NOVI
DACIA SPRING
DODATNA OPREMA

DODAJTE
KANČEK
LASTNEGA
SLOGA
Prilagodite zunanjo in notranjo podobo svojega povsem novega vozila
Dacia Spring Electric z luksuzno in elegantno dodatno opremo. Tako
bo vožnja zabavna in praktična.

DIZAJN

PRILAGODITEV ZUNANJOSTI

1.

1. 2. NALEPKE ZA PRILAGODITEV
PO MERI

Komplet treh nalepk, ki so kot nalašč za
pokrov prtljažnika, zadnje bočne dele in
ohišja zunanjih ogledal, da boste s svojim
slogom resnično izstopali.
3. ANTENA V OBLIKI PLAVUTI
MORSKEGA PSA

Z anteno v obliki plavuti morskega psa,
ki bo poživila linije vašega vozila, dodajte
pridih elegance.

2.

3.

PRILAGODITEV NOTRANJOSTI

1. OSVETLJENI PREDNJI
PRAGOVI VRAT Z NAPISOM
SPRING IN TEKSTILNE TALNE
PREPROGE PREMIUM

1.

Obloge vratnih pragov Spring s časovno
upravljano belo osvetlitvijo so izraz
elegantnega in sodobnega videza, ki vas
pozdravi, takoj ko odprete vrata. Privoščite
si štiri preproge vrhunske kakovosti, ki
bodo vašemu vozilu dodale pridih razkošja
ter preoblikovale in zaščitile tla celotnega
potniškega prostora.

VSE, KAR
POTREBUJETE
ZA ČUDOVIT
DAN
Uživajte v vsakodnevnem udobju in lahkotnosti s povsem novim vozilom
Dacia Spring. Praktično in funkcionalno dodatno opremo smo zasnovali z
mislijo na najboljšo izkušnjo v vozilu. Na voljo pa vam je tudi po meri izdelana
zaščitna oprema za notranjost in karoserijo.

UDOBJE IN ZAŠČITA

IZKUŠNJA V VOZILU

1. BREZŽIČNI POLNILNIK ZA
PAMETNI TELEFON

Za kar največ udobja in praktičnosti!
Idealno za brezžično polnjenje vašega
pametnega telefona v vozilu.

1.

2. OPREMA ZA KADILCE

Ključnega pomena za vzdrževanje čistega
vozila. Vključuje pepelnik in vžigalnik za
cigarete.
3. HLADILNA TORBA

Vzemite jo s seboj, kamorkoli greste!
20-litrska hladilna torba, ki je preprosta za
prenašanje in priključitev, ohranja pravo
temperaturo hrane in pijače – visoko ali
nizko – v vseh letnih časih.

2.

3.

4. PREDNJI IN ZADNJI ZRAČNI
DEFLEKTORJI

4.

Vozite s pol spuščenimi stekli brez prepiha
in turbulence. Diskretni, po meri izdelani
zračni deflektorji, ki se pritrdijo s sponkami,
so dovolj vzdržljivi za slabše vremenske
razmere in krtačne valje v avtopralnicah.

UDOBJE IN ZAŠČITA

ODLAGALNA MESTA

2.

1. KONZOLA IN OKVIR Z DRŽALI
ZA PIJAČO

Konzolo optimizirajte z organizatorji in
držali za pijačo. Telefon, ključi, drobiž,
pločevinke ali steklenice bodo tako vedno
na dosegu roke – drugače si sploh ne boste
mogli več predstavljati.
2. KOŠARA ZA PIKNIK

Svoje nakupe ali opremo za piknik zložite v
to elegantno košaro. Je izjemno praktična
in opremljena z ročajem, da jo zlahka
vzamete iz prtljažnika.
3. ODSTRANLJIVI SISTEM ZA
UREJANJE PRTLJAŽNIKA DACIA

1.

3.

Ta pametni pripomoček za shranjevanje
ohranja vašo prtljago na mestu. Na voljo je
v barvi karbonskih vlaken, pritrdite pa ga s
pritrdilnimi ježki.

ZUNANJA ZAŠČITA

1. ŠČITNIKI ZA ROBOVE VRAT IN
ZUNANJA OGLEDALA

Nič več odkrušene barve ali majhnih
poškodb na robovih vrat in zunanjih
ogledal. Ti mehki ščitniki z minimalistično
zasnovo zagotavljajo dolgotrajno zaščito
pred blažjimi udarci. Nepogrešljiva oprema
v mestu.

1.

2. PREDNJE IN ZADNJE KOLESNE
ZAVESICE

Učinkovito zaščitite spodnjo stran
karoserije svojega vozila pred škropljenjem
vode, blatom in kamenjem.
3. BOČNE ZAŠČITNE LETVE ZA
PRAGOVE VRAT

Poudarite robusten videz svojega vozila in
hkrati zaščitite spodnji del vrat.

