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Praktyczne i przemyślane wnętrze.

Przesuwne drzwi boczne*.

Profesjonalizm w standardzie

Bagażnik 800 litrów.

* 1 lub 2 w zależności od wersji.



Dacia Dokker jest idealnym samochodem do codziennego użytku zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Deska rozdzielcza wyróżnia się z jednej strony prostotą, z drugiej strony stanowi 

wzorzec funkcjonalności i ergonomii. Fotele są wygodne i nie powodują zmęczenia nawet podczas długiej podróży. Przemyślane wnętrze z łatwością mieści 5 dorosłych osób, a dostęp do 

kanapy drugiego rzędu jest bardzo łatwy, dzięki najszerszym w segmencie przesuwnym drzwiom bocznym. Dodatkowo kanapa tylna jest dzielona* w układzie 1/3-2/3 i składana do pionu, 

co pozwala na dziecinnie łatwe przejście od konfiguracji 5-miejscowej do konfiguracji 4-, 3- lub 2-miejscowej! Już w konfiguracji 5-miejscowej auto dysponuje imponującym bagażnikiem 

o pojemności 800 litrów. Zmiana konfiguracji kanapy zapewnia możliwość zwiększenia pojemności ładunkowej nawet do 3m3.

Funkcjonalność

Praktyczne, skuteczne i w 100% użyteczne technologie – to sposób Dokkera na ułatwienie 

prowadzenia i zwiększenie wygody. Dokker wyposażony został w najnowszy, wbudowany 

w środkową konsolę system multimedialny MEDIA NAV EVOLUTION** z dużym, 7-calowym 

(18 cm) ekranem dotykowym. W skład tego intuicyjnego systemu wchodzi radioodtwarzacz 

z technologią Bluetooth® umożliwiającą słuchanie muzyki w audiostreamingu lub 

prowadzenie rozmów telefonicznych bez użycia rąk. Obejmuje on również system nawigacji 

GPS z wyświetlaniem 2D i 3D (Birdview). Całość uzupełniają umieszczone w panelu 

czołowym gniazda USB i jack oraz przełączniki sterowania pod kierownicą. W ofercie Dacii 

Dokker znajduje się również drugi system multimedialny, Dacia Plug&Radio*, składający 

się z dużego ekranu, przełączników sterowania pod kierownicą, odtwarzacza CD MP3, 

gniazd USB i jack w panelu czołowym oraz Bluetooth®. Wspomaganie parkowania tyłem** 

- ułatwi manewrowanie zapewniając jeszcze większy poziom komfortu. 

W każdej sytuacji możesz liczyć na Dokkera!

* Poza wersją Access.    ** Dostępne w opcji na niektórych wersjach.

i praktyczność



Wersja

Access
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

•  Przedni i tylny zderzak w kolorze szarym
• Prawe przesuwne, przeszklone drzwi boczne

• Obręcze kół 14’’ i kołpaki
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Kluczyk ręcznego otwierania drzwi
• Ręcznie podnoszone szyby przednie 
• Tylna kanapa niedzielona
•   Otwarta wnęka nad zamykanym schowkiem w dolnej 

części deski rozdzielczej
•   Otwarty schowek w górnej części deski rozdzielczej

•   ABS z układem wspomagania nagłego hamowania
• System kontroli toru jazdy ESC
•   Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
• Poduszka powietrzna pasażera
• Boczne poduszki powietrzne

Seria Limitowana

Open
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA  
SL OPEN = ACCESS +:

•  Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz CD MP3, Bluetooth®, 
wejście USB/jack w panelu radia z pilotem przy 
kierownicy)

• Światła przeciwmgłowe
• Elektrycznie podnoszone szyby przednie
• Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
• Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym
• Obręcze kół 15’’ i kołpaki
• Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją w pionie
•  Tylna, dzielona w układzie 1/3-2/3 i składana do pionu 

kanapa
• Półka pod dachem
• Przesłona bagażnika z nawijaczem

•  Pełne wykończenie bagażnika wraz z wyjmowaną 
wykładziną z tworzywa sztucznego

•  Centralna blokada drzwi ze zdalnym otwieraniem / 
zamykaniem

• Drugie gniazdo 12 V
• Oświetlenie bagażnika

Wersja

Lauréate
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA  
LAURÉATE = SL OPEN +:

• Klimatyzacja manualna
• Lewe przesuwne drzwi boczne

• Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
•   Podgrzewane, elektrycznie sterowane lusterka 

z obudową w kolorze nadwozia
•   Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Przednia lampka sufitowa po stronie pasażera
•   Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie  

pasażera
• Kieszenie w płatach tylnych drzwi
• Kieszenie na tylnej stronie oparć przednich foteli

Niniejszy dokument nie prezentuje opcji dostępnych dla poszczególnych wersji. W celu zapoznania się z proponowanymi opcjami zapraszamy do Autoryzowanych Partnerów Dacii lub na www.dacia.pl.

