Dacia Dokker
& Dokker Stepway

Dacia Dokker

Uprość
codzienne życie.

Dacia Dokker

Technologie
ułatwiające życie
Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się Twoje potrzeby. Dacia Dokker
oferuje Ci więcej niż dotąd użytecznych technologii. System multimedialny
Media Nav Evolution, wbudowana kamera cofania, wspomaganie ruszania
pod górę, klimatyzacja, regulator-ogranicznik prędkości...* Dacia Dokker
spełnia Twoje oczekiwania i ułatwia Ci życie.
* W standardzie lub opcji w zależności od wersji.

Dacia Dokker

Wiele możliwości
aranżacji wnętrza
Pomysłowa i praktyczna Dacia Dokker ułatwia codzienne życie. Tylne

panuje atmosfera absolutnego spokoju za sprawą wyposażenia w ABS ze

boczne drzwi przesuwne ułatwiają załadunek i dostęp do tylnych siedzeń.

wspomaganiem nagłego hamowania, 4 poduszek powietrznych, systemu

Wnętrze pełne jest pomysłowych schowków w dobrze zaplanowanej

Isofix do bezproblemowego mocowania fotelików Twoich dzieci, ESC

przestrzeni. Tylna kanapa, dzielona w układzie 1/3-2/3 i składana do

(elektroniczny układ kontroli toru jazdy), jak również systemu wspomagania

pionu, umożliwia przejście od konfiguracji 5-miejscowej do konfiguracji

parkowania tyłem*. Przestrzeń, bezpieczeństwo... Wielkie możliwości stają

4-, 3- lub 2-miejscowej w zależności od Twoich potrzeb. Spraw radość

przed tobą otworem!

dzieciom i zabierz w podróż wszystko, czego potrzebują. W Dacii Dokker

* W standardzie lub opcji w zależności od wersji.

Dacia Dokker

Access

Open

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

--Przedni i tylny zderzak w kolorze szarym
--Prawe przesuwne, przeszklone drzwi boczne
--Stalowe obręcze kół 14" z minikołpakiem
--Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
--Obudowy lusterek bocznych w kolorze
czarnym
--Kluczyk ręcznego otwierania drzwi
--Ręcznie podnoszone szyby przednie
--Tylna kanapa niedzielona
--Drzwi tylne dwuskrzydłowe
--ABS z układem nagłego hamowania
--System kontroli toru jazdy ESC
--Czołowe i boczne poduszki powietrzne

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego:
--Obręcze kół 15" z kołpakiem TISA
--Koło zapasowe

OPEN = ACCESS+

--Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz MP3,
Bluetooth®, wejście USB-jack w panelu radia
z pilotem przy kierownicy)
--Światła przeciwmgłowe
--Elektrycznie podnoszone szyby przednie
--Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym
--Stalowe obręcze kół 15" z kołpakiem ARACAJU
--Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją
w pionie
--Tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
i składana do pionu
--Półka pod dachem
--Przesłona bagażnika z nawijaczem
--Pełne wykończenie bagażnika z wyjmowaną
wykładziną z tworzywa sztucznego
--Oświetlenie bagażnika
--2 gniazda 12V
--Centralna blokada drzwi ze zdalnym
otwieraniem/zamykaniem

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego:
--Klimatyzacja manualna z filtrem
przeciwpyłkowym
--Regulator/ogranicznik prędkości
--Relingi dachowe
--Lusterka boczne regulowane elektrycznie
--Lewe przesuwne drzwi boczne
--Aluminiowe obręcze kół 15", wzór NEPTA
--Podłokietnik przedni
--Przednie fotele podgrzewane
--Fotel kierowcy z regulacją wysokości
--Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
--Oświetlenie w drugim rzędzie
--Koło zapasowe*
* Nie dotyczy wersji z fabryczną instalacją LPG
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Laureate

Stepway

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

LAUREATE = OPEN+

--Klimatyzacja manualna z filtrem
przeciwpyłkowym
--Lewe przesuwne, przeszklone drzwi boczne
--Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
--Lusterka boczne w kolorze nadwozia
--Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka boczne
--Elektrycznie podnoszone szyby przednie
z wyłącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
--Fotel kierowcy z regulacją wysokości
--Przednia lampka sufitowa po stronie pasażera
--Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po
stronie pasażera
--Kieszenie w osłonach tylnych drzwi
--Kieszenie na tylnej stronie oparć przednich
foteli
--Kołpaki 15", wzór POPSTER

