Dacia Dokker

Dacia Dokker
Olajšajte si vsakdanjik.

Odkrijte videz
različice Stepway
Pri različici Stepway se avtomobil Dacia Dokker prelevi v pustolovca.
Pazite na oči! Nesvetleč kromiran spodnji naletni ščitnik na prednjem
in zadnjem delu, zaščite blatniških košev in vzdolžni strešni nosilci.
Njegov videz je športen in odločen. Dacia Dokker Stepway poskrbi
za še izrazitejši slog z odločnejšo kromirano okrasno masko in novimi
16-palčnimi platišči.
V notranjosti je opremljen z ekskluzivnim oblazinjenjem s
tridimenzionalno tkanino v temno sivi barvi. To nasprotje izraža njegov
značaj.
Z avtomobilom Dacia Dokker Stepway bo postal vaš vsakdan veliko bolj
raznolik. In zato ga boste oboževali!

Tehnologije, ki vam
olajšajo življenje
Tako kot svet, se spreminjajo tudi vaše potrebe. Dacia Dokker ponuja vedno
več koristnih tehnologij*. Multimedijski sistem Media Nav Evolution, vgrajena
kamera za vzvratno vožnjo*, pomoč pri speljevanju v klanec, impulzni pomik
stekla na voznikovi strani, regulator-omejevalnik hitrosti* … Ker natančno
izpolnjuje vaše potrebe, vam Dacia Dokker poenostavi življenje.
* Odvisno od izvedenke.

Prilagodljiv prostor za
življenje brez omejitev
Domiseln in praktičen avtomobil Dacia Dokker spremeni vaš vsakdan. Zadnja
bočna drsna vrata* sprostijo prehod za lažje natovarjanje ali dostop do sedeža.
V vozilu so na voljo domiselna odlagalna mesta v dobro izkoriščenem prostoru.
Deljiva sedežna klop v razmerju 1/3-2/3 z možnostjo pokončne postavitve*
omogoča spremembo 5-sedežne konﬁguracije v konﬁguracijo s 4, 3 ali 2
sedežema S seboj lahko vzamete vse, kar želite, zato bodo otroci navdušeni.
Če je vzdušje v vozilu umirjeno, to omogoča tudi dejstvo, da ima Dacia Dokker
sistem ABS s funkcijo pomoči pri zaviranju v sili, 4 varnostne blazine, sistem
pritrdišč ISOFIX za preprosto pritrditev otroških sedežev, elektronski sistem za
nadzor stabilnosti vozila (ESC) in zadnje parkirne senzorje*. Prostor, varnost ...
Lotite se velikih projektov!
* Glede na različico.

Izvedenka

Ambiance
OSNOVNA OPREMA AMBIANCE
• Desna ostekljena drsna bočna vrata
• Sprednji in zadnji odbijač v barvi
karoserije
• Paket električne opreme: električni
pomik stekel spredaj, centralno
zaklepanje vrat z daljinskim
upravljalnikom, dodatna 12 V
vtičnica, osvetlitev prtljažnika
• Električna zunanja ogledala
v črni barvi
• Sprednja stropna lučka z bralno
lučko

• Ogledalce v senčniku na
sovoznikovi strani
• Predali v zadnjih vratih
• Ročna klimatska naprava
• Dacia Plug&Radio: radio s CD/
MP3-predvajalnikom, velik zaslon,
povezava Bluetooth®, priklop
zunanjih naprav

Opcije:
• Pomoč pri parkiranju zadaj
• Pomoč pri parkiranju zadaj +
kamera za vzvratno vožnjo
• Omejevalnik hitrosti
• Ogrevani voznikov in sovoznikov
sedež
• Mreža za zadrževanje prtljage
• Dacia Media Nav Evolution: vgrajen
navigacijski sistem s 7¨ zaslonom na
dotik, radio, povezava Bluetooth®,
priklop zunanjih naprav
• Po višini nastavljiva voznikov sedež
in volan
• Prednji meglenki
• Vzdolžni strešni nosilci

