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Indispensabil, 
zi de zi...
Dacia Dokker este primul combi veritabil din gama Dacia.

Pentru muncă şi familie, în timpul săptămânii şi la sfârşit de săptămână, Dacia Dokker este o soluţie inteligentă 
pentru toate nevoile dumneavoastră. Dotat cu un simţ practic exemplar şi surprinzător de polivalent, asigură 
confort pasagerilor şi un volum generos pentru toate lucrurile dumneavoastră.
Interiorul său modern, prevăzut cu o tehnologie simplu de folosit şi utilă, este special conceput pentru confortul 
sporit al şoferului şi al întregii sale familii. 
Fiabilitate, robusteţe… Dokker posedă toate calităţile definitorii ale spiritului Dacia.

Volum util, un post de conducere confortabil și acces îmbunătățit, Dacia Dokker Van are toate soluţiile pentru 
a vă uşura activitatea de zi cu zi. 
La volanul său, adunaţi avantaje… Dacia Dokker Van este un adevărat profesionist, 3,3 m3 spațiu util dar și 
un consum optim de carburant și emisii de CO2 reduse. Un adevărat partener al activităţii dumneavoastră, 
dotările sale în materie de tehnologie şi interiorul bine gândit asigură un confort remarcabil. 
Şi, fiind vorba despre Dacia, fiabilitatea şi robusteţea vă vor convinge fără îndoială!





Foarte multă deschidere
Dokker Van se adaptează tuturor nevoilor dumneavoastră în materie de încărcare şi acces. Pentru a uşura încărcarea tuturor lucrurilor dumneavoastră, 
Dokker Van este prevăzut cu una sau două uşi laterale culisante* care asigură o lățime maximă de încărcare de 703 mm.  În plus, ușile spate asimetrice cu 
deschidere în 3 puncte oferă o lățime de încărcare de 1 082 mm. Un partener cu o asemenea deschidere este cu siguranţă unul de încredere!

* Disponibil opțional prin pachetul Pack Vitré



Bine gândit până în cele mai mici detalii
Deşi simplitatea, spiritul practic şi robusteţea sunt cuvintele cheie ce definesc acest combi polivalent cu un spaţiu interior record, nici silueta sa nu a fost 
neglijată. Cu proporţii generoase, 4,36 m lungime, Dokker are o linie armonioasă care reflectă în aceeaşi măsură dinamismul şi caracterul său robust. 
În interior, locul şoferului este funcţional şi atent conceput. Ergonomia a beneficiat de o atenţie aparte: comenzi electrice pentru deschiderea geamurilor 
pe portiere*, comenzi radio pe volan*, tablou de bord uşor de urmărit. Şi deoarece confortul reprezintă o prioritate, aerul condiţionat* este eficient în orice 
împrejurări. 
Bun venit la bord!

* Opţional, în funcţie de versiunile de echipare.



Volumul necesar la prețul dorit
Capacitatea de încărcare este esenţială pentru dumneavoastră? Dacia a înţeles acest lucru şi, prin Dokker Van, l-a pus în practică la scară mare: o sarcină 
utilă de 750 kg*, un volum util de 3,3 m³, o înălţime de încărcare de până la 1,27 m.
Dokker Van este adaptat aşteptărilor dumneavoastră profesionale. Zona de încărcare este prevăzută cu 8 inele de ancorare în planşeu care vă permit să 
fixaţi perfect obiectele fragile.
Dacia Dokker Van ştie de asemenea să se adapteze nevoilor dumneavoastră.
Sunt propuse trei tipuri de structuri despărţitoare: tubulară, complet vitrată sau grilaj pivotant prin opţiunea Dacia Easy Seat.

* Sarcină utilă maximă omologată în Europa 



Deschis tuturor propunerilor dumneavoastră
Pentru ca accesul pasagerilor sau încărcarea bagajelor să fie mai uşoară, Dokker este prevăzut cu uşi laterale culisante* cu o lăţime de 703 mm. Cu bancheta 
spate rabatabilă 1/3-2/3** în poziţia „portofel”, trecerea de la o configuraţie cu 5 locuri la una cu 4, 3 sau 2 devine o joacă de copii! Datorită modularității 
sale, Dokker poate răspunde tuturor necesităţilor dumneavoastră zilnice de utilizare.

* Cea de-a 2-a uşă laterală culisantă este disponibilă opţional, în funcţie de versiunile de echipare.

** Opțional în funcție de versiune. 



Easy Seat birou. Easy Seat pliat. Easy Seat extras.

Se pliază

tuturor
așteptărilor

Pentru a spori şi mai mult capacitatea de încărcare a 
vehiculului, Dokker Van vă propune un scaun pasager 
cu funcţii multiple, inedit şi ingenios, Dacia Easy Seat*, 
complet extractibil.

