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1 Bij activering van de ECO- mode worden de prestaties van de auto geoptimaliseerd, de auto reageert minder snel op het gaspedaal en er is minder koppel en vermogen beschikbaar.

Dokker Van

Belangrijkste standaarduitrusting
ESSENTIAL

Techniek en veiligheid
•  Laadvermogen 750 kg
•  Radiovoorbereiding (bekabeling + antenne)
•  Stuurbekrachtiging
•  ABS en noodstopbekrachtiging
•  3-punts rolgordels vóór, in hoogte verstelbaar
•  Schakelindicator
•  ESC (Electronic Stability Control) met Hill Start 

Assist
•  Centrale deurvergrendeling met 

afstandbediening

•  Airbag voor bestuurder
•  Achterdeuren, asymmetrisch zonder ramen
•  Dagrijverlichting
•  Laadvolume 3,3 m3

Exterieur 
•  Beschermstrips op de flanken donkergrijs
•  Stalen wiel 15" met wieldop 'Egeus'

Comfort 
•  Verwarming met recirculatiestand
•  Buitenspiegels handmatig verstelbaar
•  Elektrisch bedienbare ramen voor

Interieur
•  Hardboard bescherming onderzijde zijkant 

laadruimte (donkergrijs)
•  Opbergruimte boven de voorruit
•  Bekleding stof Rollando met zwarte en 

lichtgrijze accenten
•  Zijschuifdeur rechts zonder raam
•  Opbergvak (2 bekerhouders) tussen stoelen 

met 12 Volt aansluiting
•  Handschoenenvak zonder klep
•  Volledig tussenschot met raam

Essential vanaf € 8.340

SOLID (extra t.o.v. ESSENTIAL)

Techniek en veiligheid
•  Radio (1 DIN) met geintegreerd display, 

Bluetooth/USB en stuurwielbediening

Comfort 
•  Handbediende airconditioning
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Exterieur 
•  Bumperdelen vóór en achter in 

carrosseriekleur
•  Mistlampen vóór
•  Stalen wiel 15'' met wieldop 'Popster' Solid vanaf € 10.590



MOTOR UITVOERING kW / pk NETTO  
CATALOGUSPRIJS € BTW € BPM € CONSUMENTEN-  

ADVIESPRIJS €1 BIJTELLING

DIESEL
Blue dCi 75 Essential 55 / 75 9.540,00 2.003,40 3.869,58 15.412,98 22%
Blue dCi 95 Essential 70 / 95 10.040,00 2.108,40 4.058,08 16.206,48 22%
Blue dCi 95 Solid 70 / 95 10.590,00 2.223,90 4.265,43 17.079,33 22%

1   Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: 21% btw, bpm en uitgebreide routeservice gedurende de garantie periode. De prijs is exclusief: kosten rijklaar maken (lifehammer, transportkosten, € 10 brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en 
administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen, uitleg multimedia- en navigatiesysteem, met een adviesprijs van € 503,47, incl. 21% btw) registratiekosten (t.w.v. € 48,98, btw-vrij) en recyclingsbijdrage (t.w.v. € 37,50 incl. 21% btw).       
        

Versieprijzen
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CONSUMENTENADVIESPRIJS
ESSENTIAL SOLID NETTO € BTW € BPM € INCL. BTW en BPM €

PAKKETTEN
Pack Airco 
• Airconditioning (handbediend)
• Pollenfilter
Waarde van dit pakket bedraagt €675 - U betaalt €495 : Uw voordeel is €180 

¤ - 495,00 103,95 186,62 785,57

Pack Comfort 
• Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar 
Waarde van dit pakket bedraagt €170 - U betaalt €125 : Uw voordeel is €45 

¤ ¤ 125,00 26,25 47,13 198,38

Pack Functional 
• Ramen in achterdeuren
• Ruitenwisser met sproeier
• Achterruitverwarming
• Binnenspiegel
Waarde van dit pakket bedraagt €270 - U betaalt €195 : Uw voordeel is €75 

¤ ¤ 195,00 40,95 73,52 309,47

Pack Look 1 
• Bumperdelen vóór en achter in carrosseriekleur
• Mistlampen vóór
Waarde van dit pakket bedraagt €385 - U betaalt €245 : Uw voordeel is €140

¤ - 245,00 51,45 92,37 388,82

Pack Media Nav Evolution DAB+ 
• MEDIA NAV navigatie met 7" touchscreen
• Radio/ MP3, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening
• TMC - verkeersinformatie
• Boordcomputer
Waarde van dit pakket bedraagt €1135 - U betaalt €595 : Uw voordeel is €540

