
Dacia Spring
Standarta aprīkojums

  COMFORT
• LED dienas gaitas gaismas

• Aizmugurējie DACIA Y formas zīmoggaismas lukturi.

• Automātiski galvenie lukturi (augstuma pielāgošana vadītāja pusē)

• Spīdīgi melni sānu spoguļu korpusi ar sānu atkārtotājiem

• Elektriski regulējami sānu spoguļi

• Durvju rokturi virsbūves krāsā

• Dekoratīvie jumta stieņi (bez kravas kapacitātes)

• 14” tērauda diski

• Priekšējā reste ar Dacia emblēmu

• “Elektriskā” emblēma pie aizmugurējām durvīm

• Sānu uzlika ar uzrakstu “Electric”.

• Audum apdare apvienojumā ar mākslīgās ādu

• Apkārt zilā krāsā krāsota gaisa atvere un viduskonsole.

• Spilgti hromēti dizaina elementi gaisa kondicionēšanas vadības ierīcēm, stūres ratam, pagrieziena svirai, 

• Spīdīgi melnas krāsas priekšējo un aizmugurējo durvju roku balsti un konsole

• Stūre ar hromētu apdari

• Kosmētikas spogulis saulessargā (pasažierim)

• Priekšējo disku bremzes / Aizmugurējās trumuļu bremzes

• AEB / ABS / EBD / ESP / BAS

• Priekšējie / sānu / aizkarveida drošības spilveni (ar atslēgšanas iespēju)

• 3 punktu drošības jostas (x4) ar fiksēšanas sensoru

• E-zvans

• Ātruma ierobežotājs

• Priekšējais vilkšanas gredzens / āķis.

• Elektriskais stūres pastiprinātājs.

• Centrālā durvju atslēga + Tālvadības atslēga

• Braucot automātiska durvju noslēgšana
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Dacia Spring
Standarta aprīkojums
  COMFORT

• Nolokāmas aizmugurējo sēdekļu atzveltnes 1: 1

• Priekšējo un aizmugurējo sānu logu elektriska regulēšana

• Manuāla gaisa kondicionēšana

• Priekšējiem sēdekļiem aizmugurē kabatas

• Aizmugures loga tīrītājs / mazgātājs

• Aizmugurējā loga apsilde

• 3,5’’ TFT displejs (diapazons, informācija par akumulatoriem)

• 12V kontaktligzda

• 2-DIN radio

• Bluetooth + USB

• 2 priekšējie skaļruņi 

• Saderība ar Apple CarPlay ™ un Android Auto ™, izmantojot USB

  COMFORT PLUS = COMFORT + …
• Oranžā krāsā sānu spoguļu korpusi ar sānu atkārtotājiem

• Dekoratīvie jumta stieņi ar oranžām detaļām

• Sānu uzlikas ar oranžām apmalēm

• 100% mākslīgās ādas apdare ar oranžām uzšuvēm

• Durvju paneļa apdare ar matēta metāla detaļām

• Gaisa atveru apmales oranžā krāsā

• Multivides ekrāna apmale oranžā krāsā

• Aizmugurējie parkošanas sensori

• Atpakaļskata kamera

• Pilna izmēra rezerves ritenis

• Media Nav 7” ar navigāciju un saderību ar Apple CarPlay ™ un Android Auto ™, izmantojot USB

• 1 USB / 1 AUX

• Metāliska krāsa
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https://cdn.group.renault.com/dac/pl/homepage/dacia-spring-video-banner_2.mp4.asset.mp4/d477ebe1a8.mp4#t=0.1#t=0.