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego:
--Media Nav Evolution: ekran dotykowy 7"
z nawigacją, radioodtwarzaczem, wejście
USB i jack, Bluetooth (r), pilot sterujący pod
kierownicą
--Regulator/ogranicznik prędkości
--Relingi dachowe
--Aluminiowe obręcze kół 15", wzór NEPTA
--System wspomagania parkowania tyłem
--Kamera cofania
--Pakiet komfort: podłokietnik przedni, stoiki
lotnicze i lusterko do obserwacji pasażerów
--Przednie fotele podgrzewane
--Koło zapasowe *
* Nie dotyczy wersji z fabryczną instalacją LPG

STEPWAY = LAUREATE+

--Regulator/ogranicznik prędkości
--Kierownica pokryta skórą
--Przedni zderzak w kolorze nadwozia, tylny
zderzak w kolorze czarnym, przednia
i tylna osłona podwozia oraz obramowania
reflektorów przeciwmgłowych w kolorze
matowego chromu
--Naklejki "Stepway" na przednich drzwiach
--Stalowe obręcze kół 16", wzór BAYADERE
--Relingi dachowe

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego:
--Media Nav Evolution: ekran dotykowy 7"
z nawigacją, radioodtwarzaczem, wejście
USB i jack, Bluetooth (r), pilot sterujący pod
kierownicą
--Aluminiowe obręcze kół 16", wzór ALTICA *
--System wspomagania parkowania tyłem
--Kamera cofania
--Pakiet komfort: podłokietnik przedni, stoiki
lotnicze i lusterko do obserwacji pasażerów
--Przednie fotele podgrzewane
--Koło zapasowe **
* Nie dotyczy wersji z silnikiem 1.6 SCe
** Nie dotyczy wersji z fabryczną instalacją LPG
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Kolory nadwozia

Kołpaki i obręcze kół

BIEL ALPEJSKA (369) (1)

BŁĘKIT MORSKI (D42)* (1)

CZ ARNA PERŁA (676) (2)

SZ ARY HIGHLAND (KQA) (2)

BEŻ DUNE (HNP) (2)

NIEBIESKI COSMOS (RPR) (2)

SZ ARY COMÈTE (KNA) (2)

NIEBIESKI AZURITE (RPL)** (2)

(1) Kolory niemetalizowane
(2) Kolory metalizowane
* Niedostępny w Stepway.
** Dostępny wyłącznie w Stepway.

MINIKOŁPAKI 14"

KOŁPAKI KÓŁ 15“ TISA*

KOŁPAKI KÓŁ 15“ ARACAJU*

KOŁPAKI KÓŁ 15“ POPSTER*

KOŁPAKI KÓŁ 16“ BAYADÈRE ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ
DARK METAL**
15“ NEPTA*

ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ
16” ALTICA**

ALUMINIOWE OBRĘCZE
KÓŁ 16” ALTICA W KOLORZE
CZARNYM Z DIAMENTOWYM
POŁYSKIEM**
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Akcesoria
1. KUFER DACHOWY. Wykonany ze sztywnego
tworzywa bagażnik dachowy można zamontować
w ciągu kilku minut na poprzeczkach dachowych
i uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową.
2. POPRZECZKI DACHOWE. Poprzeczki dachowe
wykonane ze stali można montować na relingach
lube bezpośrednio na dachu. Umożliwiają bezpieczny
transport kufra dachowego, bagażnika na narty czy
też bagażnika rowerowego.
3. JEDNOCZĘŚCIOWY HAK HOLOWNICZY. Znacząco
zwiększa możliwości transportowe auta. Umożliwia
ciągnięcie przyczepy, łódki czy też platformy
rowerowej.
1.2.

2.

4. WSPOMAGANIE PARKOWANIA PRZODEM
I TYŁEM. Umożliwia wykonywanie nawet
skomplikowanych manewrów dzięki zintegrowanemu
systemowi który wykrywa przeszkody znajdujące się
przed lub za samochodem.
5. TEKSTYLNE DYWANIKI CONFORT. Idealnie
dopasowane do wnętrza Dacii Dokker zapewniają
optymalne zabezpieczenie fabrycznej wykładziny.
Można je z łatwością zamocować dzięki
zintegrowanym zatrzaskom, które utrzymują
dywaniki w pożądanej pozycji.