¤ ¤ 595,00 124,95 224,32 944,27

Pack Safety 
• Airbag passagier (uitschakelbaar)
• Zij-airbags
Waarde van dit pakket bedraagt €465 - U betaalt €295 : Uw voordeel is €170

¤ ¤ 295,00 61,95 111,22 468,17

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar 
1 Alleen i.c.m. Pack Electric

Pakketten & opties
Dokker Van



CONSUMENTENADVIESPRIJS
ESSENTIAL SOLID NETTO € BTW € BPM € INCL. BTW en BPM €

OPTIES
VEILIGHEID
Airbag passagier (uitschakelbaar) ¤ ¤ 270,00 56,70 101,79 428,49
Parkeersensoren in de achterbumper 2 ¤ ¤ 245,00 51,45 92,37 388,82
COMFORT
Armsteun bestuurdersstoel ¤ ¤ 95,00 19,95 35,82 150,77
Cruise control en -snelheidsbegrenzer ¤ ¤ 175,00 36,75 65,98 277,73
Boordcomputer ¤ ¤ 95,00 19,95 35,82 150,77
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar (+ verwarmbaar i.c.m. Pack Functional) ¤ • 95,00 19,95 35,82 150,77
EXTERIEUR
Metaallak ¤ ¤ 350,00 73,50 131,95 555,45
Lichtmetalen wielen 15" 'Empreinte' ¤ ¤ 395,00 82,95 148,92 626,87
Zijschuifdeur rechts met uitklapbaar raam3 ¤ ¤ 50,00 10,50 18,85 79,35
Dakrailing in lengterichting ¤ ¤ 150,00 31,50 56,55 238,05
Volwaardig reservewiel ¤ ¤ 75,00 15,75 28,28 119,03
INTERIEUR & LAADRUIMTE
Kunststoffen bekleding vloer laadruimte (donkergrijs) ¤ ¤ 125,00 26,25 47,13 198,38
Kunststoffen bekleding onderzijde laadruimte, donkergrijs (inclusief wielkasten en achterdeuren) 4 ¤ ¤ 125,00 26,25 47,13 198,38
Handschoenenvak met klep ¤ ¤ 35,00 7,35 13,20 55,55
Rokerskit ¤ ¤ 20,00 4,20 7,54 31,74

AUDIO
Radio (2 DIN) met DAB+, geïntegreerd display, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening ¤ ¤ 350,00 73,50 131,95 555,45
Kaart West Europa MediaNav (met o.a. Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot Brittannië, Italië) ¤ ¤ 95,00 19,95 35,82 150,77

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar 
2 Alleen i.c.m. ramen vóór elektrisch verstelbaar en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. 
3 Alleen i.c.m. Pack Functional en niet i.c.m. zijschuifdeur links.
4 Alleen i.c.m. kunststoffen bekleding vloer laadruimte.

Pakketten & opties
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ESSENTIAL SOLID
EXTERIEUR
Bumperdelen vóór en achter, donkergrijs • -
Bumperdelen vóór en achter in carrosseriekleur P •
Beschermstrips op de flanken, donkergrijs • •
Handgrepen exterieur Zwart Zwart
Buitenspiegels handmatig verstelbaar, donkergrijs - -
Buitenspiegels van binnenuit handmatig verstelbaar, donkergrijs • -
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, donkergrijs ¤ -
Dakrailing in lengterichting ¤ ¤
Stalen wiel 15'' met wieldop 'Popster' - •
Stalen wiel 15" met wieldop 'Egeus' • -
Lichtmetalen wielen 15'' 'Empreinte' ¤ ¤
Metaallak ¤ ¤

INTERIEUR EN LAADRUIMTE  
Dashboard kleurstelling Carbone foncé Carbone foncé
Toerenteller • •

Hardboard bescherming onderzijde laadruimte, inclusief achterdeuren (donkergrijs) • •
Bekleding stof Rollando met zwarte en lichtgrijze accenten • •
Volledig tussenschot met raam • •
Kunststoffen bekleding vloer laadruimte (donkergrijs) ¤ ¤
Kunststoffen bescherming onderzijde laadruimte, inclusief wielkasten en achterdeuren (donkergrijs) ¤ ¤
8 bevestigingsringen op vloer laadruimte • •

4 bevestigingsringen aan zijkant laadruimte ¤ ¤
Nuttig laadvermogen 750 kg 750 kg
Bevestigingspunten voor imperiaal • •
Bevestigingspunten voor dakrailing in lengterichting • •