2.

3.

UDOBJE IN ZAŠČITA

NOTRANJA ZAŠČITA

1. TEKSTILNE PREPROGE
COMFORT

Kakovostne preproge so preproste za
vzdrževanje. Za zaščito tal vašega vozila
po meri.
2. ZAŠČITNE OBLOGE VRATNIH
PRAGOV SPREDAJ SPRING

Po meri prilagodite in zaščitite območja
okoli vrat svojega vozila. Končna
obdelava Spring doda pridih prefinjene
ekskluzivnosti.

1.

4.

3. 4. DVOSTRANSKA OBLOGA
PRTLJAŽNIKA

Idealno za preprost prevoz raznih
predmetov, zlasti umazanih. Poltrd,
vodoodporen material in visoki robovi
preprečujejo vdor vode, zadržujejo blato
in so povsem preprosti za čiščenje.
Dvostranska preproga, ki ima na eni strani
tekstil, na drugi pa gumo, je primerna za
vse vrste uporabe.
5. 6. PRILAGODLJIVA ZAŠČITA
PRTLJAŽNIKA EASYFLEX

Pokrije celotno površino prtljažnega
prostora, da boste povsem preprosto
prevažali velike predmete. To vsestransko
in vodoodporno zaščitno platno se zlahka
zloži in razgrne, da ga prilagodite položaju
zadnjih sedežev, tudi če so ti preklopljeni.

3.

4.

7. OBLOGA PRTLJAŽNEGA
PRAGA IN TEKSTILNA PREPROGA
ZA PRTLJAŽNIK

Dolgoročno zaščitite svoj prtljažnik in
izkoristite vrhunsko kakovost preproge
za prtljažnik pri prevozu vsakodnevnih
predmetov. Praktična in po meri izdelana
obloga za prag prtljažnika iz nerjavečega
jekla poudari videz odbijača in vozilu doda
pridih sloga.

5.

6.

7.

BREZSKRBNOST
V VSAKEM
TRENUTKU
Pri Dacii smo za vas oblikovali širok nabor dodatne opreme, da boste v vseh
okoliščinah povsem brezskrbni. Izkoristite jo, bodite svobodni!

BREZSKRBNOST

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

1.

1. VGRAJENA ARMATURNA
KAMERA

Ta samodejni samostojni snemalni sistem
na vozilu s kamero polne HD-ločljivosti
omogoča spremljanje in beleženje
potovanj. V primeru spora bo gotovo
nepogrešljiva.
2. SENZORJI ZA PARKIRANJE

So bistvenega pomena za nemoteno
manevriranje in vas opozarjajo na ovire
pred ali za vami.
3. OTROŠKI SEDEŽ – TRIFIX2
I-SIZE

Zasnovan je za otroke, stare od 15 mesecev do 4
let. S svojo udobno ergonomsko obliko zagotavlja
popolno zaščito. Optimalna pritrditev zaradi
vgrajenih konektorjev ISOFIX in traku Top Tether.

2.

3.

POLNILNI KABLI

1. VEČNAMENSKA VREČA ZA
SHRANJEVANJE

2.

To čedno in praktično torbo so v Franciji iz
recikliranih tkanin izdelali invalidni delavci.
Vanjo lahko shranite kable, nakupljene
izdelke ali druge predmete, obenem pa
ohranite svoj prtljažnik urejen. Okrašena
je s sivimi in modrimi šivi, notranjost pa se
preprosto opere.
Vozilo lahko polnite kjer koli, to pa seveda
pomeni, da morate s seboj vedno imeti
polnilne kable. V naši ponudbi poiščite
pravi kabel, ki bo ustrezal vsem vašim
potrebam.
2. POLNILNI KABEL ZA STENSKO
POLNILNO POSTAJO T2-T2 – 32
A – 6,5 M
3. POLNILNI KABEL ZA
GOSPODINJSKO VTIČNICO T2-E/F
– ENOFAZNI – 16 A

1.

3. - 4.

4. POLNILNI KABEL ZA
GOSPODINJSKO VTIČNICO T2-E/F
– ENOFAZNI – 10 A

DACIA SPRING

SEZNAM KATALOŠKIH ŠTEVILK
KAT. ŠT.

COMFORT

COMFORT PLUS

Antena v obliki plavuti morskega psa

82 01 731 020

Nalepke za prilagoditev po meri

82 01 742 286

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

DESIGN
Zunanjost

Notranjost
Zaščitne obloge vratnih pragov spredaj Spring

77 11 945 712

Osvetljene zaščitne obloge vratnih pragov spredaj Spring

77 11 945 713

Obloga praga prtljažnika

82 01 741 960

UDOBJE IN ZAŠČITA
Stekla
Prednji zračni deflektorji

77 11 947 886

Zadnji zračni deflektorji

77 11 947 887

Izkušnja v vozilu
Organizator za konzolo

96 15 049 05R

Organizator z držali za pijačo

77 11 945 469

Komplet za kadilce(1)

82 01 375 535

Hladilna torba

77 11 431 405

KAT. ŠT.