Wersja

Stepway
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
STEPWAY = LAURÉATE +:

•  Elementy ozdobne zewnętrzne w kolorze 
ciemnoszarego metalu

•  Dwukolorowe relingi dachowe (kolor czarny / matowy 
chrom)

•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” wzór PANACHE 
w kolorze ciemnoszarego metalu

•  Czarne osłony nadkoli i dodatkowe ochronne czarne 
listwy boczne

• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
• Naklejki Stepway na przednich drzwiach
• Kierownica pokryta skórą

•  Czarna tapicerka z napisem Stepway w kolorze 
niebieskim na oparciach siedzeń oraz delikatnymi 
niebieskimi przeszyciami

•  Wewnętrzne elementy ozdobne w kolorze niebieskim 
metalizowanym

• Ciemnografitowa kolorystyka wnętrza
• Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym



KOLORY NIEMETALIZOWANE KOLORY METALIZOWANE (DOSTĘPNE W OPCJI)
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Dacia Dokker

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3)
W konfiguracji 5-miejscowej (do wysokości przesłony bagażnika) 800
W konfiguracji 2-miejscowej (tylna kanapa złożona do pionu) 3000

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2810
B Długość całkowita 4363
C Zwis przedni 822
D Zwis tylny 731
E Rozstaw kół przednich 1490
F Rozstaw kół tylnych 1478
G Prześwit pojazdu nieobciążonego / obciążonego 190 / 153
H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez / z relingami dachowymi 1814 / 1852
H1 Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 570
H2 Wysokość otworu bagażnika 1094
L1 Szerokość całkowita bez lusterek bocznych 1751
L2 Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi 2004
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół (Access / Ambiance Plus, Laureate) 1130 / 1170
L4 Maksymalna szerokość części ładunkowej 1372
J1 Szerokość na wysokości przednich podłokietników 1401
J2 Szerokość na wysokości tylnych podłokietników 1458
K Promień na wysokości kolan na tylnych miejscach 177
M1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z przodu 1037
M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° z tyłu 1065
N1 Szerokość otworu bagażnika u dołu (na poziomie progu załadunku) 1189
N2 Szerokość otworu bagażnika (na wysokości 1 m od podłogi) 1082
P Szerokość otworu drzwiowego bocznych przesuwnych drzwi 703
R Wysokość otworu drzwiowego bocznych przesuwnych drzwi 1046
Y1 Długość bagażnika za tylną kanapą 1164

Y2 Maksymalna długość załadunku mierzona po podłodze z tylną kanapą złożoną za przednimi 
siedzeniami 1570

Z Wysokość pod przesłoną bagażnika 588
         

WYMIARY

NIEBIESKI AZURITE (RPL)* CZARNA PERŁA (676) BRĄZ TOURMALINE (CNG)** SZARY PLATYNOWY (D69) NIEBIESKI COSMOS (RPR)BIEL ALPEJSKA (369) BŁĘKIT MORSKI (D42) SZARY COMÈTE (KNA)

15” TISA 14” MINIKOŁPAK 15’’ LYRIC 15” ARACAJU 15’’ NEPTA  16’’ PANACHE

Access SL Open Laureate Stepway

Standard Felga stalowa 14” + 
minikołpak

Felga stalowa 15” + 
kołpak Aracaju

Felga stalowa 15” + 
kołpak Lyric

Felga ze stopu metali 
lekkich 16” Panache 

w kolorze ciemnoszarym

Opcja Felga stalowa 15” + 
kołpak Tisa

Felga ze stopu metali 
lekkich 15” Nepta

Felga ze stopu metali 
lekkich 15” Nepta -

OBRĘCZE KÓŁ

* Lakier Niebieski Azurite jest dostępny 
wyłącznie dla wersji Stepway. 

** Lakier Brąz Tourmaline jest 
dostępny wyłącznie dla SL Open.



3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

 Dacia

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 nieco różnić się 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. 

* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.  09-05-2016 / 77 11 537 831

www.dacia.pl

Dacia Finansowanie

Niezawodna, wszechstronna, 
praktyczna i dostępna!
Modele Dacii już od początku mają zapisane 

w genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy 

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów 

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne 

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera 

się na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach 

oraz utrzymaniu bardzo wysokich wymagań 

dotyczących jakości. To między innymi właśnie 

dlatego modele Dacii są jednymi z najbardziej 

popularnych modeli w wielu krajach i zyskują coraz 

większe zaufanie klientów. Jako pierwsi uważaliśmy, 

że tani samochód może być atrakcyjny, bezpieczny 

i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację... 

Najnowsze modele Dacii zaskoczyły wszystkich 

atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. Co więcej, 

w naszych samochodach obok, jak zawsze dużej 

ilości miejsca dla pasażerów i ich bagażu, pojawiły się 

nowe, inteligentne i praktyczne technologie. Sukces 

modeli z gamy DACII wypływa z prostego założenia: 

można lubić samochody i można je mieć - dbając 

jednocześnie o swój budżet. 

Jako MARKA GRUPY RENAULT, modele Dacii wy-

korzystują sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom 

3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km)* oraz ni-

skich kosztów eksploatacji. 

Dzięki ofercie Dacia Finansowanie, w prosty spo-

sób możesz stać się właścicielem wymarzonego 

modelu. Atrakcyjny kredyt bądź leasing - wy-

bór należy do Ciebie. Szczegóły znajdziesz na  

www.daciafinansowanie.pl.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest 

mądrym wyborem!