• Prednji in zadnji odbijač v barvi
karoserije
• Kromirane obrobe merilnikov
Osrednja čelna plošča v črni svetleči
barvi s kromirano obrobo
• Kromirane notranje kljuke vrat
• Zunanja ogledala v barvi karoserije
• Kromirana broška ročaja prestavne
ročice

• 15¨ lita platišča Nepta
Sistem Media Nav Evolution (7¨
zaslon na dotik, navigacija, radio,
bananska vtičnica/USB-priključek,
povezava Bluetooth®)
• Zemljevid
• Kovinska barva
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Rezervno kolo z dvigalko
• Naslon za roko za voznika
• Zložljivi mizici na zadnjih stranskih
sedežih

Izvedenka

Lauréate
OSNOVNA OPREMA LAURÉATE =
AMBIANCE +
• 2. bočna drsna vrata
• Predali v zadnjih vratih*
• Ročna klimatska naprava
• Ogledalce v senčniku na
sovoznikovi strani
• Žepi na hrbtni strani prednjih
sedežev
• Meglenke
• Električni pomik prednjih stekel
z impulznim upravljanjem na
voznikovi strani
• Ogrevana električna zunanja
ogledala
• Po višini nastavljiva voznikov sedež
in volan

Opcije:
• Sistem zadnjih parkirnih senzorjev
• Kamera za vzvratno vožnjo
• Vzdolžni strešni nosilci

Razen izvedenke Stepway.

Izvedenka

Stepway
OSNOVNA OPREMA
• Sistem zadnjih parkirnih senzorjev
• Sistem Media Nav Evolution
(7’’ zaslon na dotik, navigacijski
sistem, radio, bananska vtičnica/
USB-priključek, pretakanje zvočnih
vsebin, telefonija Bluetooth® z
upravljalnimi gumbi na volanu)
• Volan v usnju*
• Modrikasta obroba osrednje čelne
plošče
• Notranje obloge temno sive barve
• Strešni nosilci in zunanja ogledala
Dark Metal

• Prednji odbijač v barvi karoserije in
zadnji v črni barvi, prednji in zadnji
spodnji naletni ščitnik ter obrobe
prednjih meglenk v nesvetlečem
kromu
• Modrikaste obrobe zračnikov in
merilnikov
• 16" lita platišča Dark Metal
• Blatniški koši s črno okrasno obrobo
• Nalepke “Stepway” na prednjih
vratih
• Zaščita blatniških košev
• Oblazinjenje Stepway z okrasnimi
prešivi in vezeninami
• Prednji in zadnji spodnji naletni
ščitnik v nesvetlečem kromu

• Odlagalna mreža na konzoli na
sovoznikovi strani
• Rezervno kolo
Opcije:
• Kartograﬁja Adriatic
• Kovinska barva
• 16" lita platišča Altica
• Naslon za roku za voznika
• Vzvratno ogledalo za nadzor zadnje
klopi
• Avionska mezica na prednjih
sedežev
• Parkirni senzorji zadaj + kamera za
vzvratno vožnjo
• Regulator in omejevalnik hitrosti
* Goveje usnje.