Extragerea scaunului permite creşterea lungimii de 
încărcare de la 1,9 m la 3,11 m, volumul util ajungând 
de la 3,3 m³ la 3,9 m³, iar cu spătarul pliat, scaunul 
poate juca foarte bine rolul unui birou mobil.

Lui Dokker îi puteţi cere cu siguranţă orice!

* Opțional în funcție de versiune.



Un spațiu interior cu vederi largi
Dokker este gata să primească la bordul său întreaga dumneavoastră familie, oferind suficient spaţiu pentru ca fiecare să se simtă în largul său. 
Volumul portbagajului este extrem de generos, accesul fiind uşurat datorită pragului jos şi a celor două uși spate asimetrice. 



Totul
  la îndemână

Caracterul practic devine o marcă exclusivă pentru Gama Dokker.
Portbagajul foarte primitor în ambele variante de carosare, este completat de numeroase spaţii de depozitare care fac viaţa la bord mult 
mai ușoară.
Datorită locurilor de depozitare din planşa de bord, din pavilion şi din portierele faţă şi spate*, totul devine accesibil dintr-o singură mişcare. 
Fără îndoială Dokker dă dovadă de multă imaginaţie… ceea ce îl face şi mai simpatic! 

* În funcţie de versiune







Modern și eficace
Tehnologie cu simț practic.

Gama Dokker vă propune, în ambele variante, Dokker sau Dokker Van o tehnologie eficace, dar simplu de 
utilizat pentru a face şofatul mai uşor şi viaţa la bord mai confortabilă. 

Pentru că ţine pasul cu timpul, Gama Dokker vă propune, în opțiune, asistență la parcarea cu spatele*, 
ASR-ESP* și limitator de viteză*. Pentru confortul dumneavoastră, beneficiaţi de aer condiţionat* eficient 
în toate anotimpurile. 

Pentru a vă face deplasările şi mai agreabile, puteți beneficia, opțional, și de sistemul de navigație și 
multimedia Media Nav**, perfect integrat în consola centrală, cu un ecran tactil mare, de 7 inch (18 cm). 
Foarte intuitiv, acesta include radio şi tehnologia Bluetooth ® care vă permite să ascultați muzica preferată 
în audio streaming sau să telefonați în sistem mâini libere.
Dispune de asemenea de o funcţie de navigaţie GPS, cu afişaj 2D şi Birdview 3D, iar mufele USB şi Jack din 
consola centrală şi comenzile de pe volan reprezintă o completare utilă a întregului sistem.

* Opţional.

** Opţional în versiunea Ambiance.



Fiabilitate 



extraordinară



Dinamic și
economic,
totul este de partea sa

Consum scăzut, emisii scăzute de CO2: 
Gama Dokker şi cele 4 motorizări  pe care le propune ştiu ce înseamnă 
performanţa. 
La capitolul diesel, Gama Dokker vă propune motorul foarte performant 
1.5 dCi cu 75 CP sau 90 CP, cu un consum de numai 4,5 l/100 km*. 
La capitolul benzină, Gama Dokker vine cu motorul 1.2 TCe 115 CP, 
primul motor turbo pe benzină cu injecţie directă produs de grupul 
Renault, al cărui consum este de 6,2 l/100 km*.
Gama Dokker beneficiază de garanţia Dacia, 3 ani sau 100 000 km.

* Parcurs mixt (date provizorii).
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Accesorii Dokker
1. Bare transversale montate pe barele longitudinale
Permit creșterea capacității de încărcare a vehi-
culului dumneavoastră Dokker (sarcina maximă 
admisă : 80 kg, greutatea barelor inclusă), pentru 
un transport în deplină siguranță.
Acestea reprezintă baza pentru montarea altor 
accesorii: suport pentru bicicletă / schiuri, portba-
gaj pavilion, galerie.
2. Cârlig de remorcare standard
Realizat pentru o utilizare intensivă, acest câr-
lig de remorcare permite creșterea capacității de 
încărcare a vehiculului, sau transportul biciclete-
lor cu ajutorul unui suport montat pe cârligul de 
remorcare. Rezistența acestuia și fiabilitatea sunt 
garantate prin respectarea normelor stricte impuse 
de caietele de sarcini.

