
V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. 
Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. platné od 17. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Nabídka platí pouze 
do vyprodání skladových zásob. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. 
Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte 
prosím vždy se svým nejbližším prodejcem Dacia.
Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.  20161013 - 36w w w . d a c i a . c z

VÝBAVA MOTOR CENÍK
Access 1,6 SCe 75 kW/102 k S&S 186 900

Ambiance 1,6 SCe 75 kW/102 k S&S 196 900

1,6 SCe 75 kW/102 k LPG S&S 221 900

1,5 dCi 55 kW/75 k S&S 229 900
1,5 dCi 66 kW/90 k S&S 244 900

Již od  186 900 Kč 

Dacia Dokker VAN

800 380 380

0800 700 112

AKTuáLNÍ AKCE Pro ty, kteří si umí chytře vybrat.

Při FiNANCOVáNÍ S DACiA FiNANCE zÍSKáTE
zimní pneumatiky

Akční nabídka sady 4 ks pneu platí při využití financování Dacia Finance na rozměr uvedený v základní výbavě dané verze modelu vozu. značka pneu závisí na aktuální dostupnosti a její volba není 
možná. Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCi Financial Services, s. r. o.
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VÝBAVA
DOKKER VAN Access Ambiance

VNěJšÍ VzhLED A iNTERiéR
Ocelová kola 14” • -
Ocelová kola 15” - •
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě / v barvě karosérie •/- •/Pack Styl
Boční ochranné lišty černé barvy - •
Nárazníky v černé barvě / v barvě karosérie •/- •/Pack Styl
Podélné střešní lišty - 2 500
Metalický lak - 10 500

AKTiVNÍ A PASiVNÍ BEzPEčNOST
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFu) • •
Elektronický stabilizační systém ESC s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV • •
Airbag řidiče • •
Airbag spolujezdce s možností odpojení - 2 500
Boční airbagy vpředu (nutno s airbagem spolujezdce, nelze s Dacia Easy Seat) - 4 000

řÍzENÍ A ViDiTELNOST
hydraulický posilovač řízení • •
Palubní počítač (nelze pro verze LPG) - •
Režim Eco • •
ukazatel optimálního rychlostního stupně • •
Tempomat s omezovačem rychlosti - 5 000
Denní svícení • •
Pack Styl (mlhové světlomety, nárazníky v barvě karosérie, zrcátka v barvě karosérie – lze pouze s Packem Easy) - 4 000
Fixní vnější zpětná zrcátka • -
Manuálně nastavitelná vnější zpětná zrcátka - •
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka - Pack Easy

KOMFORT
Manuální klimatizace - 12 000
Pack Easy (El, nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, el, ovládání předních oken, centrální zamykání s dálkovým ovládáním) - 3 000
Mechanické zamykání • •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - Pack Easy
Manuální ovládání předních oken • •
Elektrické ovládání předních oken - Pack Easy
Loketní opěrka na sedadle řidiče - 2 000
Pack Modularita (výškově nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo a kryt přihrádky spolujezdce) - 3 000
Vyhřívaná přední sedadla (lze pouze s Packem Easy a s Pack Modularita) - 5 000
zadní parkovací senzor (lze pouze s Packem Easy) - 5 000
Rezerva 15" (nelze pro verze LPG) • •
Sada na opravu pneumatik (nelze s rezervou) - 500

FuNKčNOST A NáKLADOVÝ PROSTOR
Posuvné dveře na pravé straně • •
Posuvné dveře na levé straně (pro 1,6 SCe lze pouze se sadou na opravu pneumatik) - 5 000
Asymetricky dělené zadní dveře • •
Plná dělící přepážka s oknem • •
Dacia Easy Seat - variabilní přepážka a sedadlo spolujezdce sklopné (nelze s vyhřívanými sedačkami) - 7 000
Odkládací přihrádka nad hlavou řidiče a spolujezdce - •
zadní asymetricky dělené dveře prosklené + vyhřívané zadní sklo a stěrač + vnitřní zpětné zrcátko - 3 000
Posuvné prosklené dveře na pravé a levé straně (lze pouze se zadními dveřmi prosklenými a Packem Easy)1) - 7 000
Plastový kryt podlahy v nákladovém prostoru (nelze pro verze LPG) - 2 000
Plastový kryt podlahy v nákladovém prostoru + plastové kryty nákladového prostoru „Styl" (nelze pro verze LPG) - 3 000
upevňovací oka v podlaze • •

