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ENERĢIJU VAIROJOŠS STILS

RAKSTURĪGS LED GAISMAS UN ATSTAROTĀJU IZVIETOJUMSRAKSTURĪGĀS Y FORMAS PRIEKŠĒJO LUKTURU GAISMAS

Jaunais 100% elektriskais Dacia Spring nevien seko jaunākajām tendencēm, bet arī piesaista uzmanību 
ar savu enerģisko pilsētas automobiļa stilu. Palielināts klīrenss, apjomīgāka virsbūve, muskuļotas riteņu 
arkas un aizsarguzlikas durvju apakšdaļā padara to par kompaktu SUV. Automašīnas priekšpuse izceļas 
ar izliektu motora pārsegu, slaikiem lukturiem un iespaidīgu buferi. Virsbūves aizmugure rada dinamisku 
iespaidu ar spēcīgām bufera formām, dubļusargiem un apakšdaļas aizsardzību.

Dekoratīvās jumta sliedes un Flexwheel dekoratīvo uzliku sistēma, kas riteņiem piešķir vieglmetāla disku 
izskatu, padara siluetu vēl augstvērtīgāku. Izvēloties Orange Package pakotni, jūs varat piešķirt Dacia 
Spring vēl spilgtāku raksturu. Spring ir drosmīgs pilsētas elektromobilis, kas ar gaumi atvieglos jūsu 
ikdienu.



Rūpīgi pārdomātais Dacia Spring salons jums nodrošinās komfortu un ļaus izbaudīt  100% elektriska 
automobiļa salona nomierinošo atmosfēru.  
Rūpīgi izstrādātais interjers un diskrētais dizains lieliski uzlabo atmosfēru. Viens skatiens uz 
mērpulksteņiem un indikatoriem, un jūs visu kontrolējat. Pārnesumu svira ir aizstāta ar hromētu 3 pozīciju 
pogu: uz priekšu / neitrālā / atpakaļgaita.  
Daudzie aprīkojuma elementi atvieglo automobiļa ikdienas lietošanu: stūres pastiprinātājs, centrālā 
atslēga ar tālvadības pulti, gaisa kondicionēšana ar manuālo vadību, elektriski darbināmi spoguļi un četri 

elektriski darbināmi logi. Un tas viss ir pieejams standarta aprīkojumā. Intuitīvā multimediju sistēma ar     
7 collu ekrānu un atpakaļgaitas kameru* atvieglos pārvietošanos un manevrēšanu pilsētā.  
Pateicoties digitālajam displejam, kas novietots redzamības laukā starp mērpulksteņiem, jūs varat droši 
braukt, pastāvīgi koncentrējoties uz ceļu. Savukārt, balss komandu sistēma ļauj vadīt transportlīdzekli, 
nenoņemot rokas no stūres. Dacia Spring iemieso jaunu filozofiju un jaunu tendenci.  
Aizmirstiet par nebūtisko. Esot kopā četriem pieaugušajiem vai jūsu ģimenei, izbaudiet to, kas ir pats 
svarīgākais.

DRAUDZĪGS, LABI APRĪKOTS, 
PĀRSTEIDZOŠS

* Standarta aprīkojums Expression versijā.

HROMĒTA POGAINTUITĪVS DIGITĀLAIS DISPLEJS







33 kW (45 ZS) motors un 26,8 kWh akumulators, kas darbina Dacia Spring, ir Renault Group elektriskās 
piedziņas izstrādes pieredzes rezultāts. Pateicoties tam, Dacia tagad var piedāvāt saviem klientiem 
elektrisku automobili, kas atbilst zīmola filozofijai: daudzpusīgu, uzticamu un patiesi pieejamu. Jaunais 
100% elektriskais Dacia Spring ļauj vadītājam ar vienu uzlādi nobraukt līdz pat 305 kilometriem* 
(atkarībā no ceļa apstākļiem). Vidēji dienā veicot ap 30 km (tipiski Eiropā), tas nozīmē vairāk nekā 

