2

5-istmeline konfiguratsioon
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega

M1

NAVY SININE
(D42)

15” Aracaju

15’’ NEPTA

15” POPSTER

16’’ Bayadere

16” ALTICA

SL Outdoor

Standardvarustus
14” terasveljed +
minikilbid

Lisavarustus
15” terasveljed
+ Tisa ilukilbid

15” terasveljed +
Aracaju ilukilbid

15” valuveljed Nepta

15” terasveljed
+ Popster ilukilbid

15” valuveljed Nepta

16” terasveljed Bayadere

16” valuveljed Altica

Metallikvärvid (lisavarustuses)

KOMEEDIHALL
(KNA)

MUST PÄRL
(676)

TURMALIINPRUUN
(CNG)

ELAVHÕBE
(D69)

KOSMOSESININE
(RPR)

ISLANDI HALL
(KPV)*

*Saadaval ainult SL Outdoor
varustustasemele.

Kaasaegsed tehnoloogiad
muudavad su elu
lihtsamaks
Maailm muutub ja sellega koos muutuvad ka sinu vajadused. Dacia Dokker pakub rohkem
kasulikke tehnoloogiaid* kui kunagi varem. MEDIA NAV Evolution multimeediasüsteem,
sisseehitatud tagurduskaamera, mäeltstardiassistent, kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik…

Veelgi rohkem võimalusi
salongi kujundamisel
Leidlik ja praktiline Dacia Dokker muudab sinu igapäevaelu. Külgmised tagumised lükanduksed
lihtsustavad laadimist ning ligipääsu tagumistele istmetele. Salongi ruum on hästi planeeritud ja täis
nutikaid panipaiku. Tagumise istme seljatugi on jagatud 1/3 – 2/3 süsteemis, mida kokku klappides on
autot võimalik kasutada nii 4-, 3- kui 2-kohalisena. Kõige vajaliku kaasapakkimine on lihtne kui lapsemäng.
Dacia Dokkeri salongis loovad turvalise atmosfääri hädapidurdusassistendidga ABS-pidurid, neli
turvapatja, Isofix lasteistmete kinnitussüsteem, dünaamiline stabiilsuskontroll ESC ning tagumine
parkimisabi*. Ruumikus, turvalisus…

*Sõltuvalt versioonist.

Dacia
Usaldusväärne, mitmekülgne,
praktiline ja taskukohane!
Algusest peale on Dacia mudelite geenidesse sisse kirjutatud

tes riikides ühed populaarseimad ning võidavad kliente aina juurde.

meeldima ja neid peab saama osta taskukohase hinnaga. Renault

läbiproovitud ja vastupidavad tehnilised lahendused, mis tugine-

Me olime esimesed, kes leidsid, et ka soodsa hinnaga auto võib olla

Group’i brändina kasutab Dacia oma mudelitel end tõestanud ja

vad Renault Group’i kogemustele. Dacia sõidukite vastupidavus ja

atraktiivne, turvaline ja kvaliteetselt toodetud. Miski ütleb meile, et

usaldusväärseid tehnilisi lahendusi, pakub klientidele 5-aastast ga-

töökindlus on leidnud laialdast tunnustust sõltumatute organisat-

meil oli õigus... Uued Dacia mudelid üllatavad kõiki oma atraktiivse ja

rantiid (või kuni 100 000 km) ning madalaid hoolduskulusid.

sioonide ja klientide poolt. Dacia sõidukite kõrge kvaliteet põhineb

eristuva disainiga. Enamgi veel – neis on alati palju ruumi reisijatele

läbiproovitud tehnoloogiate ja lahenduste kasutamisel ning kõrgete

ja pagasile ning hulgaliselt uusi, nutikaid ja praktilisi lahendusi. Dacia

kvaliteedinõuete rakendamisel. Seetõttu on Dacia mudelid mitme-

sõidukite edu tugineb kahel põhimõttel – autod peavad inimestele

Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla
saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadaolevaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu
värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.
*5-aastane garantii tingimusi küsi ametlikult esindajalt.

www.dacia.ee
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