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ELEKTRISCH RIJDEN
EINDELIJK BETAALBAAR
« Dacia is in de auto-industrie gekend om zijn revoluties, meer bepaald met Logan en Duster. Met Spring Electric staat Dacia samen met u aan
het begin van de derde revolutie door elektrische mobiliteit betaalbaar te maken voor iedereen. Met zijn eigentijdse look belichaamt Dacia
Spring Electric de waarden van het merk door zowel veelzijdig, praktisch en betrouwbaar te zijn. »
Denis Le Vot, lid Executive Committee Groupe RENAULT
Elektrisch rijden voor iedereen betaalbaar maken, dat is vandaag de uitdaging van

geruststellende rijbereik en de vlotte oplaadmogelijkheden, kunt u met een gerust

Dacia. Met zijn compacte, robuuste en hedendaagse uiterlijk staat Spring Electric

hart de weg op. Ontdek ook binnenin het plezier van elektromobiliteit: soepel en

klaar om het beste van zichzelf te geven: een aanzienlijke energiebesparing en een

dynamisch rijden gekoppeld aan een rustgevende stilte. Het ruime interieur wordt

minimaal onderhoud. Met nul uitstoot kan de stad volop ademen. En dankzij het

uw welzijnsbubbel. Welkom in het elektrische tijdperk, dankzij Dacia !

De foto's en teksten in deze brochure gelden voor het hele Dacia Spring Electric-gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan in deze brochure om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.
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STIJLVOLLE
ENERGIE
Dacia Spring Electric is niet alleen eigentijds. Hij verleidt met zijn energieke stedelijke

de bumper, geribbelde spatborden, beschermingsski,... De dakdragers en de flexwheel-

stijl. De verhoogde bodemvrijheid, in combinatie met de bredere wielkasten, stoere

sierwieldoppen die op alu velgen lijken, geven het profiel een waardevolle uitstraling.

schouders en stijlvolle deurbeschermingen, zorgt voor een compacte SUV-look.

Kies met het Orange Pack voor een nog meer explosieve persoonlijkheid. Met de

De voorkant onderscheidt zich door zijn gewelfde motorkap, zijn gestrekte koplampen

gedurfde elektrische stadsauto Spring Electric komt u uw dag even eenvoudig als

en zijn brede bumper. De achterkant staat borg voor dynamisme: krachtige lijnen voor

stijlvol door.
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DE KRACHT VAN DE
ESSENTIE
Profiteer van het gastvrije en goed uitgeruste interieur van Dacia Spring

Het intuïtieve multimediasysteem met aanraakscherm van 7’’ omvat de navigatie,

Electric. Vooraan gaan de sobere lijnen van het dashboard samen met kleurrijke

de radio en de smartphone replicatie. Ook de veiligheid werd niet uit het oog

designaccenten. Eenvoudig en elegant. Een draaiknop neemt de plaats in van de

verloren: snelheidsbegrenzer, 6 airbags, koplampen met automatische ontsteking,

versnellingspook. Met meer dan 23 liter aan opbergruimte bij de hand voelt u

automatisch noodremsysteem AEBS en automatische noodoproep E-call. Vergroot

zich onmiddellijk op uw gemak. Achteraan kunnen twee volwassenen comfortabel

de kofferruimte van 290 liter naar 620 liter door de achterbankleuning neer te

plaatsnemen, met meer dan genoeg ruimte voor de knieën.

klappen: iets extra kan er altijd nog bij. Geen overbodige gadgets, maar alles wat

De technologische uitrusting is ook ruim aanwezig: stuurbekrachtiging,

nodig is voor uw dagelijkse trajecten.

elektrische ruiten voor- en achteraan, digitaal instrumentenbord TFT 3,5’’,
achteruitrijradar en -camera...

DACIA SPRING ELECTRIC

ELEKTRICITEIT
IN AL ZIJN EENVOUD
Met Dacia Spring Electric kunt u naargelang de omstandigheden zonder bijladen tot

Beter nog: dankzij de gratis app MY Dacia weet u op elk moment waar u bent en het

305 km ver. Met een verplaatsing van 30 km per dag, het Europese gemiddelde, kunt u

Media Nav-navigatiesysteem helpt u om de laadstations in de buurt te vinden. Uw

meer dan een week lang in en rond de stad rondrijden. Volledig autonoom.

