NOVI
DACIA SPRING

KONČNO
DOSTOPNA
ELEKTRIKA

SLOG,
POLN ENERGIJE
Novi 100-odstotno električni Dacia Spring ni samo moden. Zapelje vas s svojim energičnim mestnim
slogom. Višja razdalja vozila od tal, večji oboki koles, robustna ramena in zaščita pragov prispevajo k
njegovemu kompaktnemu videzu športnega terenskega vozila. Sprednjo stran odlikujejo kupolasti pokrov,
zožena optika in velik ščitnik. Zadnji del odlikuje dinamika: močne linije odbijača, svetlobni podpis v obliki

črke Y, narebreni blatniki in spodnji naletni ščitniki. Strešni nosilci in sistem pokrovov Flexwheel v videzu
platišč iz aluminija še izpopolnijo videz profila. S paketom v oranžni barvi se odločite za še bolj eksplozivno
osebnost. Z drznim električnim mestnim avtomobilom Spring bo vaše vsakodnevno življenje postalo
preprosto in hkrati polno sloga.

SVETLOBNI PODPIS V OBLIKI ČRKE Y

SVETLOBNI PODPIS LED IN IZOBČENI ŽAROMETI

OSUPLJIV,
PRIJETEN, OPREMLJEN
Tiha notranjost Dacia Springa vam zagotavlja udobje in slog, ki ju potrebujete, ter užitek, ki ga ponuja
pomirjujoče vzdušje 100-odstotno električnega vozila. Zaradi barvnih elementov in čistih linij avtomobil
vabi k dobremu počutju. Armaturna plošča vam omogoča, da z enim samim pogledom zaobjamete vse
kontrolnike. Prestavna ročica se je umaknila kromiranemu vrtljivemu gumbu s tremi položaji: naprej/
nevtralno/vzvratno.
Številne funkcije poenostavljajo vaše vsakodnevno življenje: servo volan, daljinsko centralno zaklepanje,
ročna klimatska naprava, električno prilagajanje ogledal in štiri električna stekla. Vse je na voljo serijsko.

Intuitivni večpredstavnostni sistem na 18-centimetrskem zaslonu in vzvratna kamera* bosta olajšala vaša
potovanja in manevriranje po mestu. Vašo varnost zagotavlja digitalni zaslon med merilniki, da se boste
vi lahko osredotočili na cesto. Prepoznavanje glasu vam omogoča, da boste imeli svoje roke ves čas na
volanu. Nov duh, nov trend - pozabite na nepomembno in delite pomembne trenutke s sopotniki.

* Serijsko pri izvedenki EXPRESSION.

INTUITIVNI DIGITALNI ZASLON

KROMIRAN VRTLJIV GUMB

PREPROSTOST,
KI JO NUDI
ELEKTRIKA

KLJUČNI ADUTI
Motor z močjo 33 kW (45 KM) z baterijo 26,8 kWh, ki dopolnjuje opremo Dacia Springa, je tehnologija, ki
temelji na izkušnjah skupine Renault na področju električne mobilnosti. Dacia vam lahko ponudi električno
vozilo, zvesto svoji filozofiji: vsestranskost in zanesljivost po neprekosljivi ceni. Z novim Dacia Springom
potujte brez polnjenja do 305 km*, odvisno od pogojev.
Polno napolnjena baterija in vožnja z dosegom 30 km na dan (evropsko povprečje) vam zagotavljata več
kot en teden potovanj po mestu in dlje. S popolno avtonomijo.

Velika izbira možnosti za polnjenje: gospodinjska vtičnica 220 V s standardnim kablom, Wallbox z
dodatnim kablom ali enosmerni tok DC z dodatnim polnilnikom za bliskovito 80-odstotno napolnjenost
baterije v manj kot eni uri. Še več: navigacija Media NAV vam pomaga najti polnilne postaje v bližini.
Brezskrbnost je zagotovljena. Če znate upravljati avtonomijo vašega pametnega telefona, bo upravljanje
100-odstotno električnega Dacia Springa otročje lahko.
*Mestni cikel WLTP, 230 km pri mešanem ciklu WLTP.

