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Život může být 
tak snadný

Dacia Dokker





Technologie, 
které usnadňují život

Svět se mění a spolu s ním se mění i vaše potřeby. Dacia Dokker nabízí 
více užitečných technologií než doposud. Multimediální systém Media Nav 
Evolution, vestavěná zadní parkovací kamera, asistent pro rozjezd do kopce, 
klimatizace, tempomat s omezovačem rychlosti* – Dacia Dokker splní vaše 
očekávání a usnadní vám život.

* Dostupné jako sériová nebo volitelná výbava v závislosti na verzi.
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Mnoho možností  
uspořádání interiéru

Nápaditý a praktický vůz Dacia Dokker mění váš každodenní život. Zadní 
boční posuvné dveře usnadňují nakládání i přístup k zadním sedadlům. 
Kabina je plná praktických přihrádek v chytře navrženém prostoru. Zadní 
sedadlo je navíc dělené v poměru 1/3–2/3 a lze ho také vyklopit do svislé 
polohy, což umožňuje mimořádně jednoduchý přechod od 5místného 
k 4-, 3- nebo 2místnému uspořádání. Můžete dětem udělat radost a vzít 

s sebou úplně všechno! Dacia Dokker zajišťuje posádce bezpečnost i díky 
asistenčním systémům, kterými je tento vůz vybaven: ABS s podporou 
náhlého brzdění, 4 airbagy, systém Isofix pro snadné upevnění dětských 
sedaček, elektronický stabilizační systém ESC nebo zadní parkovací 
senzory*. Prostor, bezpečnost... Otevírají se před vámi široké možnosti! 
* Dostupné jako sériová nebo volitelná výbava v závislosti na verzi.
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Arctica

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VÝBAVY
ARCTICA

 ̶ Prosklené posuvné dveře na levé straně
 ̶ Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
 ̶ Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
 ̶ Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka
 ̶ Manuální klimatizace s pylovým filtrem
 ̶ Elektrické ovládání předních oken 

s impulzním ovládáním u řidiče

 ̶ Nastavitelná výška sedadla řidiče
 ̶ Přední stropní světlo na straně spolujezdce
 ̶ Zrcátko ve sluneční cloně na straně spolujezdce
 ̶ Kapsy v zadních dveřích
 ̶ Kapsy na zadní straně opěrek předních sedadel
 ̶ Disky 15", design POPSTER

Vybrané prvky volitelné výbavy:
 ̶ Media Nav Evolution: 7" dotykový displej 

s navigací, rádiem, vstupy USB a jack, Bluetooth®, 
ovládání pod volantem

 ̶ Tempomat s omezovačem rychlosti
 ̶ Podélné střešní lišty
 ̶ Hliníkové disky 15", design NEPTA
 ̶ Zadní parkovací senzory

 ̶ Zadní parkovací kamera
 ̶ Pack Komfort: přední loketní opěrka, sklápěcí 

stolky a zpětné zrcátko pro dohled nad dětmi)
 ̶ Vyhřívaná přední sedadla
 ̶ Rezervní kolo
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Stepway

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VÝBAVY
STEPWAY = ARCTICA

 ̶ Tempomat s omezovačem rychlosti
 ̶ Volant potažený kůží
 ̶  Přední nárazník v barvě karoserie, 

zadní nárazník v černé barvě, přední a zadní kryt, 
přední a zadní ochrana podvozku
a orámování mlhových světlometů v barvě 
matného chromu

 ̶ Polep „Stepway“ na předních dveřích
 ̶ Kola Flexwheel 16"
 ̶ Podélné střešní lišty

Vybrané prvky volitelné výbavy:
 ̶ Media Nav Evolution: 7" dotykový displej s navigací 

a rádiem, vstupy USB a jack, Bluetooth®, 
ovládání u volantu

 ̶ Hliníkové disky 16", design ALTICA
 ̶ Zadní parkovací senzory
 ̶ Zadní parkovací kamera

 ̶ Pack Komfort: přední loketní opěrka, sklápěcí 
stolky a zpětné zrcátko pro dohled nad dětmi

 ̶ Vyhřívaná přední sedadla
 ̶ Rezervní kolo
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Dacia Dokker

Barvy karoserie Kryty a disky kol

   1 Standardní barvy.
   2 Metalické barvy.
   * Nedostupné pro verzi Stepway.
 ** Pouze pro verzi Stepway.
*** Dostupné pouze pro limitovanou sérii Techroad.