Dodatna oprema
1. STREŠNI KOVČEK
Trdi strešni kovček Dacia lahko v nekaj minutah
namestimo na strešne nosilce Dacia, kjer nudi dodaten
prostor za prtljago.
1 IN 2. JEKLENI STREŠNI NOSILCI
Jekleni strešni nosilci Dacia, ki so bili preizkušeni po
najstrožjih merilih, omogočajo povsem varen prevoz
strešnega kovčka, nosilca za smuči ali nosilca za kolesa.
3. FIKSNA PODALJŠANA VLEČNA KLJUKA
Ta zelo vzdržljiva vlečna kljuka za redno uporabo nudi
več možnosti za povsem varen prevoz in vleko tovorne
ali počitniške prikolice, čolna, nosilca za kolesa ipd.
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4. TEKSTILNE PREPROGE COMFORT
Po meri izdelane preproge iz tekstila zagotavljajo
optimalno zaščito originalne talne obloge vašega vozila
Dacia Dokker Stepway. Pritrdijo se na preprost način z
dvema varovalnima sponkama.
5. SISTEM PREDNJIH IN ZADNJIH PARKIRNIH
SENZORJEV
Sistem omogoča lažje upravljanje vozila tako med
čelnim kot tudi vzvratnim parkiranjem, pri čemer
zaznava ovire, v katere bi lahko zadeli s svojim vozilom
Dacia Dokker.
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6. KORITO ZA DNO PRTLJAŽNIKA
Korito prtljažnika omogoča prevoz umazanih predmetov.
Učinkovito ščiti originalno oblogo in se popolnoma
prilega obliki prtljažnega prostora. S svojo priročnostjo
omogoča preprosto nameščanje in čiščenje.
7. ODSTRANLJIV ORGANIZATOR PRTLJAŽNIKA
Razdelite prtljažnik svojega vozila za lažje urejanje in
zadrževanje prtljage med vožnjo. Je odstranljiv, preprost
za namestitev in se prilagodi predmetom različnih
velikosti.
8. PONJAVA ZA CELOTNO ZAŠČITO PRTLJAŽNIKA
Ob nalaganju večjih in umazanih predmetov bo celovita
ponjava iz ojačane in nepremočljive tkanine učinkovito
ščitila potniški prostor vašega vozila (bočne stene,
strop in pod). Z dodano vrečko je njeno zlaganje in
pospravljanje povsem preprosto.
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Motorji
1.6 SCe 100 S&S

1.6 SCe 100 LPG

TCe 115 S&S

1.5 dCi 75 S&S

1.5 dCi 90 S&S

Gorivo
Tip menjalnika
Emisijski standard
Prostornina (cm3)
Vrtina x hod (mm)
Število valjev/ventilov
Največja moč (kW) pri največjem št. vrtljajev največje moči (vrt/min)
Največji navor (Nm) pri najnižjem št. vrtljajev največjega navora (vrt/min)

Bencin
Ročni
Euro 6
1 598
78 x 83,6
Apr-16
75 pri 5600
156 pri 4000

bencin
ročno
euro 6b
1598
78*83,6
4/16
75 pri 5500
150 pri 4000

Bencin
Ročni
Euro 6
1 197
72,2 x 73,2
Apr-16
85 pri 5500
190 pri 2000

Dizel
Ročni
Euro 6
1 461
76 x 80,5
42951
66 pri 4000
220 pri 1750

Vrsta vbrizgavanja

Večtočkovno

večtočkovno

Neposredno vbrizgavanje

Dizel
Ročni
Euro 6
1 461
76 x 80,5
42951
55 pri 4000
200 pri 1750
Neposredno po skupnem vodu +
večtočkovno

Dovajanje zraka
Katalizator / filter sajastih delcev

Atmosfersko
S/–

atmosferski
serijsko

Turbopolnilnik
S/–

S/S

Turbopolnilnik
S/S

JR5
5
6,78/12,33/19,11
26,99/34,21

JR5
5
6,78/12,33/19,11
26,99/34,21

JR5
5
7,5/14,28/22,65
30,93/42,34

JR5
5
8,17/15,56/24,68
33,7/46,15

JR5
5
8,17/15,56/24,68
33,7/46,15

MOTOR

MENJALNIK
Tip menjalnika
Število prestav za vožnjo naprej
Hitrost pri 1000 vrt/min v 1./2./3. prestavi (km/h)
Hitrost pri 1000 vrt/min v 4./5. prestavi (km/h)