3.

4.

5.

6. WKŁADKA OCHRONNA NA PODŁOGĘ
BAGAŻNIKA. Umożliwia przewóz brudnych
przedmiotów. Skutecznie chroni fabryczną
wykładzinę bagażnika, idealnie dostosowana do
kształtu bagażnika. Praktyczna, łatwa do założenia
i łatwo zmywalna.
7. SYSTEM RUCHOMYCH PRZEGRÓD BAGAŻNIKA.
Zamontuj w bagażniku swojej Dacii Dokker system
ruchomych przegród, który ułatwi ci utrzymanie
porządku w przestrzeni bagażowej. Jest łatwy
w montażu i dostosowany do przedmiotów różnej
wielkości.

6.

7.

8.

8. ZABEZPIECZENIE CZĘŚCI BAGAŻOWEJ.
Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej wykonane
z wysokiej jakości, grubego poliestru. Idealnie
chroni wnętrze samochodu podczas przewozu
wielkogabarytowych lub brudzących przedmiotów.
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Silniki
SILNIKI

Rodzaj paliwa
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy EWG (mkg) przy obrotach (obr./min)
Typ wtrysku
Pojemność skokowa (cm3)
Liczba cylindrów / zaworów
Norma ochrony środowiska
Filtr cząstek stałych
Stop & Start

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) / 0-100 km/h(s) (Stepway)

1.6 SCe 100

1.6 SCe 100 LPG

Benzyna
75 (102) przy 5500
150 przy 4000

Benzyna/LPG
75 (102) przy 5500
150 przy 4000

wielopunktowy

wielopunktowy

1598
4/16

1598
4/16

Nie

Nie

170/12,3 (12,8)

170/12,7 (13,1)

SKRZYNIA BIEGÓW I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Typ skrzyni biegów / Liczba biegów

152/15,5

11,1/11,6

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarczowe wentylowane (TW), Ø (mm), grubość (mm)
Tył: bębnowe (B) / średnica (cale)

(TW) 258
(B) 9

KOŁA I OPONY

Opony montowane w standardzie

185/65 R15 lub 195/55 R16 (w zależności od wersji lub opcji)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA(1)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)

6,8-7,1

7,2-7,4/9,1-9,4

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km)

8,3-8,4

9,2-9,1/11,9-11,7

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km)

6,0-6,3

6,0-6,4/7,5-8,0

1149/1199
2994/3002
1794/1802
1200-610/635

1201/1253
3041/3053
1841/1853
1200-635/660

1257/1302
3095/3102
1895/1902
1200-665/685

Własna samochodu gotowego do jazdy (kg)
Dopuszczalna masa całkowita zestawu (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) (kg)
Maksymalna masa przyczepy (z hamulcami / bez hamulców) (kg)
Minimalna pojemność bagażnika pod przesłoną części bagażowej z zestawem
do naprawy kół / kołem zapasowym (dm3 VDA) (3)
Maksymalna pojemność bagażnika ze złożoną tylną kanapą z zestawem do
naprawy kół / kołem zapasowym (dm3 VDA) (3)

Tak
50
-

Tak
50/33,6
-

156-161

164-169/148-153

NEDC BT

Nie
50
17
112
(114)
4,2
(4,4)
4,5
(4,8)
4,1
(4,2)

MASA I OBJĘTOŚĆ (DOKKER / DOKKER STEPWAY)

163/13,3
Mechaniczna / 6

Średnica zawracania kół min. / całkowita (m)

Emisja CO2 (g/km)

1.5 Blue dCi 95

olej napędowy
olej napędowy
55 (75) przy 3750
70 (95) przy 3750
200 przy 1500
220 przy 1750
bezpośredni typu Common rail bezpośredni typu Common rail
+ wielowtrysk
+ wielowtrysk
1461
1461
4/8
4/8
Euro 6
Tak
Tak
Tak

Mechaniczna / 5

UKŁAD KIEROWNICZY

Protokół homologacji
Tryb „Eco”
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Pojemność zbiornika AdBlue® (l) (2)