nedēļu ilgu braukšanu pa pilsētu un aiz tās robežām bez nepieciešamības papildināt enerģijas rezervi. 
Ir vairāki veidi, kā uzlādēt akumulatoru: no 230 voltu mājsaimniecības kontaktligzdas, izmantojot 
standarta komplektācijā iekļauto kabeli; no Wallbox mājas stacijas, izmantojot kabeli, kas pieejams kā 
papildaprīkojums; vai no līdzstrāvas uzlādes termināļa (izmantojot līdzstrāvas kontaktligzdu, kas pieejama 
kā opcija), lai 80% uzlādes līmeni sasniegtu mazāk nekā stundas laikā.

ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS ARHITEKTŪRA

GALVENIE IEGUVUMI

* WLTP pilsētas ciklā, 230 km WLTP kombinētajā ciklā.



290 LITRU BAGĀŽAS NODALĪJUMA IETILPĪBA

Dacia Spring kompaktā virsbūve slēpj plašu un draudzīgu interjeru. Ieņemiet vietu salonā un iekārtojieties 
vienā no četriem ērtajiem sēdekļiem. Jumta augstums virs aizmugurējiem sēdekļiem un 100 mm rādiuss 
ceļgalu augstumā ļaus justies ērti pat liela auguma braucējiem. Pateicoties nolokāmajam aizmugurējam 
sēdeklim, automašīnas salonu jebkurā laikā var konfigurēt atbilstoši aktuālajām vajadzībām, piemēram, lai 
pārvadātu ievērojama izmēra priekšmetus.  
 

Praktiskas priekšrocības sniedz arī glabāšanas nodalījumi ar kopējo 23,1 litra ietilpību, tostarp liels 
aizslēdzams nodalījums priekšējā panelī, durvju kabatas un vieta sīklietām viduskonsolē. Aizmirsts nav 
neviens: aizmugurē sēdošo pasažieru rīcībā ir kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs. Un, tā kā Dacia Spring 
ir gatavs jebkuram izaicinājumam, tam ir iespaidīgs bagāžas nodalījums, ko var paplašināt no 290 litriem 
līdz šajā segmentā rekordlielam tilpumam – 631 litram. Tas patiešām ir lietotājam draudzīgs neliels SUV!

KOMPAKTS UN IETILPĪGS







ĀTRA MOBILITĀTES PĀRVALDĪBA

Esiet savienoti ar digitālo pasauli, izmantojot intuitīvo un lietotājam draudzīgo Dacia Spring sistēmu. Vienkārši ar pirkstu pieskarieties 
multimediju sistēmas Media Nav* 7 collu skārienekrānam, lai piekļūtu navigācijai vai DAB digitālajam radio. Izmantojiet arī savas iecienītākās 
lietotnes, pateicoties viedtālruņa ekrāna replicēšanas funkcijai, kas ir saderīga ar Apple CarPlay™ un Android Auto™. Bluetooth® sistēma, 
USB ligzda, AUX ligzda – tagad acumirklī pieslēdziet jebkuru ierīci! Lielākai drošībai variet aktivizēt balss komandu funkciju, izmantojot pogu 
uz stūres, un vadīt visas funkcijas ar balsi. Saglabājiet savienojumu ar jūsu digitālo pasauli, izmantojot intuitīvo un lietotājam draudzīgo Dacia 
Spring Electric savienojamības sistēmu. Izmantojiet vienu pirkstu, lai pārvaldītu Media Nav* 7 collu skārienekrānu. Izbaudiet navigācijas sistēmu 
(ar 3 gadu bezmaksas atjaunināšanu no MAP CARE) un DAB radio.

