
 

  

ZYSKAJ NAWET 2000 zł (1) 

 

Pakiet Easy Service:  

4-letnia gwarancja z przeglądami za 1 099zł (2) 

Dacia Finansowanie 

o Kredyt 50/50 0%(3) 

o Kredyt 4x25  

o Kredyt Ulgowy  

o Leasing od 102%(4) 

 

Cennik obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2016 r., spełniających normę emisji spalin Euro 5. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi.  

Liczba samochodów w promocji ograniczona. Szczegóły w salonie. 

CENA KATALOGOWA W ZŁ
SILNIK NAPĘD AMBIANCE LAUREATE

1.5 dCi 110 Euro 5                                            

(homologacja ciężarowa, 2-miejscowa)  
4WD 65 800 71 400

Wyprzedaż Rocznika 2016 

Opony zimowe od 1 zł w ramach Dacia Finansowanie (1) 
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AMBIANCE LAUREATE

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Zderzaki czarne
w kolorze nadwozia/

czarne

Zewnętrzne klamki  drzwi czarne w kolorze nadwozia

Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych                                                                                                                                     

czarne / w kolorze ciemnoszarego metalu 
● /  ● / P(1) 

Czarne rel ingi  dachowe ● ●

Dwukolorowe rel ingi  dachowe                                                                                           

(czarne /w kolorze matowego chromu)
- P(1)

Osłony podwozia  w kolorze matowego chromu przód  i  tył  P(1)

Sta lowe obręcze kół 16’’ z kołpakami  centra lnymi ● -

Obręcze kół ze s topu metal i  lekkich 16’’  ●

Czarne nadkola
1 P(2) P(2)

Ochronne l i s twy na  drzwi  w kolorze czarnym 1 P(2) P(2)

Lis twy progowe w kolorze matowego chromu  P(1)

Chromowana końcówka rury wydechowej  P(1)

Szyby tylne przyciemniane  P(1)

Lakier metal izowany 1 900 1 900

FOTELE I WYSTRÓJ WNĘTRZA

Obramowanie nawiewów chromowane chromowane

Ozdobna wstawka w dolnym ramieniu kierownicy - ciemnoszara

Tapicerka   materia łowa ● ●

Fotel  kierowcy z regulacją wysokości ● ●

Kieszenie w drzwiach przednich ● ●

PRZEGRODY OCHRONNE
Trwała  sztywna przegroda oddziela jąca  przestrzeń ładunkową od 

przestrzeni  pasażerskiej, spełnia jąca  wymagania  obowiązujących 

przepisów odnośnie wytrzymałości

● ●

STREFA ŁADUNKOWA

Wykładzina  materia łowa s trefy ładunkowej ● ●

6 punktów mocowania  ładunku (2 u podstawy przegrody, 2 w części  

ś rodkowej, 2 z tyłu przy drzwiach bagażnika)
● ●

DRZWI I SZYBY

Otwierane tylne drzwi  boczne (przeszklone w górnej części ) ● ●

Tylne otwierane do góry drzwi  bagażnika   (przeszklone w górnej części ) ● ●

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

ABS z układem wspomagania  nagłego hamowania  ● ●

System kontrol i  toru jazdy ESC ● ●

System kontrol i  ci śnienia  w oponach ● ●

Czołowa poduszka  powietrzna kierowcy ● ●

Czołowa poduszka  powietrzna pasażera  z możl iwością dezaktywacji ● ●

Boczne poduszki  powietrzne z przodu chroniące głowę i  klatkę 

piers iową
● ●

Pasy bezpieczeństwa  z regulacją wysokości ● ●

Pasy bezpieczeństwa  z napinaczami  pi rotechnicznymi  ●

Zagłówki   z regulacją wysokości ● ●

Wskaźnik zmiany biegów ● ●

Tryb ECO ● ●

Zestaw do naprawy uszkodzenia  opony ● ●



 

  

AMBIANCE LAUREATE

ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU

Kodowana blokada zapłonu ● ●

PROWADZENIE I SYSTEMY KONTROLNE

Obrotomierz ● ●

Wspomaganie układu kierowniczego ● ●

Komputer pokładowy
 
(z informacją o temperaturze zewnętrznej, l i cznik 

ki lometrów, ś rednie zużycie pa l iwa, zas ięg na  pozostałym zapas ie 

pa l iwa, ś rednia  prędkości , bez informacji  o przebiegu pozostałym do 

następnego przeglądu)

 ●

Regulator i  ogranicznik prędkości - P(3)

System wspomagania  parkowania  tyłem  P(3)