3. Cârlig de remorcare tip ‘‘gât de lebădă’’
Cu un design elegant, acest model de cârlig de remor-
care permite demontarea rotulei, protejând estetica 
vehiculului. Rezistența și fiabilitatea acestuia sunt 
garantate de respectarea normelor stricte impuse de 
caietele de sarcini.
4. Suport pentru transportul bicicletelor montat pe 
cârligul de remorcare 
Pentru petrecerea timpului liber puteți opta pentru 
acest model de suport pentru biciclete: acesta per-
mite transportul oricărui model de bicicletă în deplină 
siguranță, grație sistemului antifurt cu care este 
prevăzut. 
5. Senzori de parcare spate
Accesoriu care permite depistarea obstacolelor pe 
parcursul efectuării manevrelor de parcare cu spatele 
(4 senzori).

6. Lada frigorifică
Ideală pentru picnic, această ladă frigorifică 
termoelectrică are un volum de 24 litri și o capacitate 
de răcire de până la 18°C. Este susținută pe scaun cu 
ajutorul centurii de siguranță și este echipată cu o 
curea pentru utilizarea polivalentă.  
7. Grilaj de separație
Realizat din oțel inoxidabil, grilajul permite separarea 
eficace a habitaclului de zona de încărcare.
8. Covoraș nereversibil pentru protecția portbagajului 
Acest covoraș realizat din materiale de înaltă calitate 
acoperă perfect forma portbagajului și îi asigură o 
protecție durabilă.
9. Compartiment de protecție portbagaj 
Rezistent și robust, acesta protejează eficient          
interiorul portbagajului. Este etanș și permite         

transportul tuturor tipurilor de materiale.
10. Covorașe textile Madrigal (set 4 buc)
Compatiblile 100% cu predispozițiile de origine, 
covorașele asigură utilizarea nestingherită a 
pedalelor. Acestea se integrează armonios în 
interiorul vehiculului dumneavoastră Dokker și 
protejează în egală măsură împotriva uzurii cât și 
a umidității. Culoare: gri închis.
11. Jante de aliaj 15’’
Elemente de design și de securitate, jantele de 
aliaj ocupă un loc privilegiat printre accesoriile 
destinate personalizării vehiculului.
Acestea conferă vehiculului un caracter sportiv și 
dinamic.
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Accesorii Dokker Van

1. Bare de pavilion transversale

Permit creșterea capacitații de încărcare a vehicu-
lului dumneavoastră Dokker Van (sarcina maximă 
admisă: 80 kg, greutatea barelor inclusă), pentru un 
transport în deplină siguranță. Acestea reprezintă 
baza pentru montarea altor accesorii: suport pentru 
bicicletă / schiuri, portbagaj pavilion, galerie.

2. Cârlig de remorcare standard

Permite creșterea capacității de încărcare a vehi-
culului, sau transportul bicicletelor cu ajutorul 
unui suport montat pe cârligul de remorcare. Sar-
cina tractabilă maximă autorizată: 1200 kg. Sarcina 
verticală maximă pe cârligul de remorcare: 75 kg. 
Produse asociate: posibilitatea alegerii cablajelor de 
7 pini sau de 13 pini.

3. Cârlig de remorcare tip ‘‘gât de lebădă’’

Cu un design elegant, acest model de cârlig de 
remorcare  permite demontarea rotulei, protejând 

estetica vehiculului. Rezistența și fiabilitatea aces-
tuia sunt garantate de respectarea normelor stricte 
impuse de caietele de sarcini. Sarcina tractabilă 
maximă autorizată: 1200 kg. Sarcina verticală 
maximă pe cârligul de remorcare: 75 kg. Produse 
asociate: posibilitatea alegerii cablajelor de 7 pini 
sau de 13 pini.

4. Galerie

Permite transportul în siguranță, grație depozitării 
pe orizontală, a unor greutăți de până la 76 kg, cu o 
lățime care poate ajunge până la 1200 mm.

5. Senzori de parcare spate

Accesoriu care permite depistarea obstacolelor pe 
parcursul efectuării manevrelor de parcare cu spa-
tele (4 senzori).

6. Covorașe textile 

Compatibile 100% cu predispozițiile de origine, 

covorașele asigură utilizarea nestingherită a pedalelor. 
Acestea se integrează armonios în interiorul vehiculu-
lui dumneavoastră Dokker Van și protejează în egală 
măsură împotriva uzurii cât și a umidității. Culoare: gri 
închis.

7. Apărători de noroi față/spate 

Perfect integrate în designul vehiculului, acestea per-
mit protejarea caroseriei împotriva proiecțiilor de noroi 
și / sau pietre. 

8. Autoradio Kenwood KDC-351RN

Cu o putere de 4 x 50 W, acest autoradio vă permite 
să ascultați muzica preferată stocată fie pe un CD MP3 
sau conectând direct un cititor MP3 la priza auxiliară de 
pe fațada autoradio-ului. 

9. Podea din lemn 

Constituie unul din elementele componente ale kitului 
de protecție din lemn, realizat în scopul protejării 

spațiului de încărcare al vehiculului Dacia Dokker 
Van. Protejat de un strat anti derapant. 

