
Cenas ietver PVN un ir korektas uz publicēšanas brīdi. Dacia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav
iekļauti automašīnas cenās. 
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Degviela Motors / Versija Essential Comfort 

Benzīns / LPG TCe 100 KM LPG 11 940 12 700
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Piedāvājums ir tikai komerciāla informācija un nav uzskatāms par piedāvājumu Civillikuma izpratnē. Cenās iekļauts PVN nodoklis (21%). Šis cenrādis atceļ visus iepriekšējos 
izdevumus. Degvielas faktiskais patēriņš ir atkarīgs no transportlīdzekļa izmantošanas nosacījumiem, tā aprīkojuma un autovadītāja braukšanas stila.

Esam darījuši visu, lai šeit būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Automašīnu versijas var nedaudz atšķirties 
atkarībā no reģiona, t. i., kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā (standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas 
tirgum izgatavotas automašīnas. Dacia patur tiesības jebkura brīdī precizēt automašīnu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti uzlabo savus ražojumus. DACIA pārstāvji tiek 
nekavējoties informēti par jebkādām šādām pārmaiņām, tāpēc lūdzam, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai iegūtu visjaunāko informāciju.

MOTORS TCe 100 LPG
Emisijas standarts Euro 6D-FULL
Darba tilpums (cm3) 999
Iesmidzināšanas veids Netiešā
Cilindru skaits 3
Degviela benzīns / LPG
Maksimālais griezes moments (Nm) 170 ar LPG / 160 ar benzīnu
 -pie apgrieziezieniem (apgriez./min) 2 000–3 500 ar LPG / 2 100–3 750 ar benzīnu
Maksimālā jauda kW / ZS 74 / 100 ar LPG  / 67 / 90 ar benzīnu
 -pie apgrieziezieniem (apgriez./min) 4 600–5 000 ar LPG / 4 800–5 000 ar benzīnu
Vārstu skaits 12
Cieto daļiņu filtrs •
Pārraides tips Manuālā 6-pakāpju
VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km / h) 183
Paātrinājums no 0 līdz 100 km / h (s) 11,6
RIEPAS*

185 / 65 R15 ; 195 / 55 R16
PATĒRIŅŠ UN EMISIJA (WLTP) **
Kombinētais patēriņš (l / 100 km) 5,2–5,6 / 6,8–7,2 ¹
CO2 emisija (g / km) 119–126 / 106–112 ¹
Degvielas tvertnes tilpums (l) 50
LPG tvertnes tilpums (l) 40
MASA (kg)
Pašmasa *** 1 124–1 163
Pilna masa 1 589–1 605
Nestspēja *** 442–465
Maks. pieļaujamā piekabes masa bez bremzēm 442–465
Maks. pieļaujamā bremzētās piekabes masa 1 100
Maks. pieļaujamā kombinētā masa 2 689–2 705
CITI
Klīrenss bez kravas (mm) 161
Vietu skaits 5
Bagāžas nodalījuma tilpums pēc VDA (dm3) 528
Bagāžas nodalījuma tilpums (l) 628
¹ LPG
* Norādītie riepu izmēri atsevišķiem motoriem ir tikai orientējoši un vienmēr ir atkarīgi no izvēlētās versijas un aprīkojuma.
** Norādīto degvielas patēriņu un CO2 emisijas mēra pēc metodikas, kas noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas 
nepieciešami transportlīdzekļa homologācijai, un tos izmanto, lai salīdzinātu transportlīdzekļus dotajos parametros ar vienādiem 
nosacījumiem. Normāls patēriņš var atšķirties no šiem skaitļiem atkarībā no brauciena rakstura, transportlīdzekļa slodzes un laika 
apstākļiem - nosaka pēc WLTP testa metodikas.
*** Vērtības tiek norādītas pēc vadītāja svara (75 kg), precīzas vērtības ir atkarīgas no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
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