HLINÍKOVÉ DISKY 16" ALTICA 
V ČERNÉ BARVĚ 

S DIAMANTOVÝM LESKEM**

DISKY 15" POPSTER*

HLINÍKOVÉ DISKY
 16" ALTICA**

DISKY 16" 
BAYADÈRE DARK METAL**

HLINÍKOVÉ DISKY
 15" NEPTA*

ŠEDÁ HIGHLAND (KQA)2 BÉŽOVÁ DUNE (HNP)2 MODRÁ COSMOS (RPR)2

ŠEDÁ COMÈTE (KNA)2 MODRÁ AZURITE (RPL)**2 ČERVENÁ FUSION (NPI) ***

ČERNÁ NACRÉ (676)2BÍLÁ GLACIER (369)1 MODRÁ NAVY (D42)*1



1. STŘEŠNÍ BOX. Střešní box z pevného plastu lze 
během několika minut namontovat na střešní tyče 
a získat tak dodatkový úložný prostor.

2. STŘEŠNÍ TYČE. Ocelové střešní tyče lze 
namontovat na střešní lišty nebo přímo na střechu 
vozu. Umožňují bezpečné připevnění střešního boxu, 
nosiče lyží nebo nosiče jízdních kol. 

3. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ. Výrazně zvyšuje přepravní 
možnosti vozu. Umožňuje připojení přívěsu, 
nebo nosiče jízdních kol.

4. PARKOVACÍ ASISTENT S PŘEDNÍMI 
NEBO ZADNÍMI SENZORY. Usnadňuje parkování 
díky integrovanému systému detekce překážek před 
vozidlem nebo za vozidlem.

5. TEXTILNÍ KOBERCE COMFORT. Ideálně kopírují 
interiér vozu Dacia Dokker a dokonale chrání 
podlahu vozu. Snadno se upevňují pomocí speciálních 
patentů, díky kterým drží ve správné poloze.

6. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. Umožňuje 
převážet velké, znečištěné předměty. Účinně chrání 
podlahu zavazadlového prostoru a přesně kopíruje 
její tvar. Je praktická a nabízí snadné používání 
i údržbu.

7. ORGANIZÉR DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
Namontujte si do zavazadlového prostoru svého 
vozu Dacia Dokker praktický organizér, který usnadní 
udržování pořádku v zavazadlovém prostoru. 
Jeho montáž je snadná a lze ho přizpůsobit velikosti 
převážených předmětů.

8. OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
Ochrana zavazadlového prostoru z vysoce kvalitního 
pevného polyesteru. Chrání zavazadlový prostor 
při převážení velkých nebo znečištěných předmětů.

Příslušenství
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Motory

Dacia Dokker

TCe 75 kW/102 k S&S TCe 96 kW/130 k S&S Blue dCi 55 kW/75 k S&S Blue dCi 70 kW/95 k S&S
 DOKKER   

Emisní norma Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d
FAP – filtr pevných částic ano ano ano ano

 ROZMĚRY   
Rozvor (mm) 2 810 2 810 2 810 2 810
Celková délka (mm) 4 363 4 363 4 363 4 363
Celková šířka bez zpětných zrcátek (mm) 1 751 1 751 1 751 1 751
Celková šířka se zpětnými zrcátky (mm) 2 004 2 004 2 004 2 004
Celková výška nezatíženého vozu bez/se střešními lištami (mm) 1 814 / 1 852 1 814 / 1 852 1 814 / 1 852 1 814 / 1 852
Objem zavazadlového prostoru (dm3) 800 800 800 800
Objem zavazadlového prostoru (dm3) – maximální 3 000 3 000 3 000 3 000

 MOTORY   
Zdvihový objem (cm3) 1 333 1 333 1 461 1 461
Počet valců/ventilů 4/16 4/16 4/8 4/8
Maximální výkon (kW/k) 75/102 96/130 55/75 70/95
– při otáčkách (ot./min) 4 500 5 000 3 750 3 750
Maximální točivý moment (Nm) 200 220 200 220
– při otáčkách (ot./min) 1 500 1 750 1 500 1 750
Typ vstřikování přímé přímé přímé common rail  multi-injection přímé common rail  multi-injection
Palivo benzín benzín nafta nafta
Objem palivové nádrže (l) 50 50 50 50

 VÝKONY, MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI   
Maximální rychlost (km/h) 173 189 154 168
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,4 (11,7 Stepway) 9,2 (9,4 Stepway) 15,1 (15,5 Stepway) 12,5 (12,6 Stepway)

 SPOTŘEBA (l/100 km) A EMISE CO2*   
Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,9–6,2 6–6,2 4,2–4,4 4,3–4,4
Emise CO2 (g/km) 134–142 138–142 112–116 113–116

 PŘEVODOVKA – MANUÁLNÍ                                                             
Počet převodových stupňů 6 6 6 6

 ŘÍZENÍ                                           
Stopový/obrysový průměr otáčení (m) 11,1/11,6
Počet otáček volantu (bez posilovače/s posilovačem) 3,3

 NÁPRAVY   
Přední náprava typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem
Zadní náprava zesílená – ve tvaru H s programově deformovatelným profilem