MuLTiMéDiA
Předpříprava pro rádio 250 •
Rádio CD/MP3 s čelním vstupem uSB, ovládáním pod volantem a Bluetooth® handsfree - 4 200
Dotykový multimediální systém Media Nav Evolution (navigace se základním mapovým pokrytím*, Traffic info, Bluetooth® handsfree s funkcí 
audiostreaming, rádio s ovládáním pod volantem, funkcionalita AhA, vstup uSB, Jack) - 10 400

Mapové pokrytí Evropy** - 2 500
• v sérii
- nedodává se
* Mapové pokrytí česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko.
**  Aktuální seznam pokrytých zemí je dostupný na www.dacia.naviextras.com, MAP OF EASTERN EuROPE. Cena za mapové pokrytí Evropy platí pouze při objednání vozu z výroby, v případě dodatečného nákupu mapových 

podkladů z portálu dacia.naviextras.com může být cena odlišná. 
1) Pro 1,6 SCe lze pouze se sadou na opravu pneumatik.
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PřÍSLušENSTVÍ
DOKKER VAN

AKčNÍ BALÍčKy PřÍSLušENSTVÍ

USINESS PACK

BuSiNESS PACK (tažné zařízení Standard vč. kabeláže, střešní ocelová galerie, přední a zadní zástěrky)
(není kompatibilní s podélnými střešními nosiči) 12 306

OUNTRY PACK

COuNTRy PACK (tažné zařízení Labutí krk vč. kabeláže, gumové koberce Novestra, přední a zadní zástěrky) 6 521

VÝBěR ORiGiNáLNÍhO PřÍSLušENSTVÍ DACiA(1)

Alarm 4 690
Přední deflektory 1 190
zadní parkovací asistent 2 590
Vnitřní kryty prahů 839
Dřevěná podlaha pro Dokker VAN 3 990
Set reproduktorů a rádia Pioneer (uSB, MP3, Bluetooth® handsfree) 3 990
Set reproduktorů a rádia Pioneer (CD, uSB, MP3) 3 690
Mechanické zabezpečení řadící páky Construct/Defend 5 090

uvedené ceny příslušenství jsou bez DPh, bez montáže. Detailní informace o kompletní nabídce Vám poskytne Váš prodejce Dacia.
(1) Úplný ceník naleznete na http://www.dacia.cz/sluzby-zaruky/prislusenstvi/

USINESS PACK

 Tažné zařízení Standard vč. kabeláže Střešní ocelová galerie Přední a zadní zástěrky

SMLuVNÍ záRuKy A SERViSNÍ SMLOuVy
DOKKER VAN 3 roky / 100 000 km 5 let / 100 000 km

Dacia Garance+ •1) 3 298
Servisní smlouva SERViCE PACK PROFi (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – Diesel 11 790 13 490
Servisní smlouva SERViCE PACK PROFi (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – Benzín  8 790 10 290
Servisní smlouva SERViCE PACK PROFi (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – LPG 12 190 13 890

1) Standardní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km. uvedené ceny jsou bez DPh.

Samostatná  
pneumatika 

 (1ks)

Komplet pneumatiky 
s plechovým diskem  

(1 ks)

Komplet pneumatiky 
s diskem z lehké slitiny 

(1 ks)

Fulda Kr. Montero 185/65 R14 88T      eF   dC   b 2-69 1 399 2 698 3 489 Dezent TX

Nokian WR D3 185/65 R15 88T            eC   dB   b 2-71 1 399 2 898 3 589 Dezent TX

Nokian WR D4 185/65 R15 92T             eC   dA   b 1-68 1 699 3 198 3 789 Dezent TD

BENEFiTy zDARMA*:
Přezutí zdarma zdarma zdarma
Bezpečnostní šrouby - - zdarma
Okrasné kryty kol - zdarma -