Protecții laterale din lemn.

Asigură protecția la interior a zonei de încărcare a 
vehiculului Dacia Dokker Van pe parcursul încărcării 
și a transportului diverselor materiale.

Protecții pasaje roți pre montate (ușa laterală 
culisantă dreapta).

Create pentru a rezista la șocuri puternice și repe-
tate, protecțiile pasajelor de roți păstrează în bună 
stare zona de încărcare a vehiculului. 

10. Grilaj de protecție geamuri spate

Oferă protecție împotriva furtului din autovehicul, 
fără a afecta vizibilitatea. 

1 2 3 4
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principalele echipamente:

•	Bare de protecție negre
•	Calandru negru cu bandou superior negru
•	Jante de oțel 15’’ cu capace de roți 

complete
•	Ușă culisantă spate dreapta cu geam 

custode
•	Mânere deschidere uși din exterior negre
•	ABS, repartitor electronic de frânare și AFU
•	Airbag frontal șofer și airbag frontal 

pasager (cu deconectare manuală)
•	Airbaguri laterale față

•	Tetiere față și spate reglabile pe înălțime
•	Direcție asistată hidraulic
•	Faruri de zi
•	Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă 

1/1 cu posibilitate de pliere în poziție 
‘‘portofel’’ - Isofix
•	Cutie de documente deschisă
•	Spațiu deschis pentru documente pe 

planșa bord.

OpȚIONAL:
•	Bare de pavilion longitudinale
•	ASR-ESP
•	Vopsea metalizată

principalele echipamente
(Suplimentar față de versiunea BASIC)

•	Baghete laterale de protecție negre
•	Bare de pavilion longitudinale
•	Retrovizoare exterioare negre, cu reglaj 

manual din interior
•	Închidere centralizată cu telecomandă 

pe cheie
•	Centuri față reglabile pe înălțime
•	Tabletă portbagaj tip înfășurător
•	Geamuri electrice față
•	Iluminare portbagaj
•	Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă și 

fracționabilă 1/3-2/3 cu posibilitate de 
pliere în poziție ‘‘portofel’’ - Isofix
•	Panouri de uși biton negru-gri deschis
•	Cutie de documente închisă
•	Spațiu de depozitare plafon (rândul 1)
•	Radio CD 2DIN cu satelit de comandă pe 

volan, priză Jack, USB și Bluetooth®

OpȚIONAL:
•	Pack Confort: scaun șofer și volan, 

reglabile pe înălțime 
•	Pack Eléctrique: proiectoare de ceață, 

retrovizoare exterioare în culoarea 
caroseriei, cu reglaj electric și degivrante, 
bare de protecție vopsite în culoarea 
caroseriei 
•	ASR-ESP
•	Ușă culisantă spate stânga cu geam 

custode
•	Aer condiționat
•	Vopsea metalizată

Versiune Basic 

DOKKER 

Versiune Ambiance 



Versiune Laureate 
principalele echipamente:
(suplimentar față de versiunea AMBIANCE)

•	Ușa culisantă spate stânga cu geam custode 
•	Computer de bord 
•	Aer condiționat  
•	Pack Confort: scaun șofer și volan reglabile pe înălțime 
•	Pack Eléctrique: proiectoare de ceață, retrovizoare 

exterioare în culoarea caroseriei cu reglaj electric și 
degivrante, bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei 

OpȚIONAL:
•	Fileu (plasă) reținere bagaje
•	Scaune față încălzite
•	ASR-ESP
•	Media Nav: Sistem de navigație și multimedia-touchscreen 7’’
•	Jante de aluminiu 15’’ Empreinte
•	Pack Sécurité: limitator de viteză și sistem de asistență la 

parcarea cu spatele
•	Vopsea metalizată



principalele echipamente:

•Bare	de	protecție	negre	
•	Calandru	negru	cu	bandou	superior	negru	
•	Jante	de	oțel	15’’	cu	capace	de	roți	complete	
•	Ușa	culisantă	spate	dreapta	
•	Mânere	deschidere	uși	din	exterior	negre	
•	ABS,	repartitor	electronic	de	frânare	și	AFU	
•	Airbag	frontal	șofer	și	airbag	frontal	pasager	(cu	

deconectare manuală) 
•	Tetiere	reglabile	pe	înălțime	
•	Direcție	asistată	hidraulic	
•	Faruri	de	zi	
•	Retrovizoare	exterioare	negre,	cu	reglaj	manual	

din interior

•	Scaune	cu	reglaj	longitudinal	și	reglaj	al	spătarului
•	Scaun	pasager	înclinabil	
•	Planșă	de	bord	neagră	cu	inserție	de	culoare	gri	

deschis 
•	Panouri	de	uși	de	culoare	neagră
•	Iluminare	spațiu	marfă	
•	Cutie	de	documente	deschisă	
•	Spațiu	deschis	pentru	documente	pe	planșa	bord
•	Inele	de	ancorare	în	spațiul	de	marfă		
•	Spații	de	depozitare	pe	uși	și	la	baza	consolei