 KOLA A PNEUMATIKY**   
Kola z lehkých slitin 6,0 J 15" / 6,0 J 16"
Ocelové ráfky 6,0 J 15"
Pneumatiky 185/65R15 88T / 185/65R15 92T / 195/55R16 91H

 BRZDY   
Vpředu: kotoučové (průměr v mm) 280
Vzadu: bubnové (průměr) 9"

 HMOTNOSTI (kg)   (STEPWAY A TECHROAD)
Užitečné zatížení*** 457–525 457–525 563–525 531–525
Provozní hmotnost*** 1 277 (1 322) 1 308 (1 322) 1 332 (1 377) 1 368 (1 382)
Maximální  povolená celková hmotnost 1 840 (1 847) 1 840 (1 847) 1 895 (1 902) 1 899 (1 907)
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy 3 040 (3 047) 3 040 (3 047) 3 095 (3 102) 3 099 (3 107)
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu 635 (660) 650 (660) 665 (685) 680 (690)
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu 1 200 1 200 1 200 1 200

*  Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. 
Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP 
a konvertovány na testovací cyklus NEDC.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).
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DOKKER 

STEPWAY
ROZMĚRY (mm)     
A Rozvor 2 810 2 810
B Celková délka 4 363 4 388
C Přední převis 822 834
D Zadní převis 731 744
E Rozchod předních kol 1 490 1 490
F Rozchod zadních kol 1 478 1 478
G Světlá výška nezatíženého / zatíženého vozu 190 / 153 190 / 153
H Výška nezatíženého vozu bez střešních lišt / 

se střešními lištami 1 814 / 1 852 1 852

H1 Výška hrany zavazadlového prostoru 
u nezatíženého vozu 570 570

H2 Výška víka zavazadlového prostoru 1 094 1 094

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
ROZMĚRY (mm)     
L1/
L2 Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek 1 751 / 2 004 1 767 / 2 004
L3 Vnitřní šířka mezi podběhy kol s obložením 1 130 1 130
L4 Maximální šířka zavazadlového prostoru 

s obložením 1 372 1 372
J1 Prostor pro ramena v přední části 1 401 1 401
J2 Prostor pro ramena v zadní části 1 458 1 458
K Prostor pro kolena v zadní části 177 177
M1 Prostor pro hlavu pod střechou v přední části 14° 1 037 1 037
M2 Prostor pro hlavu pod střechou v zadní části 14° 1 065 1 065
N1 Šířka vstupního otvoru do zavazadlového prostoru 

(u hrany) 1 189 1 189
N2 Šířka vstupního otvoru (ve výšce 1 m od hrany) 1 082 1 082

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
ROZMĚRY (mm)     
P Šířka dveřního otvoru bočních posuvných dveří 703 703
R Výška dveřního otvoru posuvných dveří 1 046 1 046
Y1 Délka zavazadlového prostoru k zadním sedadlům 1 164 1 164
Y2 Max. délka pro přepravu nákladu na podlaze 

se sklopenými a zadními sedadly 1 570 1 570
Z Výška ke krytu zavazadlového prostoru 588 588

Dacia Dokker

Rozměry



Dacia Dokker

Dacia
Jezděte, cestujte, užívejte si 

– to je Dacia!

Při navrhování našich vozidel se u nás v Dacii 
řídíme stále stejnými principy: naše modely musí 
být výrazné, ale ne okázalé; musí být vybaveny 
nejspolehlivějšími technologiemi, ale přitom 
za dobrou cenu. Během necelých deseti let 
jsme změnili poměr sil a způsobili zemětřesení 
na automobilovém trhu. Nevěříte? Je to tak. 
A v čem tkví naše tajemství? V ideálním poměru 
jednoduchosti, férovosti a dobré ceny. S Dacií 
je vše jasné a jednoduché, od výběru modelu 
po servis. Když máte Dacii, máte jistotu, 

že jste se rozhodli správně. Je to sázka na kvalitu, 
spolehlivost, originální design, ale také na pohodlí 
a samozřejmě na slušnou cenu. Toto je způsob, 
jak si pořídit nové auto, které splní vaše touhy 
a očekávání.
A konečně, koupit si Dacii neznamená, že vás 
nákup nového vozu bude stát všechno. Koupíte si 
totiž auto, se kterým budete moci jet na dovolenou, 
protože na ni budete mít. Zůstane vám i na jiné 
věci, které vám dělají radost. S vozy Dacia můžete 
vyrazit, kam chcete, a dělat, co opravdu chcete.





www.dacia.cz

Obsahu této publikace a její přesnosti a aktuálnosti k datu tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté 
série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoli upravit specifikace popisovaných 
a představovaných vozidel. Tyto úpravy Dacia svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou 
zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou 
vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na polském trhu. Spojte 
se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů 
se mohou barvy reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vybavení interiéru. Všechna práva 
vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného 
svolení společnosti Dacia je zakázána. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
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