gemoedsrust is verzekerd! Als u overweg kunt met de autonomie van uw smartphone,

Voor het opladen heeft u ruim de keuze: stopcontact thuis 220 V, wallbox of DC-laadpaal

dan is Spring Electric voor u gewoon kinderspel.

voor bliksemsnel bijladen in minder dan een uur.
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KLEUREN

AFMETINGEN
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BLIKSEMGRIJS
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1 250

(1) Niet-metaakleur
(2) Enkel Comfort

GOJIROOD(2)

CENOTEBLAUW
1 365

ZETELBEKLEDINGEN

ZETELBEKLEDING IN TEP/STOF
GREY/BLUE

ZETELBEKLEDING IN TEP
BLACK

SIERWIELDOPPEN

FLEXWHEEL 14” DORIA
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UITRUSTINGEN EN OPTIES
COMFORT

COMFORT PLUS

DESIGN EXTERIEUR
Voor- en achterbumpers
Skid plate achteraan
Zwarte dakdragers
Deurbescherming onderaan
Zwarte spatbordverbreders
Buitenspiegels
Stalen velgen 14” met flexwheels DORIA
Koplampen met automatische ontsteking
Getinte ruiten
Metaalkleur

koetswerkkleur

koetswerkkleur
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grijs motief
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oranje motief
oranje motief
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glanzend zwart
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DESIGN INTERIEUR
Omranding verluchtingsmonden en centrale console
Deurgrepen binnen
Zetelbekleding in TEP/stof
Zetelbekleding in TEP met oranje sierstiksels

COMFORT

COMFORT PLUS
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VEILIGHEID

gesatineerd chroom
gesatineerd chroom
Grey/Blue

oranje
gesatineerd chroom

-

Black

-

COMFORT
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ruiten voor- en achteraan
Manuele airconditioning
Opbergvak in de deuren vooraan
Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels
Make-upspiegel aan passagierszijde
12V- en USB-aansluiting vooraan
Handgrepen op de zijdelingse plaatsen achteraan
Neerklapbare achterbankleuning

ABS met remhulpsysteem
ESC+ antislipsysteem + vertrekhulp op hellingen
Automatisch noodremsysteem AEBS
Bestuurdersairbag en ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse en gordijnairbags vooraan
Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de plaatsen achteraan
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
Elektronisch startblokkeersysteem
LED-dagrijlichten
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenopblaaskit
Stalen reservewiel (vervangt de bandenopblaaskit)
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RIJ- EN CONTROLESYSTEMEN
Digitaal instrumentarium TFT 3,5” met boordcomputer
Ecomodus-functie
Aanduiding van de buitentemperatuur
Waarschuwing bij niet-vastgemaakte veiligheidsgordels
Geluidsalarm bij niet-gedoofde lichten
Automatische noodoproep E-call
Snelheidsbegrenzer
Dag/nacht-achteruitkijkspiegel
Achteruitrijradar en -camera
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ZICHTBAARHEID
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Elektrische buitenspiegels
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OPLADEN

AUDIO - MULTIMEDIA
Plug & Radio DAB+, Bluetooth , 2 LS
Media Nav Evolution DAB+ Europa : multimedia- en navigatiesysteem
met aanraakscherm 7”, ondersteuning Apple CarPlay™ en Android auto™,
Bluetooth®, 2 LS en kaart van West-Europa
®

ã
-

-

Laadkabel mode 3 type 2 voor Wallbox en publieke laadpalen
Laadkabel mode 2 voor stopcontact thuis
DC-lader (30 kW) voor snelladen

ã

GECONNECTEERDE DIENSTEN
Online diensten via de MY Dacia-app : laadstatus, voorverwarming van het
interieur, plaatsbepaling, stop/start van het laden
- : niet beschikbaar ;

ã

: serie ;

¤

: optie. Android Auto™ is een merk van Google Inc. Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.

MOTOR
ELEKTRISCHE MOTOR
33 kW (45 pk)

Batterij
27,4 kWh

Opladen

Rijbereik

AC tot 6,6 kW

230 km WLTP

DC tot 30 kW

305 km WLTP City

Topsnelheid
125 km/u

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : dit nieuwe protocol zorgt voor resultaten die veel dichter aanleunen bij de waarden die bij dagelijks gebruik worden geconstateerd dan het vorige NEDC-protocol.

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto's en teksten in deze brochure gelden voor het hele Dacia Spring Electricgamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten, behoudt Dacia zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel
mogelijk gemeld aan de officiële Dacia-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke
Dacia-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden.
De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.
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