OpȚIONAL:
•	Bare	de	pavilion	longitudinale
•	ASR-ESP
•	Perete	despărțitor	vitrat	spațiu	marfă-cabină
•	Vopsea	metalizată

principalele echipamente:
(Suplimentar față de versiunea BASIC)

•	Baghete laterale de protecție negre 
•	Computer de bord 
•	Retrovizoare exterioare negre, cu reglaj 

electric și degivrante
•	Închidere centralizată cu telecomandă pe 

cheie
•	Geamuri electrice 
•	Panouri de uși biton negru-gri deschis 
•	Cutie de documente închisă
•	Spațiu de depozitare plafon (rândul 1)
•	Scaun șofer, volan și centuri față reglabile pe 

înălțime 
•	Radio CD 1 DIN cu satelit de comandă pe 

volan, priză Jack, USB și Bluetooth®

OpȚIONAL:
•	Scaune încălzite
•	Media Nav: sistem de navigație și multimedia-

touchscreen 7’’

•	Aer condiționat
•	Dacia Easy Seat - grilaj despărțitor spațiu 

marfă–cabină cu scaun pasager rabatabil și 
extractibil
•	Pack Eléctrique: proiectoare de ceață, 

retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei și 
bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei
•	Pack Sécurité: limitator de viteză și sistem de 

asistență la parcarea cu spatele
•	Pack Vitré: uși laterale vitrate stânga-dreapta 

și uși spate vitrate cu deschidere la 180°, cu 
încălzire și ștergător
•	Vopsea metalizată
•	Bare de pavilion longitudinale
•	Jante de aluminiu 15’’ Empreinte
•	ASR-ESP
•	Covor protecție planșeu spațiu marfă plastifiat 
•	Protecții laterale spațiu marfă

Versiune Ambiance 

DOKKER VAN 
Versiune Basic



o inimă nouă... noul motor TCe 115
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Un nou motor pe benzină de înaltă performanţă TCe 115

 

Cuplu

Putere

După Lodgy, Dokker și Dokker Van sunt 
următoarele vehicule din gama Dacia 
echipate cu noul motor TCe 115 (benzină 
cu injecție directă pe turbocompresor și 
distribuție pe lanț), rezultat al experienței 
specialiștilor în motoare ai Grupului Renault. 
Este un motor inovator, economic, suplu, 
dinamic și performant.

Gama Dokker se conformează următoarelor 3 criterii: 

emisii de CO2sub 120 g/km; vehicul fabricat în uzina certificată ISO 

14001, cu minimizarea impactului asupra mediului; ce conține peste 

7% plastic reciclat din masa plastică a vehiculului. Cu           marca 

își asumă un angajament pe întreaga durată de viață a vehiculului.



Benzină Benzină Diesel Diesel Benzină Benzină Diesel Diesel
1.6 85CP 1.2 TCe 115CP(1 1.5 dCi 75CP 1.5 dCi 90CP 1.6 85CP 1.2 TCe 115CP(1 1.5 dCi 75CP 1.5 dCi 90CP

Motorizare
Tip cutie de viteze manuală manuală manuală manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Număr de locuri 5 5 5 5 2 2 2 2
CaraCteriStiCi Motor
Tip motor K7M 812 H5Ft 402 K9K 612 K9K 612 K7M 812 H5Ft 402 K9K 612 K9K 612
Cilindree (cm3) 1 598 1 198 1 461 1 461 1 598 1 198 1 461 1 461
Alezaj x cursă (mm) 79,5 x 80,5 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5 79,5 x 80,5 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4 4 4 4 4 4
Număr total de supape 8 16 8 8 8 16 8 8
Putere maximă (Kw/CP) 60,5 / 82 84 / 115 55 / 75 66 / 90 60,5 / 82 84 / 115 55 / 75 66 / 90
Regim putere maximă (tr/min) 5 000 4 500 4 000 3 750 5 000 4 500 4 000 3 750
Cuplu maxim CEE (nm) 134 190 180 200 134 190 180 200
Regim cuplu maxim (tr/min) 2 800 2 000 1 750 1 750 2 800 2 000 1 750 1 750

