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DOKKER VAN

DIESEL

Ambiance
YFAMBI2JW EM Euro 6 10 697 12 730
YFAMBI2JL EM Euro 6 11 034 13 130

Versiune Motorizari Cod sistem Norma de 
poluare Pret tarif Euro fara TVA Pret tarif Euro cu TVA

Blue dCi 75 
Blue dCi 95

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,73€ fara TVA, sau 58 € cu TVA. 
Pre urilor afisate li se adauga un set de covorase de cauciuc in valoare de 34€ (TVA inclus).ț
Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:
 - garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

Actualizat la data: 02.12.2020
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DOKKER VAN

DESIGN POST CONDUCERE CONFORT MULTIMEDIA

Actualizat la data: 02.12.2020

AMBIANCE (selectie echipamente 
standard)

SIGURANTA SI SISTEME DE 
ASISTENTA

Baghete laterale de protectie negre
Indicator de schimbare optima a 
treptelor de viteza (GSI - Gear Shift 
Indicator)

Incalzire - ventilare cu 4 viteze
Radio DAB 1DIN 2x15W cu satelit de 
comanda pe volan, priza Jack, USB si 
Bluetooth®

A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica 
de franare) + A.F.U. (asistare la 
franarea de urgenta)

Jante de otel 15" cu capace de roti 
complete Aracaju

Faruri de zi Inele de ancorare in spatiul de marfa 1 priza 12V (situata pe bord)
E.S.P. (sistem de stabilitate electronica 
a autovehiculului) + A.S.R (functie 
antipatinaj)

Tapiterie textila "Rollando1/Unit noir" Directie asistata hidraulic Scrumiera mobila si bricheta
H.S.A. ( sistem de asistenta a pornirii 
in rampa )

Usa culisanta spate dreapta
Alerta vizuala si sonora prindere 
centura sofer

Scaune cu reglaj longitudinal si reglaj 
al spatarului

Airbag frontal sofer si airbag frontal 
pasager (cu deconectare manuala)

Panou lateral din tabla spate stanga Functie Start & Stop
Spatiu deschis pentru documente pe 
plansa bord

Antidemaraj electronic 

Manere deschidere usi din exterior negre
Inchidere centralizata cu telecomanda 
pe cheie

Cutie de documente inchisa Tetiere reglabile pe inaltime

Computer de bord Iluminare spatiu marfa
Centuri de siguranta fata reglabile pe 
inaltime

Retrovizoare exterioare negre, cu 
reglaj electric si degivrante

Geamuri electrice fata

Comanda reciclare aer

Volan reglabil pe inaltime

Perete despartitor vitrat spatiu marfa-
cabina

Spatiu de depozitare plafon

Scaun sofer reglabil pe inaltime

Nota: in prim montaj, vehiculele sunt echipate cu pneuri de vara.
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DOKKER VAN

ECHIPAMENTE OPTIONALE AMBIANCE

DESIGN

RALU15 + SSENJO 261 310 •

BARLON 63 75 •

0 0 •
261 310 •

CONFORT
CABADP 40 48 •

CLCPIV (+PASF01) 244 290 •

PLGCT 244 290 •

PRSTYL (+TACHCA) 164 195 •

TACHCA 80 95 •

244 290 •

PLBOIS 126 150 •

634 755 •

SGACHA 80 95 •
MULTIMEDIA

252 300 •

80 95 •

SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA

ABLAV 164 195 •

PROJAB 80 95 •

122 145 •

RV + RDPRAR 286 340 •

RDAR01 210 250 •

BLANC GLACIER
BLEU NAVY

KQA GRIS HIGHLAND
676 NOIR NACRE
KNA GRIS COMETE

Cod sistem
Pret tarif Euro fara 

TVA
Pret tarif Euro 

cu TVA

Jante aliaj usor 15", design Empreinte

Bare de pavilion 

Culoare opaca (D42/369)
Culori metalizate

Cablaj adaptari

Dacia Easy Seat (implica PASF01)Dacia Easy Seat (implica PASF01)

Usa culisanta spate stanga

Protectii laterale (implica Covor protectie)Protectii laterale (implica Covor 
protectie)

Covor protectie

Protectii laterale din lemn (implica PRSTY1 si PLBOIS)Protectii laterale din 
lemn (implica PRSTY1 si PLBOIS)

HLIN01 
(+PRSTY1+PLBOIS)

Planseu podea din lemn (nu este compatibil cu PLGCT si PKTOL3)Planseu 
podea din lemn (nu este compatibil cu PLGCT si PKTOL3)

Aer Conditionat Manual (implica1234Y) Aer Conditionat Manual 
(implica1234Y) 