ELEKTRIČNA TEHNOLOGIJA

KOMPAKTNA
IN ZELO PROSTORNA
Kompaktna zunanjost 100-odstotno električnega Dacia Springa skriva notranjost, ki je hkrati prostorna
in izjemno prijetna. Udobno se namestite in uživajte v štirih udobnih sedežih. Zadnja stran z velikodušno
višino stropa in 100 mm prostora za kolena ponuja užitek za večje popotnike. Zaradi zložljivih zadnjih
sedežev lahko v vsakem trenutku prilagodite prostor glede na svoje potrebe. Prevažate lahko tudi tovor
večjih velikosti. Njegova močna točka je tudi veliko prostora za shranjevanje s prostornino 23,1 litrov,

PRTLJAŽNIK PROSTORNINE 290 LITROV

ki zajema velik predal v armaturni plošči, predale v vratih in organizator za drobne stvari v osrednji
konzoli. Na nikogar nismo pozabili: potniki zadaj imajo na voljo žepe na hrbtiščih sprednjih sedežev. Ker je
električni Dacia Spring kos vsem izzivom, vam prtljažnik s prostornino 290 litrov, ki ga je mogoče povečati
na 631 litrov, ponuja največjo zmogljivost prtljažnika v svojem razredu. Ta mali pustolovec je zares prijazen
do vseh vaših potreb.

PRIKLOPLJENI
IN POVEZANI
Ostanite na tekočem s svojim digitalnim življenjem s pomočjo intuitivne in uporabniku prijazne povezljivosti, ki jo zagotavlja 100-odstotno
električni Dacia Spring. Z enim prstom upravljajte 18-centimetrski zaslon na dotik in multimedijski sistem Media Nav* ter dostopajte do
navigacije* in radia DAB. Uživajte tudi v svojih najljubših aplikacijah prek preslikave pametnega telefona, združljivega z Apple CarPlay™
in Android Auto™. Sistem Bluetooth®, vtičnica USB, vtičnica AUX – vaše naprave so v trenutku povezane. Za večjo varnost aktivirajte
prepoznavanje glasu na volanu in upravljajte vse funkcije s svojim glasom.
Električni Dacia Spring je povsem v duhu s časom.
*Na voljo z doplačilom ali serijsko pri izvedenki EXPRESSION. Android Auto™ je znamka Google Inc. Apple CarPlay™ je znamka Apple Inc.
* Dacia na svojih modelih ponuja možnost brezplačnih posodobitev zemljevidov v navigaciji. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca Dacie.

V TRENUTKU ODZIVNA MOBILNOST

VOZITE POPOLNOMA VARNO
Sodoben, 100-odstotno električen Dacia Spring, zanesljiv tako v mestu kot tudi na poti, dokazano zagotavlja aktivno in pasivno varnost. Poleg sistemov ABS in ESP, elektronsko porazdeljene zavorne sile in šestih zračnih
blazin je serijsko opremljena tudi s sistemi za pomoč vozniku, ki vas spremljajo na vaših potovanjih.

SISTEM ZA AKTIVNO POMOČ PRI ZAVIRANJU V SILI

SAMODEJNO PREKLAPLJANJE MED DOLGIMI IN ZASENČENIMI LUČMI

Včasih je težko oceniti tveganje trčenja z vozilom pred vami. Naprava zazna nevarnost in sproži
vizualna in zvočna opozorila. Če se voznik prepočasi odzove, se zaviranje samodejno aktivira ali okrepi.

Zdaj se ne more več zgoditi, da bi pozabili prižgati luči, ko zapeljete v predor ali se znoči. Senzor
svetlobe na vetrobranskem steklu zazna pomanjkanje naravne ali umetne svetlobe, na primer v mestu.
Takrat se samodejno vklopi ustrezna vrsta osvetlitve.