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID  
ABS  en noodstopbekrachtiging • •
Stabiliteitssysteem (ESC) met Hill Start Assist • •
Airbag bestuurder • •
Airbag passagier P P
Rolgordels in hoogte verstelbaar • •
Reservewiel 15" ¤ ¤
Bandenreparatieset • •

DEUREN EN RAMEN  
Zijschuifdeur rechts • •
Zijschuifdeur rechts met uitklapbaar raam ¤ ¤
Achterdeuren zonder ramen, asymmetrisch • •
Achterdeuren met ramen, elektrische wisser/sproeier en achterruitverwarming, asymmetrisch. Binnenspiegel P P

BESCHERMING VAN HET VOERTUIG  
Startblokkering • •

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar 

Uitrustingspecificaties
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Dokker Van

Uitrustingspecificaties
ESSENTIAL SOLID

BESTURING EN CONTROLE-INSTRUMENTEN  
Stuurbekrachtiging • •
Boordcomputer ¤ ¤
Waarschuwing niet gesloten deuren tijdens het rijden • •
Waarschuwing niet gesloten gordel bestuurder • •
Schakelindicatie • •
ECO-mode • •
Cruise control en -snelheidsbegrenzer ¤ ¤
Parkeersensoren in achterbumper ¤ ¤

LICHT EN ZICHT
Dagrijverlichting • •
Mistlampen vóór - •

COMFORT
Centrale deurvergrendeling • •
Centrale deurvergrengeling met afstandsbediening op sleutel • •
Ramen vóór elektrisch bedienbaar • •
Plafonnière, centraal geplaatst en geschakeld met deuren • •
Rokerspakket (verplaatsbare asbak & sigarettenaansteker) ¤ ¤
Stuurwiel in hoogte verstelbaar P P
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar P P
Cabine ventilatie met recirculatiestand • •
Airconditioning (handmatig bediend) P •
Verlichting laadruimte, geschakeld met deuren • •

OPBERGRUIMTEN
Open A4 opbergvak in bovenzijde dashboard • •

Portiervakken • •

Open opbergruimte boven het handschoenenvak • •
2 bekerhouders in het centrale console • •
Opbergruimte onderzijde dashboard aan linkerzijde bestuurder • •
Handschoenenvak met klep ¤ ¤
Opbergruimte boven de voorruit • •

AUDIO, NAVIGATIE & COMMUNICATIE
Radiovoorbereiding (bekabeling & antenne) • -

Radio (1 DIN) met geïntegreerd display, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening - •
Radio (2 DIN) met DAB+, geïntegreerd display, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening ¤ ¤
MEDIA NAV DAB+ (Navigatie met 7" touchscreen, Radio/ MP3, Bluetooth®, USB en AUX Jackplug met stuurwielbediening, boordcomputer, kaart BeNeLux) P P

• = standaard, ¤ = optie, - = niet leverbaar 



Blue dCi 75 Blue dCi 95
CARROSSERIE
Carrosserietype Dokker Van
MOTOR
Aandrijving 4 x 2 4 x 2
Cilinderinhoud (cm3) 1461 1461
Brandstof Diesel Diesel
Aantal cilinders / kleppen 4 / 8 4 / 8 
Max. vermogen kW (pk) 55 (75) 70 (95)
bij toerental (t/min) 3750 3750
Max. koppel (N.m. bij t/min) 200 (1500) 220 (1750)
Inspuitsysteem Direct met Common Rail + multipoint injectie + Turbo
Emissienorm Euro6
Katalysator / Roetfilter Standaard / Standaard Standaard / Standaard
EFFICIENCY
Stop & Start systeem Ja
VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen 6 6
REMSYSTEEM
ABS met noodstopbekrachtiging Standaard
Vóór: geventileerde schijven - Ø (mm) 258 / 22 258 / 22
Achter: trommelremmen - (mm) 8 8
WIELOPHANGING
Voortrein Pseudo McPherson met driehoekige draagarm
Achtertrein H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrameerde geometrie - schroefveren
STUURINRICHTING
Stuurbekrachtiging Hydraulische stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen stoepranden/muren (m) 11,1
WIELEN & BANDEN
Wielmaat 15'' op Essential & Solid
Standaardmontage 185 / 65 R15 op Essential & Solid
INHOUD
Brandstoftank (l) 50 50
PRESTATIES
0-100 km/h (s) 15,1 12,5
Topsnelheid op het circuit (km/u) 154 168
BRANDSTOFVERBRUIK (L/100 KM) / (KM/L)1 (VOLGENS EG RICHTLIJN 715/2007)
Gecombineerd verbruik 4,2 4,2
Verbruik buiten de stad 3,9 4,0
Verbruik binnen de stad 4,6 4,6
CO2 (g/km) 110 111
GEWICHT (KG) (VOLGENS EG RICHTLIJN 715/2007)Essential & Solid
Massa ledig 1 212 1 212
Max. toelaatbaar gewicht 1 930 1 930
Max. toelaatbaar treingewicht 3 130 3 130
Max. laadvermogen 945 945
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)2 1 200 1 200
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) 655 655
Max. toelaatbare kogeldruk 75 75
 