PKCLM1(CA + FIPOU) 
+1234Y

Scaune fata cu sistem de incalzire 1)

Media Nav: Sistem de navigatie si multimedia cu ecran tactil 7" (exclude 
Radio CD)

PK67B8 (RA43D+SPMIR + 
NAV0G2) + MAPSTD

Pachet Harti* (implica MediaNav)**
MAPEST 

(RA43D+SPMIR+NAV0G2)

Airbaguri laterale

Proiectoare de ceata

Pachet Electric: proiectoare de ceata si bare de protectie vopsite in culoarea 
caroseriei

PKNIV1 
(BCTC+PROJAB)

Pachet Securitate: regulator-limitator de viteza (cruise control) si sistem de 
asistenta la parcarea cu spatele

Camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele (implica MediaNav)**

Legenda:

S = standard   • = optional    - = indisponibil   "optiune obligatorie" =  implica adaugarea manuala

* cuprinde tarile: Austria, Bosnia si Hertegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, 
Guadaloupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Muntenegru, Martinica, Olanda, Norvegia, 
Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican.
** Orice implicatie aduce costuri suplimentare. Optionalul nu este compatibil cu "Pachet Securitate".
1) optionalul nu este compatibil cu PASF01 si CLCPIV

Jante disponibile Culori disponibile
Denumire Cod sistem Denumire culoare

369 (opaca)
15'' otel, design Tisa D42 (opaca)

15'' otel, design Aracaju

15", aluminiu, design Empreinte

Blanc 
Glacier

Gris 
Highland

Bleu 
Navy
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195 lei 450 lei

12 24
100,000 120,000 150,000 200,000 100,000 120,000 150,000 200,000

130 € 158 € 254 € 474 € 215 € 248 € 332 € 541 €

Actualizat la data: 02.12.2020

DOKKER VAN - SELECŢIE SERVICII

ASISTENŢĂ RUTIERĂ ASSISTANCE REVOLVINGSoluţii de mobilitate în caz de pană imobilizantă a vehiculului :

° depanare la locul evenimentului; ° decontare costuri pentru continuarea călătoriei;
° tractare; ° decontare costuri pentru întoarcere la domiciliu;
° transport pasageri; ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
° cazare; ° decontare costuri pentru repatriere vehicul;
° vehicul pentru înlocuire temporară; ° cheltuieli de legătură; 
° asistenţă accident şi incidente pneuri, chei, carburant; ° acoperire teritorială: România şi ţări din Europa*; 

* Lista ţărilor din Europa este disponibilă la  
https://asistenta.dacia.ro/

VARIANTE ASSISTANCE REVOLVING
In funcţie de vârsta şi de tipul vehiculului: 

Gold Europe 
Utilitare

1 an

Gold Europe 
Utilitare
3 ani

DISPONIBILITATE ASSISTANCE REVOLVING
Pentru vehicule cu vârsta cuprinsă între 0 şi 10 ani.
Contractul cu durata de 3 ani este disponibil exclusiv la achiziţionarea vehiculului nou.
Vânzare la Agenţii Assistance Revolving sau online la https://asistenta.dacia.ro/

EXTENSIE DE GARANŢIE DACIA EXTENSO
Este un contract de prestări servicii ce î i oferă posibilitatea de a prelungi avantajele garan iei comerciale de trei ani, pentruț ț
unul sau doi ani suplimentari, în limita a maxim 200.000 de kilometri.

Începe după expirarea termenului de 36 luni calculat de la data facturii autovehiculului nou emise de Producător către primul
său proprietar.

Se acoperă cheltuielile de reparaţie sau de înlocuire a pieselor la care se constată defecte de material, de montaj sau de fa-
bricaţie recunoscute de Producător.

VARIANTE DACIA EXTENSO

Durata contract  (luni)

Rulaj maxim contract (km)

Preţ client (€ TVA inclus)

MODALITATE ACHIZIŢIONARE DACIA EXTENSO
Pentru primul client: la momentul achiziţiei vehiculului nou sau până la împlinirea vârstei de un an a vehiculului. 
Produs disponibil prin orice Agent Autorizat Dacia sau prin intermediul serviciului Vocea Clientului Dacia la:

telefon: +40(248)500000
adresa de e-mail: vocea.clientului@daciagroup.com

Serviciile i pre urile prezentate în acest document sunt supuse evolu iei, condi iilor i limitărilor Contractului de prestări ș ț ț ț ș
servicii Assistance Revolving şi Dacia Extenso. Informaţii suplimentare, eligibilitate, termeni şi condiţii găsiţi la Agenţii 
autorizaţi sau pe website-ul mărcii.
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