Tip injecţie Electronică multipunct Injecție directă cu
turbocompresor

Directă Common Rail cu 
turbocompresor

Directă Common Rail cu 
turbocompresor Electronică multipunct Injecție directă cu

turbocompresor
Directă Common Rail cu 

turbocompresor
Directă Common Rail cu 

turbocompresor
Carburant Benzină fără plumb Motorină Benzină fără plumb Motorină
Filtru de particule - - serie serie - - serie serie
CUtie De Viteze
Tip JR5 JR5 JR5 JR5 JR5 JR5 JR5 JR5
Număr de rapoarte 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 1
DireCtie
Direcție cu asistare hidraulică cu asistare hidraulică
Diametru de bracaj între trotuare (m) 11,1 / 11,6 11,1 / 11,6
Numărul de rotații de volan : direcție asistată 3.3 3.3
SiSteM De FraNare
Tip sistem de frânare în X in X
ABS, EBV, AFU serie / standard serie / standard
ESP opțional opțional

Față: discuri ventilate (DV) diametrul (mm) DV 258 / 22 
DV 280 / 24 cu ESP DV 280 / 24 DV 258 / 22 

DV 280 / 24 cu ESP
DV 258 / 22 

DV 280 / 24 cu ESP
DV 258 / 22 

DV 280 / 24 cu ESP sau Ambiance DV 280 / 24 DV 258 / 22 
DV 280 / 24 cu ESP sau Ambiance DV 280 / 24 

Spate : tamburi (T) diametrul (țoli) T - 9’’ T - 9’’
PUNti
Puntea față Pseudo McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare Pseudo McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil și epură programată, cu resorturi elicoidale Punte în H cu profil deformabil și epură programată, cu resorturi elicoidale
roti Si PNeUri
Jante de referință (‘‘) 6 J15 6 J15 
Pneuri de referință față/spate 185 / 65 R15 88T 185 / 65 R15 88T
CaPaCitati (litri)
Volum portbagaj (în funcție de configurație) 800 / 3 000 (5 / 2 locuri) 3300 (3900 prin opțiunea Dacia Easy Seat)
Rezervor carburant (l) 50 50
PerForMaNte
Viteza maximă (km/h) 159 175 150 162 159 175 150 162
0 la 100 km/h (s) 14’’ 30 11’’ 10 15’’ 90 13’’ 90 14’’ 30 10’’ 80 15’’ 90 13’’ 90
0-1000 m cu start de pe loc (s) 35’’ 60 32’’ 60 37’’ 90 35’’ 50 35’’ 60 32’’ 40 37’’ 90 35’’ 50
CoNSUMUri Si eMiSii**
Ciclu complet (l/100km) 7,5 6,2 4,5 4,5 7,5 6,2 4,5 4,5
Ciclu urban (l/100km) 9,9 7,5 5,2 5,2 9,9 7,7 5,2 5,2
Ciclu extra-urban (l/100km) 6,2 5,2 4,1 4,1 6,2 5,4 4,1 4,1
Emisii CO2 (g/km) 175 140 118 118 175 143 118 118
MaSe (kg)
Gol în ordine de mers (min - max)                        1 165-1 349* 1 280-1 383* 1 280-1 399 1 280-1 405 1 158-1 247 / 1 213-1 319* - / 1 164* 1 208-1 302 / 1 264-1 370 - / 1 264-1 370
Total maxim autorizat (MMAC) 1 768 1 823 1 818 1 854 1 736 / 1 908 - / 1 934* 1 787 / 1 959 - / 1 959
Masa totală rulantă (MTR) 2 968 3 023 3 018 3 054 2 936 / 3 108 - / 3 134* 2 987 / 3 159 - / 3 159
Sarcina utilă (min-max) 419-603* 440-543* 419-538 449-574 489-578 / 589-695* - / 589-695* 485-579 / 589-695 - / 589-695

Date tehnice: Dacia Dokker Van Dacia Dokker

LeGeNDĂ:
* Informații provizorii, în curs de omologare
** Un ghid privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de 
randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
(1 disponibil ulterior

BaSiC / aMBiaNCe
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Denumire (mm) Dokker Dokker Van
A Ampatament 2 810 2 810

B Lungime totală 4 363 4 363

C Consola față 822 822

D Consola spate 731 731

E Ecartament față 1 490 1 490

F Ecartament spate 1 478 1 478

G Gardă la sol  gol/încărcat 190/153 186/151

H Înălțime la gol/cu bare de acoperiș 1 814/1 852 1 809/1 847

H1 Înălțimea planșeului fără încărcătură 570 565

H2 Înălțime deschidere spate 1 094 1 100

L1 Lățime totală fără retrovizoare 1 751 1 751

L2 Lățime totală cu retrovizoare 2 004 2 004

L3
Lățimea interioară a portbagajului la nivelul roților 1 130/1 170

Lățimea interioară a spațiului de marfă la nivelul roților cu/fără protecții laterale 1 130/1 170