Sygnal izacja  niezamknięcia  bocznych drzwi - ●

Sygnal izacja  dźwiękowa i  wizualna  niezapięcia  pasa  bezpieczeństwa 

kierowcy i  pasażera  
● ●

WIDOCZNOŚĆ

Światła  przeciwmgłowe 310 ●

Podgrzewana tylna  szyba / wycieraczka  szyby tylnej ● ●

Zewnetrzne lusterka  boczne regulowane ręcznie od wewnątrz ● 

Zewnetrzne lusterka  boczne regulowane elektrycznie i  podgrzewane  ●

KOMFORT
Centra lny zamek drzwi  zdalnie s terowany fa lami  radiowymi  

(współpracujący z 1 kluczykiem)
● ●

Elektrycznie podnoszone szyby przednie ● ●

Kl imatyzacja  manualna 2 500 ●

Fotele podgrzewane - 550

Trzecie górne światło s top ● ●

Kierownica   i  ga łka  dźwigni  zmiany biegów pokryte skórą  ●

Kierownica  z regulacją wysokości ● ●

Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej  ●

Gniazdo 12V z przodu ● ●

SYSTEMY AUDIO

Dacia Plug&Radio: radio CD MP3, Bluetooth®, wejście USB i  jack 

w panelu radia , pi lot do s terowania  przy kierownicy
900 ●

Media Nav Evolution: 7" ekran dotykowy z kolorowym menu 

z nawigacją, radioodtwarzaczem (bez CD), wejście USB i  jack, 

audiostreaming, Bluetooth®, pi lot do s terowania  przy kierownicy

- 950

Mapa Europy  Wschodniej  wers ja  rozszerzona (dostępna dla  Media  Nav 

Evolution)
 300

PAKIETY WYPOSAŻENIA

Pakiet LOOK (P1)  1 500

Pakiet OFF-ROAD (P2)1 1700 1 700

Pakiet EASY (P3) - 1 100

● = seryjne     P = element pakietu       = niedostępne        ceny opcji w zł

1. Wyposażenie z oferty akcesoriów.

P(1) Pakiet LOOK 2; P(2) Pakiet OFF-ROAD; P(3) Pakiet EASY

Niektóre opcje wymagają zamówienia  dodatkowego wyposażenia  opcjonalnego lub wyklucza ją s ię wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Daci i .



 

  

Trwała sztywna przegroda oddzielająca przestrzeń 

ładunkową od przestrzeni pasażerskiej, spełniająca 

wymagania obowiązujących przepisów odnośnie 

wytrzymałości. 

 

6 mocowań ładunku: 2 w dolnej części przegrody za 

fotelami kierowcy i pasażera, 2 w środkowej części 

oraz 2 na końcu przy zamknięciu bagażnika. 

 

Dostęp do części ładunkowej: 

 przez tylne drzwi bagażnika (przeszklone  

w górnej części)  

 przez boczne tylne drzwi (przeszklone w ich 

górnych częściach). 

 



 

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje 

wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących 

homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. CO2 jest 

głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Dacia podlegają recyklingowi,  zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. 

Demontaż samochodów i ich zużytych części odbywa się zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz innych ustaw w zakresie odpadów. 

 

(1) Zyskaj opony zimowe od 1 zł (o wartości maksimum 2000 zł) w programie Dacia Finansowanie. Oferta dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2016. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania 

zapasów. 

(2) 4 lata gwarancji, w tym 3 lata gwarancji producenta z limitem 100 000 km i do 1 roku dodatkowej płatnej gwarancji Formuła Non Stop z limitem 60 000 km. Oferta promocyjna zawierająca pakiety przeglądów Easy Service do 4 lat lub z limitem 60 000 km 

z dodatkową gwarancją Formuła Non Stop ważna jest w ciągu trzech miesięcy od chwili wydania pojazdu. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej dostępnych u Autoryzowanych Partnerów Dacia.  

(3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 50 917 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 25 458,50 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, finansowana 

opłata przygotowawcza: 1 272,93 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 26 731,43 zł. Całkowita kwota kredytu: 25 458,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 26 731,43 zł. Stan na dzień 06.09.2016. 

(4) Leasing od 102% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii. 

 

Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe 

władze nadzorcze Francji. 

 

 

 

1625 mm 

/1695 mm 

(z relingami) 

 

1567 mm 

2674 mm 

4315 mm 

816 mm 825 mm 1560 mm 

2000 mm (z lusterkami bocznymi) 

 

SILNIKI 1.5 dCi 110

Rodzaj napędu 4WD

Typ skrzyni  biegów 
 manualna                                                                                                                                        

6-biegowa   

Norma emis ji  spal in Euro 5

Pojemność skokowa (cm3) 1 461

Liczba cyl indrów / zaworów 4 rzędowo / 8

Moc maksymalna kW (kM DIN) przy prędkości  obrotowej s i lnika  (obr./min)
80 (109)

przy 4 000

Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy prędkości  obrotowej s i lnika  (obr./min)
240

przy 1 750

Rodzaj wtrysku bezpośredni  Common Rai l  + wtrysk wielopunktowy

Pal iwo olej napędowy

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 168

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (w l/100 km i g/km)

Pojemność zbiornika  pal iwa (l ) 50

Emis ja  CO2 (g/km) 137

Cykl  miejski  (s tart na  zimnym s i lniku)  (l /100 km) 5,7

Cykl  pozamiejski  (l /100 km) 5,1

Cykl  mieszany (l /100 km) 5,2

MASY (kg)

Masa własna pojazdu 1 328 - 1 378

Dopuszcza lna masa całkowita  DMC 1 875

Masa maksymalna zestawu samochodu z przyczepą 3 375

Ładowność 497 - 547

Masa maksymalna przyczepy hamowanej 1 500

Masa maksymalna przyczepy niehamowanej 695

WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ (mm)

Długość ok. 1 500

Szerokość ok. 960

Wysokość ok. 800 (740 mm w świetle drzwi  bagażnika)

WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE

Głębokość brodzenia  (mm) 350