OMEJEVALNIK HITROSTI

POMOČ PRI VZVRATNEM PARKIRANJU IN KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

Zaradi omejitev hitrosti moramo pozorno spremljati merilnik hitrosti. Z omejevalnikom hitrosti
nastavite hitrost, ki je ne smete prekoračiti, in vozite brez vseh skrbi.

V mestu je treba za parkiranje vozila izkoristiti prav vsak prostor, tudi najožjega. Sistem za zaznavanje
vas bo osvojil že ob prvem manevru, saj se bo že ob najmanjši oviri za avtomobilom sprožilo zvočno in
vizualno opozorilo.

DACIA SPRING

OPREMA
ESSENTIAL

SERIJSKA OPREMA
ESSENTIAL
VARNOST IN POMOČ PRI
VOŽNJI
− Baterija s kapaciteto 26,8 kWh
− Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
− Čelna varnostna blazina za voznika
in sovoznika
− Daljinsko centralno zaklepanje
− ECO funkcija (varčni način vožnje)
− Indirekten sistem za nadzor tlaka
v pnevmatikah
− Merilnik hitrosti v kilometrih na uro
− Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
− Omejevalnik hitrosti
− Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov
spredaj in zadaj
− Samodejna zavora v sili
− Samodejni vklop luči
− Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev
− Sistem proti blokiranju koles (ABS)

EXPRESSION

− Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
− Sistem za pomoč pri speljevanju
v klanec (HSA)
− Sistem za samodejni klic v sili
− Stranski varnostni blazini +
varnostni zavesi
− Varnostna pasova z zategovalnikom
in omejevalnikom zatezne sile
− Visoko nameščena zavorna luč
− Vzvratni luči
UDOBJE
− Električni pomik prednjih stekel
− Električni pomik zadnjih stekel
− Električno nastavljivi zunanji ogledali
− Nasloni za glavo na vseh sedežih
− Odlagalni prostor v prednjih vratih
− Ogrevano zadnje steklo z brisalcem
− Polnilni kabel Mode 3 - javne
polnilne postaje
− Preklopljiva zadnja klop
− Ročna klimatska naprava

Android Auto™ je znamka Google Inc. Apple CarPlay™ je znamka Apple Inc.
Slike so simbolične.
* Dacia na svojih modelih ponuja možnost brezplačnih posodobitev zemljevidov
v navigaciji. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega prodajalca Dacie.

DIZAJN
− 14-inčna platišča FlexWheel
− LED dnevne luči
− Notranjost v temni barvi
− Polarno bela barva
− Sedežne prevleke iz tekstila
− Tonirano zadnje steklo
− Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
− Zunanje kljuke v barvi karoserije
− Kromirane obrobe zračnikov
− Dekorativni elementi na sprednjih vratih
v kovinsko sivi barvi
MULTIMEDIJA
− Radio z Bluetooth® tehnologijo in
USB priključkom
DODATKI
− Kit za popravilo pnevmatik

SERIJSKA OPREMA
EXPRESSION
(DODATNO NA OPREMO
ESSENTIAL)
UDOBJE
− Vzvratni parkirni senzor in kamera
za vzvratno vožnjo

MULTIMEDIJA
− Multimedijski sistem MEDIA NAV
EVOLUTION + DAB s 7" zaslonom na dotik
in upravljanikom ob volanu
− Kartografija Vzhodna Evropa
− Funkcija povezljivosti z Android Auto™
in Apple CarPlay™

DIZAJN
− Paket SIVA DEKORATIVA (stranske
nalepke, okrasne strešne letve in
zunanja ogledala)
− Kovinska barva
− Sedežne prevleke iz tesktila s šivi
v sivo zeleni barvi Lichen Kaki
DODATKI
− Rezervno kolo normalnih dimenzij