L4 Lățimea maximă de încărcare 1 372 1 372/1 413

K Rază la genunchi pe rândul spate 177

M Înălțimea maximă de încărcare 1 271

M1 Distanța de la șezut până la pavilion rândul față 1 037

M2 Distanța de la șezut până la pavilion rândul spate 1 065

N1 Deschiderea inferioară a portbagajului 1 189 1 189

N2 Lățimea superioară de încărcare(la 1m de la nivelul solului ) 1 082 1 082

P Lățimea de încărcare la nivelul ușilor laterale culisante 703 703

R Înălțimea de încărcare la nivelul ușilor laterale culisante 1 046 1 046

Y1
Lungimea de încărcare la nivel rand 2 1 164

Lungimea de încărcare maximă cu închidere tubulara/completă 1 856/1 901

Y2
Lungimea de încărcare maximă la nivel rand 1 1 570

Lungimea maximă de încărcare  cu opțiunea Dacia Easy Seat 3 110

Z Înalțime portbagaj 588

Dimensiuni
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OV : culori nemetalizate        TE : culori metalizate        * disponibil ulterior

BLEU MINéRAL (TE) NOIR NACRé (TE)* GRIS éTOILE (TE)BLANC GLACIER (OV) BLEU NAVY (OV)* GRIS COMèTE (TE)

Culori



Motorizare / Versiune Basic Ambiance
1.6 85 CP • •
1.2 TCe 115 CP (1 - •
1.5 dCi 75 CP  • •
1.5 dCi 90 CP - •
prezentare exterioara 
Bare de protecție negre • •
Bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei – *
Calandru negru cu bandou superior negru • •
Baghete laterale de protecție negre – •
Jante de oțel 15’’ cu capace de roți complete Tisa • –
Jante de oțel 15’’ cu capace de roți complete Aracaju – •
Jante de aluminiu 15’’ Empreinte – o
Ușă culisantă din tablă spate dreapta • •
Panou lateral din tablă spate stânga • •
Mânere deschidere uși din exterior negre • •
Bare de pavilion longitudinale o o
Vopsea metalizată o o
Siguranta activa și pasiva
ABS, repartitor electronic de frânare și AFU • •
ASR-ESP o o
Airbag frontal șofer și airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) • •
Centuri de siguranță fixe • –
Centuri de siguranță reglabile pe înălțime – •
protectia vehiculului
Antidemaraj electronic • •
Conducere
Direcție asistată hidraulic • •
Computer de bord – •
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer • •
Vizibilitate - Iluminare
Proiectoare de ceață – *
Faruri de zi • •
Iluminare spațiu marfă • •
Retrovizoare exterioare negre, cu reglaj manual din interior • –
Retrovizoare exterioare negre, cu reglaj electric și degivrante – •
Incalzire - Ventilare
Încălzire - ventilare cu 4 viteze • •
Aer condiționat – o
Comandă reciclare aer – •
Confort - Utilitate
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie – •
Geamuri electrice – •
Volan reglabil pe înălțime – •
Covor protecție planșeu spațiu marfă plastifiat – o
Inele de ancorare în spațiul de marfă – •
Bare verticale de protecție în spatele scaunului șofer • –
Perete despărțitor vitrat spațiu marfă-cabină o •
Dacia Easy Seat - grilaj despărțitor pivotant spațiu marfă-cabină cu scaun pasager rabatabil și extractibil – o
Cablaj pentru adaptări complementare o o
Protecții laterale spațiu marfă (implică covor protecție planșeu spațiu marfă plastifiat) – o
Scaune - Banchete
Scaune cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului • •
Scaun șofer reglabil pe înălțime – •
Scaune încălzite (nu sunt compatibile cu opționalul Dacia Easy Seat) – o
prezentare interioara
Planșă de bord neagră cu inserție de culoare gri deschis • •
Consolă centrală, contur aeratoare și mânere deschidere uși din interior de culoare neagră • •
Panouri de uși de culoare neagră • –
Panouri de uși biton negru-gri deschis – •
Tapițerie textilă ‘’Rollando1/Unit noir’’ • –
Tapițerie textilă ‘’Rollando2/Unit noir’’ – •
principalele spatii de depozitare
Cutie de documente deschisă • –
Cutie de documente închisă – •
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord • •
Spațiu de depozitare plafon – •
Audio
Radio CD 1DIN cu satelit de comandă pe volan, priza Jack, USB și Bluetooth® – •
Media Nav: sistem de navigație și multimedia-touchscreen 7’’ – o
pachete
Pack Eléctrique: proiectoare de ceață, retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei și bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei – o
Pack Vitré: uși laterale vitrate stânga-dreapta și uși spate vitrate cu deschidere la 180°, cu încălzire și ștergător – o
Pack Sécurité: limitator de viteză și sistem de asistență la parcarea cu spatele – o