1.5 Blue dCi 75

Nie
50
17
113
(115)
4,3
(4,4)
4,7
(4,8)
4,0
(4,2)
1293/1307
3099/3107
1899/1907
1200-680/690

800
3000

(1) Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną obowiązującymi przepisami. Metoda ta jest identyczna dla wszystkich producentów, dzięki czemu umożliwia
porównanie różnych modeli. (2) Faktyczne zużycie paliwa i AdBlue® w rzeczywistych warunkach zależy od warunków użytkowania i stopnia obciążenia pojazdu, zamontowanego wyposażenia oraz stylu jazdy kierowcy. (3) Według
normy ISO 3832.
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Wymiary

DOKKER
DOKKER STEPWAY

WYMIARY (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H1

Rozstaw osi
Długość całkowita
Przedni zwis
Tylny zwis
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych
Prześwit pojazdu nieobciążonego/ obciążonego
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez/ z relingami
dachowymi
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego

H2

Wysokość otworu bagażnika (mierzona do podsufitki)

H

2810
4363
822
731
1490
1478
190/153

2810
4388
834
744
1490
1478
190/153

1814/1852

1852

570

570

1094

1094

WYMIARY (mm)

L1/
L2
L3
L4
J1
J2
K

Szerokość bez/ z lusterkami bocznymi

Szerokość wewnętrzna między wnękami kół z osłonami
Maksymalna szerokość części ładunkowej z osłonami
Szerokość na wysokości przednich podłokietników
Szerokość na wysokości tylnych podłokietników
Promień na wysokości kolan na tylnych siedzeniach
od siedzenia do dachu pod kątem 14°
M1 Wysokość
z przodu
M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z tyłu
otworu bagażnika u dołu (na poziomie progu
N1 Szerokość
załadunku)
Szerokość
otworu
bagażnika u dołu (na wysokości 1 m
N2 nad podłogą)

DOKKER
DOKKER STEPWAY

WYMIARY (mm)

1751/2004

1767/2004

P

1130
1372
1401
1458
177

1130
1372
1401
1458
177

R

1037

1037

1065

1065

1189

1189

1082

1082

Y1
Y2
Z

Szerokość otworu drzwiowego bocznych przesuwnych
drzwi
Wysokość otworu drzwiowego bocznych przesuwnych
drzwi
Długość bagażnika za tylną kanapą
Maksymalna długość załadunku mierzona po podłodze
z tylną kanapą złożoną za przednimi siedzeniami
Wysokość pod przesłoną bagażnika

DOKKER
DOKKER STEPWAY
703

703

1046

1046

1164

1164

1570

1570

588

588
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Dacia
Jedź, podróżuj, korzystaj
– taka jest właśnie Dacia!
W Dacii projektujemy atrakcyjne samochody

dokonania właściwego wyboru. To postawienie

wysokiej jakości i za przystępną cenę: modele

na wysoką jakość, niezawodność i oryginalną

o wyrazistym stylu, ale bez ostentacji, wyposażone

stylistykę, jak również na wysoki komfort

w najbardziej niezawodne i sprawdzone

i – co szczególnie istotne – uczciwą cenę. To

technologie, a wszystko to za niewiarygodnie

możliwość zakupu nowego samochodu, w pełni

niską cenę. W ciągu zaledwie dziesięciu lat

odpowiadającego Twoim potrzebom i pragnieniom.

zmieniliśmy układ sił i dokonaliśmy przewrotu

I wreszcie posiadanie Dacii to brak konieczności

na rynku motoryzacyjnym. Niewiarygodne?

wyłożenia wszystkich pieniędzy na zakup

Nie do końca. W czym tkwi nasza tajemnica?

samochodu, a zatem również możliwość wyjazdu

To idealna kombinacja prostoty, przejrzystości

na wakacje czy kupienia wymarzonej gitary córce

i dobrej ceny. Od wyboru modelu poprzez cenę

lub po prostu odłożenia zaoszczędzonej kwoty.

aż po serwisowanie – z Dacią wszystko jest

Z Dacią możesz się wybrać, dokąd tylko zechcesz,

jasne i oczywiste. Posiadanie Dacii daje pewność

i robić, co tylko zapragniesz.

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja
została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo
do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani
Partnerzy Dacii będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek
w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre
elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji
oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym
Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od
rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci
oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura
nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

www.dacia.pl
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