      
Fulda Kr. Montero           Nokian WR Dezent TX Dezent TD

*  Nabídka platí od 1. 9. do 31. 12. 2016 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Dacia. Přezutí zdarma platí při koupi sady 4 ks pneumatik Fulda, Nokian, Goodyear, Dunlop nebo Michelin, 
zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém stálé kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). Při koupi sady 4 ks 
kompletu disků s výše uvedenými značkami pneumatik  je platná nabídka ozdobných krytů kol (u plechových disků) zdarma. Dostupnost a cena disku z lehké slitiny se může lišit dle motorizace 
Vašeho vozidla. Kompletní nabídku disků získáte u svého prodejce.

 e=  valivý odpor;   d=  brzdné vlastnosti na mokru;   b =  třída hlučnosti – vnější hlučnost v dB

AKčNÍ NABÍDKA ziMNÍ VÝBAVy
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TEChNiCKé ÚDAJE
DOKKER VAN 1,6 SCe 

75 kW/102 k S&S
1,6 SCe 75 kW/102 k LPG 

S&S 1,5 dCi 55 kW/75 k S&S 1,5 dCi 66 kW/90 k S&S

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
FAP - filtr pevných částic - - • •

ROzMěRy
Rozvor (mm) 2 810 2 810 2 810 2 810
Celková délka (mm) 4 363 4 363 4 363 4 363
Celková šířka bez zpětných zrcátek (mm) 1 751 1 751 1 751 1 751
Celková šířka se zpětnými zrcátky (mm) 2 004 2 004 2 004 2 004
Celková výška nezatíženého vozu bez / se třešními lištami (mm) 1 809 / 1 847 1 809 / 1 847 1 809 / 1 847 1 809 / 1 847
Objem nákladového prostoru  (m3) 3,3 3,3 3,3 3,3

MOTORy
zdvihový objem (cm3) 1 598 1 598 1 461 1 461
Počet valců/ventilů 4/16 4/16 4/8 4/8
Maximální výkon kW (k) 75 / 102 75 / 102 55 (75) 66 (90)
– při otáčkách (ot./min) 5 500 5 500 4 000 4 000
Maximální točivý moment (Nm) 156 156 200 220
– při otáčkách (ot./min) 4 000 4 000 1 750 1 750

Typ vstřikování vícebodové vícebodové přímé common rail 
multi-injection

přímé common rail 
multi-injection

Palivo benzín benzín / LPG nafta nafta
Katalyzátor • • • •
Objem palivové nádrže (l) 50 50 (33,6 LPG) 50 50

VÝKONy, MAXiMáLNÍ RyChLOSTi
Maximální rychlost (km/h) 170 168 152 163
zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,7 12,7 15,5 13,3

SPOTřEBA (l/100 km) A EMiSE CO2*
Městský provoz 7,7 7,9 / 10,5 4,4 4,4
Mimo město 5,3 5,4 / 6,9 4,0 4,0
Kombinovaná (průměrná) 6,2 6,3 / 8,2 4,1 4,1
Emise CO2 (g/km) 140 143 / 132 108 108

PřEVODOVKA – MANuáLNÍ
Počet převodových stupňů 5

řÍzENÍ
Stopový/obrysový průměr otáčení (m) 11,1 / 11,6
Počet otáček volantu (bez posilovače/s posilovačem) 3,3

NáPRAVy
Přední náprava typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem
zadní náprava zesílená – ve tvaru h s programově deformovatelným profilem

KOLA A PNEuMATiKy**
Ocelové ráfky 5,5 J 14" / 6,0 J 15"
Pneumatiky 185/70R14 88T / 185/65R15 88T

BRzDy
Vpředu: kotoučové (průměr mm x tloušťka mm) 258 x 22 258 x 22 258 x 22 258 x 22
Vzadu: bubnové (průměr) 9"

hMOTNOSTi (kg) ACCESS/ AMBiANCE AMBiANCE
užitečné zatížení*** 555 / 675 675 526 / 566 558 / 568
Provozní hmotnost*** 1 198 / 1 211 1 281 1 277 / 1 280 1 280
Maximální  povolená celková hmotnost 1 753 / 1 886 1 956 1 803 / 1 846 1 838 / 1 848
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy 2 953 / 3 086 3 156 3 003 / 3 046 3 038 / 3 048
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu 615 640 635 / 640 640
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu 1 200 1 200 1 200 1 200
• v sérii
*  uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. 

Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.
** uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).