KRMILJENJE
Hidravlični
11,1/11,6
3,3
Psevdo MacPherson s trikotnimi vodili
Prožna prema s programirano dinamiko in vijačne vzmeti
15" ali 16" (odvisno od izvedenke/opcija)
185/65 R15 ali 195/55 R16 (odvisno od izvedenke/opcija)

Tip servovolana
premer obračalnega kroga med robniki pločnikov/zidovi (m)
Število obratov volana med skrajnima položajema
Tip prednje preme
Tip zadnje preme
Osnovna platišča
Osnovne pnevmatike spredaj/zadaj

ZAVORNI SISTEM
X
Serijsko/serijsko
Serijsko/serijsko
(DV) 258/22, (DV) 280/24
T - 9 palcev

Tip zavornega krogotoka
Sistem proti blokiranju koles ABS/pomoč pri zaviranju v sili AFU
Elektronski razdelilnik zavorne sile/nadzor stabilnosti vozila ESC
Spredaj: hlajeni zavorni koluti (HK) - premer (mm)/debelina (mm)
Zadaj: zavorni bobni (B) - premer (v palcih)

ZMOGLJIVOSTI
Največja hitrost (km/h)
0 do 100 km/h (s)
400 m z mesta (s)/1000 m z mesta (s)

170
12,7
18,3/34,2

167
13,2
18,5/34,7

175
10,8
17,7/32,4

152
15,5
20,8/37,6

163
13,3
18,5/35,0

140
7,7
5,3
6,2
50

132/129
10,5
7
8,2
50

130
6,8
5,1
5,7
50

108
4,4
4,1
4,2
50

108
4,4
4,1
4,2
50

1 164
680
484
1 764
2 964
1 200
615

1205
672
533
1826
3026
1200
640

1 205
703/702
502/503
1 826/1 839
3 026/3 039
1 200
640

1 202
736
466
1 803
3 003
1 200
635

1 205
729/725
476/480
1 838/1 848
3 038/3 048
1 200
640

PORABA (1)
CO2 pri kombinirani vožnji (g/km)
Mestna vožnja UDC (l/100 km)
Izvenmestna vožnja EUDC (l/100 km)
Kombinirana vožnja NEDC (l/100 km)
Prostornina posode za gorivo (l)

MASA (DOKKER/DOKKER STEPWAY)
Prazno vozilo, pripravljeno za vožnjo, brez opcij (kg)
Prazno vozilo, pripravljeno za vožnjo, spredaj (kg)
Prazno vozilo, pripravljeno za vožnjo, zadaj (kg)
Največja dovoljena masa (kg)
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice (DSM) (kg)
Največja dovoljena masa prikolice z zavorami (kg)
Največja dovoljena masa prikolice brez zavor (kg)
(1) Poraba goriva in emisije, homologirane po veljavnih predpisih.

Navadne barve

LEDENIŠKO BELA (369)

NAVY MODRA (D42)*

Kovinske barve

COMETE SIVA (KNA)

BISERNO ČRNA (676)

PLATINASTO SIVA (D69)

AZURITE MODRA (RPL)**

TOURMALINE RJAVA (CNG) COSMOS MODRA (RPR)

* Ni na voljo pri izvedenki Stepway.
** Na voljo samo pri izvedenki Stepway

Okrasni pokrovi in platišča

15" OKRASNI POKROV
ARACAJU

15" OKRASNI POKROV
POPSTER

15" LITO PLATIŠČE
NEPTA

16" LITO PLATIŠČE
ALTICA

16" PLATIŠČE Z DIZAJNOM
BAYADERE DARK METAL

ISLAND SIVA (KPV

Dimenzije

DOKKER

DOKKER
STEPWAY

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA / TOVORNEGA PROSTORA (DM3)
Konfiguracija s 5 sedeži (pod zastiralom)
2 sedeža pri zloženi 2. vrsti sedežev v potniškem
prostoru (do strehe)
B Celotna dolžina vozila
C Previs spredaj
D Previs zadaj
E Prednji kolotek
F Zadnji kolotek
G Razdalja od tal pri praznem/obteženem vozilu
H Višina praznega vozila brez / s strešnimi nosilci
H1 Višina praga pri praznem vozilu
Višina odprtine zadaj
H2
(do obloge strehe)

