Je pro vás velikost nákladového prostoru rozhodující? Dacia to plně chápe, a proto jsme
vytvořili tak prostorově velkorysý vůz. Užitečné zatížení až 750 kg, užitečný objem až
3,9 m3* a výška nákladového prostoru 1,27 m. Dokker Van plně respektuje vaše potřeby.
Jeho nákladový prostor je vybaven podlahovými kotvicími oky pro upevnění nákladu, která
umožňují bezpečný převoz i těch nejkřehčích předmětů.

Dokonalý nástroj
ve službách profesionálů

Dacia

Dacia Dokker Van

Spolehlivý, všestranný, praktický
a dostupný vůz!
Modely Dacia mají od samého počátku v ge-

řadě zemí k nejpopulárnějším značkám a získává si

logie. Tajemstvím úspěchu modelů značky Dacia

nech ověřená a spolehlivá technologická řešení,

stále větší důvěru zákazníků. Jako první jsme přišli

je jednoduchý předpoklad: auta, která se Vám líbí,

která vycházejí z bohatých zkušeností SKUPINY

na to, že levný vůz může být zároveň atraktivní

můžete také mít, a to dokonce za přístupnou cenu.

RENAULT. Robustnost a spolehlivost vozů Dacia

a kvalitní. A něco nám říká, že v tom jsme měli pra-

Jako modely značky, která je součástí SKUPINY

je všeobecně uznávaná zákazníky i nezávislými

vdu. Nejnovější modely značky Dacia překvapily

RENAULT, využívají modely vozů značky Dacia

organizacemi. Vysoká kvalita vozů Dacia je zalo-

svým atraktivním a originálním stylem. A kromě

ověřená a spolehlivá technická řešení, díky kte-

žena na ověřených technologiích a řešeních a na

toho, že je v našich vozech vždy spousta místa pro

rým můžeme našim zákazníkům nabídnout záruku

udržování nejvyšších standardů v oblasti požada-

spolucestující a jejich zavazadla, se nyní navíc ob-

3 roky (nebo do 100 000 km)* a nízké provozní

vků na kvalitu. Mimo jiné právě proto patří Dacia v

jevily také nové, inteligentní a praktické techno-

náklady.

Aby nákladový prostor vydržel co nejdéle ve skvělém stavu, je Dokker Van vybaven odolnými ochrannými panely stěn
a ochranným krytem podlahy. Dacia Dokker Van dbá také na komfort a bezpečnost. V její nabídce figurují dva druhy
přepážek: plná s oknem (ve standardu) a posuvná mříž (ve spojení se sedadlem Dacia Easy Seat). Posuvné boční dveře
a zadní dveře mohou být plné, nebo prosklené. Záleží na tom, co vám vyhovuje – rozhodně je z čeho vybírat!
* S volitelnou posuvnou mříží a sedadlem Dacia Easy Seat.

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé
verze se mohou lišit, některé prvky výbavy nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických
a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA aby Vám poskytl aktuální informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli
neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není
obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA.
* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první.

www.dacia.cz
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Kompaktní karoserie a prostorný interiér

Verze

Access
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY
VYBAVENÍ

• Nárazníky v černé barvě
• Asymetricky dělené zadní dveře
• Posuvné dveře na pravé straně
• Disky kol 14’’ s minipoklicemi
• Posilovač řízení
• Elektrické ovládání předních oken
• ABS s nouzovým brzdovým
asistentem
• Elektronický stabilizační systém
ESC

• Čelní airbag řidiče
• Maximální zatížení 600 kg
• Nákladový prostor s 8 kotvicími
oky v podlaze
• Plná dělicí přepážka s oknem
• Látkové potahy
• Rezervní kolo
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Ergonomický interiér s řadou úložných prostor.
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Verze

Ambiance
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY
VYBAVENÍ
Ambiance = Access +

3,3 m3 ložného prostoru ve standardní výbavě.

• Boční ochranné lišty
• Ocelové disky kol 15” s kryty kol
Aracaju
• Nastavitelná výška
bezpečnostních pásů
• Úložný prostor pod střechou
• Palubní počítač (neplatí pro verze
LPG)
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DISKY KOL

Základní
výbava
14” MINIPOKLICE

S volitelnou posuvnou mříží* a sedadlem Dacia Easy
Seat – až 3,9 m3 ložného prostoru.

Tento dokument neobsahuje informace o volitelném příslušenství dostupném pro jednotlivé verze.
Informace o volitelném příslušenství Vám sdělí koncesionáři Dacia a najdete je tak na internetových
stránkách www.dacia.cz.

* Posuvná mříž splňuje homologační požadavky a je vybavena
dodatečnými plastovými panely.

Vyobrazená verze obsahuje výbavu na přání.
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Vyobrazená verze obsahuje výbavu na přání.

Access

Ambiance

Ocelová kola 15” +
minidisky

Ocelová kola 15” +
disky Aracaju

15” ARACAJU

STANDARDNÍ BARVY

METALICKÉ BARVY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ GLACIER (369)

ŠEDÁ COMÈTE (KNA)

MODRÁ NAVY (D42)

3300
3900

ČERNÁ NACRÉ (676)

ŠEDÁ PLATINE (D69)

Rozvor
Celková délka
Přední převis
Zadní převis
Rozchod vpředu
Rozchod vzadu
Světlá výška nezatíženého/zatíženého vozu
Výška nezatíženého vozu bez střešních lišt /se střešními lištami
Výška nezatíženého vozu
Výška otvoru nákladového prostoru
Celková šířka bez zpětných zrcátek
Celková šířka se zpětnými zrcátky
Vnitřní šířka mezi podběhy kol (s kryty podběhů / bez krytů podběhů)
Maximální šířka nákladového prostoru s ochrannými panely / bez ochranných panelů
Maximální výška nákladového prostoru
Šířka otvoru nákladového prostoru v dolní části (u nákladové hrany)
Šířka otvoru nákladového prostoru (ve výšce 1 m od nákladové hrany)
Šířka dveřního otvoru bočních posuvných dveří
Výška dveřního otvoru posuvných dveří
Celková užitečná délka měřená po podlaze
Celková užitečná délka měřená po podlaze s vyjmutým sedadlem Dacia Easy Seat

2810
4363
822
731
1490
1478
186 / 151
1809 / 1847
565
1100
1751
2004
1130 / 1170
1372 / 1413
1271
1189
1082
703
1046
1901
3110