COMFORT

COMFORT PLUS

82 01 741 933

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Notranja oprema
Preproga za prtljažnik Spring
(2)

Dvostranska obloga prtljažnika Spring

82 01 742 284

Prilagodljiva zaščita prtljažnika Easyflex

82 01 740 602

Odstranljivi sistem za urejanje prtljažnika Dacia

82 01 653 542

Predal za shranjevanje v prtljažniku z razdelki

77 11 940 885

Košara za piknik Dacia

77 11 943 404

Večnamenska vreča za shranjevanje

77 11 943 111

Preproge
Tekstilne preproge Spring Comfort

82 01 741 618

Tekstilne preproge Spring Premium

82 01 741 621

Gumijaste preproge

82 01 743 311

Zaščita karoserije
Zaščitne zavesice Dacia (prednje ali zadnje)

82 01 235 609

Bočne zaščitne letve za pragove vrat

82 01 711 253

Ščitniki za robove vrat in zunanja ogledala

82 01 743 312

DACIA SPRING

SEZNAM KATALOŠKIH ŠTEVILK
KAT. ŠT.

COMFORT

COMFORT PLUS

Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico T2-E/F – enofazni – 10 A

77 11 943 515

Polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico T2-E/F – enofazni – 16 A

29 69 040 59R

GreenUp vtičnica (priporočena za hišno polnjenje z 16A polnilnim kablom)

82 01 486 884

Polnilni kabel za stensko polnilno postajo T2-T2 – 32 A – 6,5 m

77 11 943 517

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

o(4)

POLNILNA POSTAJA
Polnilni kabli

MULTIMEDIJA
Telefon
Brezžični polnilnik za pametni telefon

82 01 737 398

Magnetni nosilec za pametni telefon na armaturni plošči

77 11 784 775

Magnetni nosilec za pametni telefon na zračniku

77 11 784 774

VIDEO
Vgrajena armaturna kamera(3)

82 01 742 647

Armaturna kamera Nextbase 222 GW

77 11 945 185

Armaturna kamera Nextbase 322 GW

77 11 945 184

VARNOST
Pomoč pri vožnji
Parkirni senzorji, spredaj

82 01 742 645

Parkirni senzorji, zadaj

82 01 742 646

•

KAT. ŠT.

COMFORT

COMFORT PLUS

96 61 158 44R

•

•

Otroški sedež Baby Safe 2 i-Size, skupina 0+

77 11 940 742

Podstavek za otroški sedež Baby Safe i-Size

77 11 940 741

Otroški sedež Kidfix XP, skupina 2–3

77 11 940 745

Otroški sedež Trifix 2 i-Size, skupina 1

77 11 940 744

•
•
•
•

•
•
•
•

Oprema za izredne primere in signalizacijo
Držalo za gasilni aparat

Varnost otrok

•: združljivo; o: združljivo pod določenimi pogoji; -: nezdružljivo. (1) Komplet za kadilce vključuje pepelnik in vžigalnik. (2) Obojestranska obloga z dvignjenimi dvostranskimi robovi – tekstil in guma. (3) Armaturna kamera s trajno pritrditvijo na
vetrobransko steklo. (4) Zadnji parkirni senzorji kot doplačilna oprema za različico vozila Comfort Plus - E2+. (5) Varnostni paket vključuje varnostni jopič, varnostni trikotnik in komplet za prvo pomoč.

DACIA SPRING

ZDRUŽLJIVOST DODATNE OPREME

Kataloška številka

Prilagodljiva zaščita prtljažnika
Easyflex

Dvostranska obloga prtljažnika
Spring (gumijasta površina)

Odstranljivi sistem za urejanje
prtljažnika Dacia

82 01 740 602

82 01 742 284

82 01 653 542

-

-

Prilagodljiva zaščita prtljažnika Easyflex

82 01 740 602

Dvostranska obloga prtljažnika Spring
(gumijasta površina)

82 01 742 284

-

Odstranljivi sistem za urejanje prtljažnika Dacia

82 01 653 542

-

-

-

–: ni združljivo. Samo kataloške številke v tej razpredelnici so med seboj nezdružljive. Vse druge kataloške številke so združljive med seboj in z zgoraj navedenimi kataloškimi številkami.

EKSKLUZIVNO
ZA VSAKOGAR

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. Dacijini koncesionarji 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.
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