SERIJSKA OPREMA
CARGO
VARNOST IN VOŽNJA
− Baterija s kapaciteto 26,8 kWh
− Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
− Daljinsko centralno zaklepanje
− Sistem proti blokiranju koles (ABS)
− Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
− Sistem za pomoč pri speljevanju
v klanec (HSA)
− Čelna varnostna blazina za voznika
in sovoznika
− Stranski varnostni blazini
− Možnost izklopa prednje sovoznikove
varnostne blazine
− Varnostna pasova z zategovalnikom
in omejevalnikom zatezne sile
− Opozorilo za nepripet varnostni pas
pri vozniku in sovozniku
− Merilnik hitrosti v kilometrih na uro

− Električni servo volan
− ECO funkcija (varčni način vožnje)
− Omejevalnik hitrosti
− Vzvratni luči
− Visoko nameščena zavorna luč
− Sistem za samodejni klic v sili
− Samodejni vklop luči
− Indirekten sistem za nadzor tlaka
v pnevmatikah
− Senzorji za vzvratno vožnjo
UDOBJE
− Električni pomik prednjih stekel
− Električni pomik zadnjih stekel
− Ročna klimatska naprava
− Ročno nastavljivi zunanji ogledali
− Ogrevano zadnje steklo z brisalcem
− Polnilni kabel Mode 2
− Polnilni kabel Mode 3 - javne polnilne
postaje
− Brez sedežev druge vrste

− Plastični tepih v prtljažnem prostoru
− Pritrdilna mesta v tovornemn prostoru
− Mrežasta pregradna stena
− Odlagalni prostor v prednjih vratih
DIZAJN
− 14-inčna platišča Full Cover
− Tonirano zadnje steklo
− Polarno bela barva
− Zunanja ogledala in kljuke v črni barvi
− Notranjost v temni barvi
− Sedežne prevleke Cargo
− Kromirane obrobe zračnikov
− LED dnevne luči
MULTIMEDIJA
− Radio z Bluetooth® tehnologijo in USB
priključkom
DODATKI
− Kit za popravilo pnevmatik

DACIA SPRING

BARVE

MODRA CENOTE(1)

RDEČA GOJI(1)

1 - Kovinska barva. 2 - Enoslojna barva.
Slike so simbolične.

SREBRNA LIGHTNING(1)

ČRNA ASTRAL(1)

BELA KAOLIN(2)

LICHEN KAKI(1)

DACIA SPRING

DODATNA OPREMA

1. PREDALI NA OSREDNJI KONZOLI IN
DRŽALO ZA PIJAČO

Povečajte prostor za shranjevanje s predali na
osrednji konzoli in držalom za pijačo. Telefon,
ključi, kovanci, pločevinka ali steklenica bodo ves
čas pri roki. Ne boste se več znašli brez njih.
2. BREZŽIČNI POLNILNIK ZA
PAMETNE TELEFONE

100 % udobje in preprostost. Popolno za polnjenje
pametnega telefona prek indukcije v avtomobilu.
3. NALEPKE ZA AVTOMOBIL PO MERI

Komplet treh nalepk, ki so popolnoma prilagojene
vratom prtljažnika, zadnjim stranskim delom in
obrobi sprednjih žarometov, da boste izstopali s
slogom.
4. PREDNJE PRAGE Z VZMETOM IN
TEKSTILNO PREPEGO PREMIUM

Začutite pridih elegance in sodobnosti vsakič, ko
odprete vrata in na njih zagledate napis Spring.
Izberite štiridelni komplet vrhunskih preprog
Premium, ki nadgradijo vizualni vtis in zaščitijo
celotno notranjost.

2.

1.

5. VEČNAMENSKA TORBA ZA
SHRANJEVANJE

Vrhunska in praktična torba je izdelana v Franciji
iz tkanin, ki jih reciklirajo osebe z invalidnostjo.
Primerna je za shranjevanje kablov, živil ali
drugih predmetov, da bo vaš prtljažnik brezhibno
urejen. Siva z modrimi detajli. Preprosto čiščenje
notranjega dela.

3.

4.

5.

6. ZAŠČITA MEHANIZMA VRAT IN
VZVRATNIH OGLEDAL

Poudarite mestni avanturistični slog vaše Dacije
Spring in jo hkrati zaščitite pred udarci na
občutljivih predelih, kot so vzvratna ogledala ter
sprednja in zadnja vrata.
7. ORGANIZATOR PRTLJAŽNIKA
6.