1  De relatieve verbruikscijfers zijn gemeten aan de hand van de officiële Europese testmethode (NEDC). Deze testmethode geeft u de mogelijkheid auto’s op zuinigheid met elkaar te vergelijken en heeft niet als doel het daadwerkelijke verbruik nauwkeurig weer te geven. Het 
verbruik van uw auto zal in de praktijk veelal afwijken van de in het kader van de Europese test gemeten waarden en is afhankelijk van zaken als de belading, weersomstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor 
handige tips om zuiniger te rijden.   

2 Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als bovengenoemd treingewicht (beladen auto + beladen aanhanger) niet wordt overschreden.   

Technische gegevens
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AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 810
B Totale lengte 4 363
C Overbouw vóór 822
D Overbouw achter 731
E Spoorbreedte vóór 1 490
F Spoorbreedte achter 1 478
G Bodemvrijheid onbeladen / beladen 186 / 151 
H Totale hoogte zonder / met dakrailing 1 809 / 1 847
H1 Laadhoogte onbeladen 565

H2 Hoogte opening laadruimte achterzijde 1 100
L1 Totale breedte zonder buitenspiegels 1 751
L2 Totale breedte met buitenspiegels 2 004
L3 Breedte tussen de wielkasten  

(met / zonder bekleding onderzijde laadruimte)
1 130 / 1 170

L4 Maximale breedte laadruimte  
(zonder bekleding onderzijde laadruimte)

1 372 / 1 413

M Maximale hoogte laadruimte 1 271

N1 Breedte laadopening achter  
(op hoogte van bodem)

1 189

N2 Breedte laadopening achter (op 1 meter hoogte) 1 082
P Breedte van de opening van de zijschuifdeur 703
R Hoogte van de opening van de zijschuifdeur 1 046
Y1 Maximale lengte van de laadruimte tot aan tus-

senschot (op hoogte van bodem)
1 880

Y2 Maximale lengte van de laadruimte met de 
optionele Easy Seat (niet leverbaar in Nederland)

3 110

VOLUME BAGAGERUIMTE
Volume laadruimte 3300

Afmetingen
Dokker Van



GARANTIE*
Dacia geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de datum 
van aflevering, standaard 3 jaar fabrieksgarantie of 100.000 
kilometer, hetgeen het eerst wordt bereikt. De Daciadealer 
geeft 1 jaar garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en 
gefactureerd heeft. Dacia geeft op al haar personenauto’s 6 jaar 
plaatwerkgarantie en 2 jaar lakgarantie.

Dacia Route Service. 
Dacia Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit 
vrijwel geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw auto 
strandt met pech, en in Nederland ook bij schade. In Nederland 
belt u het telefoonnummer 0900-9998700 (€ 0,10 ct p/m); en 
vanuit het buitenland 0031-203549757. 

Dacia Route Service+. 
Met Dacia Route Service+ kunt u zich verzekeren van 
uitgebreidere pechhulp tijdens de fabrieksgarantie periode én 
na afloop van de fabrieksgarantie. Hiermee bent u verzekerd 
van vele extra diensten bij een onverhoopt pechgeval, zowel in 
het binnenland als in het buitenland. Duurt de reparatie van de 
auto bijvoorbeeld wat langer, dan regelt Dacia Route Service+ 
zo nodig een hotelovernachting of vervangend vervoer.

Dacia GarantiePlus verzekering.** 
Met de Dacia GarantiePlus heeft u de mogelijkheid om de 
oorspronkelijke garantie te verlengen. U maakt met de Dacia 
GarantiePlus verzekering kosteloos gebruik van Dacia Route 
Service in Europa. U kunt de GarantiePlus verzekering bij 
aankoop van de auto afsluiten bij uw Dacia dealer.

Leasing & financiering - Dacia financial services.  
Dacia Financial Services is de huisleverancier van Dacia op 
het gebied van leasing en financiering. Bij de Dacia dealer 
kunt u terecht voor deskundig advies en het beheer van uw 
wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel 
nieuwe auto’s als voor occasions heeft Dacia Financial Services 
altijd een passende oplossing voor u.