Echipamente și opțiuni Dacia Dokker Van

Legenda:    • serie     – nu este disponibil     o opțional
(1 disponibil ulterior
* disponibil în pachet



Motorizare / Versiune Basic Ambiance Laureate
1.6 85 CP • • •
1.2 TCe 115 CP (1 - - •
1.5 dCi 75 CP  - • •
1.5 dCi 90 CP - - •
prezentare exterioara 
Bare de protecție negre • • –
Bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei – * •
Calandru negru cu bandou superior negru • • •
Baghete laterale de protecție negre – • •
Jante de oțel 15’’ cu capace de roți complete Tisa • – –
Jante de otel 15’’ cu capace de roți complete Aracaju – • –
Jante de oțel 15’’ cu capace de roți complete Lyric – – •
Jante de aluminiu 15’’ Empreinte – – o
Ușă culisantă spate dreapta cu geam custode • • •
Ușă culisantă spate stânga cu geam custode – o •
Panou lateral spate stânga cu geam fix • • –
Mânere deschidere uși din exterior negre • • •
Bare de pavilion longitudinale o • •
Vopsea metalizată o o o
Siguranta activa si pasiva
ABS, repartitor electronic de frânare și AFU • • •
ASR-ESP o o o
Airbag frontal șofer și airbag frontal pasager (cu deconectare manuală), airbaguri laterale față • • •
Centuri de siguranță față fixe • • –
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime – • •
Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte • • •
Tetiere față și spate reglabile pe înălțime • • •
protectia vehiculului
Antidemaraj electronic • • •
Conducere
Direcție asistată hidraulic • • •
Computer de bord – – •
Alertă vizuală portiere deschise • • •
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer și pasager • • •
Vizibilitate - Iluminare
Proiectoare de ceață – * •
Faruri de zi • • •
Retrovizoare exterioare negre fixe • – –
Retrovizoare exterioare negre, cu reglaj manual din interior – • –
Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric și degivrante – * •
Ștergător lunetă • • •
Incalzire - Ventilare
Încălzire - ventilare cu 4 viteze • • •
Aer condiționat – o •
Comandă reciclare aer – • •
Confort
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie – • •
Tabletă portbagaj tip înfășurător – • •
Fileu (plasă) reținere bagaje – – o
Geamuri electrice față – • •
Iluminare portbagaj – • •
Scaune - Banchete
Scaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului • • •
Scaune față încălzite – – o
Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă 1/1 cu posibilitate de pliere în poziție ‘’portofel’’ - Isofix • – –
Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă și fracționabilă 1/3-2/3 cu posibilitate de pliere în poziție ‘’portofel’’ - Isofix – • •
prezentare interioara
Planșă de bord neagră cu inserție de culoare gri deschis • • •
Panouri de uși de culoare neagră • – –
Panouri de uși biton negru-gri deschis – • •
Tapițerie textilă ‘’Rollando1/Unit noir’’ • – –
Tapițerie textilă ‘’Rollando2/Unit noir’’ – • –
Tapițerie textilă ‘’Elfa/Kario noir’’ – – •
Consolă centrală, contur aeratoare și mânere deschidere uși din interion de culoare neagră • – –
Consolă centrală ‘’Gris Métal Brillant’’, contur aeratoare și mânere deschidere uși din interior de culoare neagră – • –
Consolă centrală ‘’Gris Métal Brillant’’, contur aeratoare, contur indicatoare și mânere deschidere uși din interior crom – – •
principalele spatii de depozitare
Cutie de documente deschisă • – –
Cutie de documente închisă – • •
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord • • •
Spațiu de depozitare plafon (rândul 1) – • •
Audio
Radio CD 2DIN cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB și Bluetooth® – • •
Media Nav: sistem de navigație și multimedia-touchscreen 7’’ – – o
pachete
Pack Confort: scaun șofer și volan reglabile pe înălțime – o •
Pack Eléctrique: proiectoare de ceață, retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric și degivrante și bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei – o •
Pack Sécurité: limitator de viteză și sistem de asistență la parcarea cu spatele – – o

Echipamente și opțiuni Dacia Dokker

Legenda:    • serie     – nu este disponibil     o opțional
(1 disponibil ulterior
* disponibil în pachet



www.dacia.ro     |                 www.facebook.com/DaciaRomania

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă 
a produselor sale, Dacia îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt 
timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele 
de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau 
integrală, sub orice formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia.
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