800

800

3 000

3 000

4 363
822
731
1 490
1 478
190 / 153
1 814 / 1 852
570

4 388
834
744
1 490
1 478
190 / 153
1 852
570

1 094

1 094

DOKKER

DOKKER
STEPWAY

DOKKER

DOKKER
STEPWAY

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA / TOVORNEGA PROSTORA (DM3)

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA / TOVORNEGA PROSTORA (DM3)

L1/
Celotna širina vozila brez / z zunanjimi ogledali
L2
Notranja širina med blatniškima košema
L3
z oblogami
L4 Največja širina tovornega prostora z oblogami
J1 Širina v višini ramen spredaj
J2 Širina v višini ramen zadaj
K Prostor v predelu kolen zadaj
M1 Notranja višina do strehe spredaj pod kotom 14°
M2 Notranja višina do strehe zadaj pod kotom 14°
Širina odprtine prtljažnih vrat na spodnjem delu (v
N1
višini praga)
N2 Širina odprtine zadaj (1 m nad podom)

P
R

1 751 / 2004 1 767 / 2 004
1 130

1 130

1 372
1 401
1 458
177
1 037
1 065

1 372
1 401
1 458
177
1 037
1 065

1 189

1 189

1 082

1 082

Nakladalna širina bočnih drsnih vrat
Višina odprtine bočnih drsnih vrat
Nakladalna dolžina za nameščeno zadnjo
Y1
sedežno klopjo
Največja dolžina tovornega prostora na podu pri
Y2
pokončno preklopljeni zadnji sedežni klopi
Z Višina pod zastiralom prtljažnika

703
1 046

?
1 046

1 164

1 164

1 570

1570

588

588

Dacia
Vozite, potujte in privarčujte
v duhu znamke Dacia!
Vsa vozila Dacia so zasnovana po istem načelu:

preglednosti in velikodušnosti. Sodelovanje z znamko

ki bo zadostilo potrebam in željam. Poleg tega

izdelujemo modele s privlačno zunanjostjo, a brez

Dacia je povsem jasno in pregledno, od izbire modela

vam v vozilo Dacia ni treba vložiti vsega svojega

odvečnih detajlov, opremimo jih z najzanesljivejšimi

do cene in vzdrževanja vozila. Če vozite Dacio, ste

denarja. Namesto tega se lahko odpravite na

tehnologijami in ponudimo po neprekosljivo ugodni

lahko prepričani, da ste se odločili za pravo vozilo.

počitnice, hčeri kupite njeno sanjsko kitaro ali pa

ceni. Tako smo v zgolj desetih letih spremenili

Izbrali ste namreč kakovost, zanesljivost in odličen

preprosto privarčujete. Z Dacio lahko greste, kamor

temeljna pravila igre in povzročili preobrat na

dizajn, pa tudi udobje in predvsem razumno ceno. Tako

koli želite, in počnete vse, kar vam poželi srce.

avtomobilskem trgu. Neverjetno? Niti ne. Kaj je

si lahko privoščite novo vozilo,

naša skrivnost? Popolna kombinacija preprostosti,

Dacia Dokker
Za vaše vsakodnevne velike projekte.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D.O.O., DIREKCIJA MARKETING, MAJ 2017.

Dacia Dokker

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. DACIA si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene speciﬁkacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni
prodajalci znamke DACIA so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca znamke DACIA. Zaradi tehničnih omejitev pri
tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe DACIA prepovedano.
* Glede na prvi doseženi pogoj.

www.dacia.si