Algemene voorwaarden en informatie



Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met Dacia Klant Relaties. U kunt ons te-
lefonisch bereiken op nummer 0900-999 8700 (€ 0,10 ct p/m), via onze website www.dacia.nl, of per post via het volgende adres: Dacia Klant Relaties 
Postbus 75784, 1118ZX SCHIPHOL

KLANT RELATIES

 Schakelen. 

Schakel bij voorkeur bij 2.000 t/min (diesel) en bij 2.400 t/min (benzine). In de hoogste 
versnelling kan dit toerental overschreden worden. Rol uit in de versnelling, schakel 
pas terug wanneer het toerental onder de 1.000 t/min zakt. Gebruik de hoogst mogelijk 
versnelling bij constante snelheid of langzaam accelereren. Opschakelen van de 2e naar  
de 4e , of van de 3e naar de 5e versnelling kan in sommige gevallen brandstof besparen.

 Anticiperen. 

Anticipeer zoveel mogelijk in het verkeer, neem uw voet eerder van het gaspedaal 
en maak zo veel mogelijk gebruik van de remmende kracht van de motor in plaats 
van het rempedaal. Laat vroegtijdig het gaspedaal los bij drukte, kruispunten en/of 
verkeerslichten.

 Accelereren. 

Probeer niet te fel te accelereren, u verliest hiermee weinig tijd, maar bespaart veel 
brandstof. Accelereer vlot, maar geleidelijk, om zo snel mogelijk in een hogere versnelling 
te rijden. Rijdt verder met een zo constant mogelijke snelheid en voorkom onnodig 
accelereren en remmen. 

 Motorgebruik. 

Zet de motor af wanneer u langer dan 30 seconden stilstaat. Laat de motor zo weinig 
mogelijk stationair draaien, ook niet om warm te draaien in de winter. Het is goedkoper 
en milieuvriendelijker om deze rustig warm te rijden. Na het omdraaien van de 
contactsleutel dus meteen wegrijden. 

 Gebruik van de auto. 

Gebruik de ECO-modus van de auto om verbruik en uitstoot te optimaliseren. Gebruik 
de airconditioning alleen wanneer dat echt nodig is, en beperk het verschil met 
de temperatuur buiten de auto tot maximaal 5 graden. Controleer elke maand de 
bandenspanning. Haal de dakkoffer of dakrails van de auto als u deze niet gebruikt en 
rijdt niet met zware spullen als u deze niet nodig hebt.

Een juist gebruik van de auto is dus even belangrijk als zuinig rijgedrag. 

Volg onderstaande tips en reduceer uw brandstofverbruik en uitstoot. Door middel van tips en hulpmiddelen in de auto, het verbruik en de uitstoot te optimaliseren. 

of 100 000 km
3Jaar

Garantie

Oog voor het milieu



www.dacia.nl

Dacia bewijst dat ook een scherp geprijsde auto aantrekkelijk, veilig en kwalitatief 
goed kan zijn. De internationale pers is het met ons eens en heeft de betrouwbaarheid, 
kwaliteit en bereikbaarheid van onze modellen al beloond met diverse internationale 
onderscheidingen. Dacia blijft groeien, en biedt nu een aantal nieuwe modellen, die 
even betrouwbaar en efficiënt zijn als altijd, maar die meer dan ooit verrassen met hun 
moderne,onderscheidende design. Ze zijn bovendien voorzien van een extra complete 
uitrusting. Deze Dacia-modellen geven inzittenden én hun bagage bovendien royaal 
de ruimte.
Het succes van Dacia berust op een simpele constatering: je kunt van een auto houden, 
en hem nodig hebben, zónder er al je geld aan te besteden. Alle modellen van Dacia 
voldoen hieraan. Als volwaardige dochter van Renault profiteert Dacia van technische 
oplossingen die hun effectiviteit en betrouwbaarheid al lang hebben bewezen. Daarom 
biedt Dacia – bovenop de lage gebruikskosten – een garantie van drie jaar (of 100.000 
km, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Dacia rust zijn modellen uit met de 
nieuwste benzine- en dieselmotoren. Moderne motoren die zowel krachtig als zuinig 
zijn. Ze zijn bovendien voor 85 % recyclebaar.

Wie slim is, gaat voor Dacia!
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Dacia
bedrijfswagens
EEN AUTO VOOR DIE PRIJS...
U MAAKT ZEKER EEN GRAPJE?