DACIA

Izberite organizator za domiselno shranjevanje
majhnih predmetov v prtljažniku.
8. MODULARNA ZAŠČITA
PRTLJAŽNIKA EASYFLEX

Pokrijte celotno površino prtljažnika, kadar
prevažate večje predmete. Vsestranska in
vodoodporna zaščita se zlahka zloži in razgrne, da
se prilagodi položaju zadnjih sedežev, tudi ko so
zloženi.
9. PRAG IN PREPROGA PRTLJAŽNIKA
7.

8.

Tekom leta ves čas natovarjate in raztovarjate
prtljažnik vozila. Zagotovite trajno zaščito
prtljažnega prostora in izkoristite lastnosti
vrhunskega materiala.
Priročen in po meri izdelan prag prtljažnika iz
nerjavečega jekla pokrije odbijač in doda pridih
sloga.
10. OBOJESTRANSKO KORITO
PRTLJAŽNIKA

9.

Za več informacij o dostopni dodatni opremi se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca.

10.

Za ohranjen prtljažnik in čisto originalno preprogo.
V vodoodpornem koritu z visokimi robovi, ki
preprečujejo razlitje, lahko prevažate vse.

DACIA SPRING

DIMENZIJE

POGLED S STRANI

POGLED OD SPREDAJ

843
1,906

896

151
692

1,385
2,423

619

1,579

3,734

1,770

POGLED OD ZADAJ

1,250

1,231

1,516

931

PRTLJAŽNIK (V DM3 - STANDARD VDA)
Najmanjša prostornina prtljažnika
Največja prostornina prtljažnika

270
1 100

1,365
Dimenzije v mm.

VOZITE, POTUJTE, UŽIVAJTE

V DUHU DACIJE!
V Daciji izdelujemo praktična in robustna vozila po najboljši ceni. Modeli z uveljavljenim slogom in brez
odvečnih elementov so opremljeni z najbolj zanesljivimi in odobrenimi tehnologijami – vse to po
neverjetni ceni. V petnajstih letih smo spremenili razmere in pretresli avtomobilski trg. Ni mogoče? Pa je.
Naša skrivnost? Popolna kombinacija preprostosti, preglednosti in dostopnosti. Od izbire modela do cene
in vzdrževanja – z Dacijo je vse jasno in pregledno.

Voziti Dacijo pomeni biti prepričan, da ste sprejeli najboljšo odločitev. Pomeni izbrati kakovost,
zanesljivost in dizajn, pa tudi udobje in predvsem pošteno ceno. To je priložnost, da si privoščite novo
vozilo, ki ustreza vašim potrebam. Nenazadnje vožnja z Dacijo pomeni, da ne boste porabili vsega denarja
za vozilo. Ostalo ga bo dovolj za dopust, nakup sanjske kitare za hčerko ali preprosto za prihranke.

EKSKLUZIVNO
ZA VSE

Slike v brošuri so simbolične informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do
napak. Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani na spletni strani ali v katalogu, trenutno niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih
elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite
na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Prizadevali smo si, da bi bila vsebina te izdaje na dan tiskanja točna in posodobljena. Dokument smo oblikovali na podlagi prejšnjih izdaj in prototipov. V okviru naše politike nenehnega izboljševanja izdelkov
si Dacia pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije ter opisana in predstavljena vozila in dodatno opremo. O teh spremembah v najkrajšem možnem času obvestimo prodajalce vozil Dacia.
Različice se lahko razlikujejo glede na državo prodaje, prav tako morda ni na voljo določena vrsta opreme (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na predstavnika blagovne
znamke Dacia. Zaradi omejitev tehnik tiskanja se lahko tukaj predstavljene barve nekoliko razlikujejo od dejanskih barv ali materialov notranje opreme. Vse pravice pridržane. Razmnoževanje v kakršni koli
obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je prepovedano brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Dacia.
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