SEKOJOT LAIKA GARAM 
UN PALIEKOT SAVIENOTAM 
AR PASAULI

Dacia Spring seko laika garam. 
Pieejams kā papildaprīkojums vai standarta aprīkojums Expression versijā. 
Android Auto™ ir Google Inc. reģistrēta preču zīme. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme.



ESSENTIAL      EXPRESSION      

APRĪKOJUMS

GALVENAIS APRĪKOJUMS

EKSTERJERA DIZAINS
- Jauns priekšējais režģis ar jaunu logo un baltu apdari
- LED dienas gaitas lukturi
- Aizmugurējie lukturi ar Dacia zīmola Y formas gaismu 
- Šīfera pelēkas sānu uzlīmes 
- Dekoratīvi jumta stieņi
- Glancēti melni spoguļu korpusi ar integrētu pagrieziena rādītāju 
- Durvju rokturi virsbūves krāsā
- 14” Doria Flexwheel riteņu apdare
- Šīfera pelēka aizmugurējā aizsarguzlika 

INTERJERA DIZAINS
- Melna un pelēka auduma apdare ar plastmasas pārklājumu
- Durvju paneļu apdare sudraba krāsā
- Melni iekšējie durvju rokturi
- Priekšējie aizsargpaklājiņi 
- Saulessargā integrēts spogulis (pasažiera pusē) 

DROŠĪBA
- AEB/ESP/EBD/AFU
- Automātiska durvju bloķēšana
- 6 drošības spilveni: priekšējais spilvens vadītājam un pasažierim,  
   sānu spilveni, aizkarveida spilveni 
- Avārijas zvans (E-call)
- Ātruma ierobežotājs
- Automātiska tuvās gaismas ieslēgšana

KOMFORTS
- Centrālā atslēga
- Manuāli regulējama apsilde un gaisa kondicionēšana ar 
   recirkulāciju
- Elektriskais stūres pastiprinātājs
- Elektriski regulējami ārējie spoguļi
- Elektriskie logi priekšā un aizmugurē
- 1:1 attiecībā nolokāms aizmugurējais sēdeklis
- Apsildāms aizmugurējais stikls/aizmugurējais stikla tīrītājs
 
MULTIVIDE
- 3,5” digitālais displejs (info par akumulatoru, nobraukuma rezervi)
- 12 V ligzda
- DAB radio
- Bluetooth® + USB 
- 2 priekšējie skaļruņi 

SAVIENOJAMĪBA
- Ar My Dacia lietotni jūs varat:
- Noteikt sava auto atrašanās vietu
- Uzzināt uzlādes statusu
- Apturēt uzlādi un vēlāk to atkal turpināt 
- Attālināti ieslēgt gaisa dzesēšanu vai sildīšanu (iepriekš iestatītu 
  automašīnā)

UZLĀDE
- 6,6 kW lādētājs
- Mode 2 kabelis uzlādei mājās 

GALVENAIS APRĪKOJUMS
EXPRESSION = ESSENTIAL+

EKSTERJERA DIZAINS
- Metāliskā krāsa
- Šīfera pelēki ārējo spoguļu korpusi
- Jumta stieņi ar šīfera pelēku dekoru 

INTERJERA DIZAINS
- Melna auduma apdare ar plastmasas pārklājumu un pelēkām 
  (Lichen Grey) šuvēm 

KOMFORTS
- Aizmugurējie parkošanās sensori
- Atpakaļskata kamera
- Rezerves ritenis

MULTIVIDE 
- 1 USB ligzda un Bluetooth®
- Audio ligzda
- Media NAV multivides sistēma ar 7” skārienekrānu: navigācija, - 
   viedtālruņa replicēšana ar  USB kabeli 

PAPILDU APRĪKOJUMS
- DC 30 kW kombinētais lādētājs
- Mode 3 Type 2 uzlādes kabelis
- Oranža eksterjera pakotne

DACIA SPRING



DACIA SPRING

KRĀSAS
 

ZILĀ(1) BALTĀ(2)PELĒKĀ(1)

SARKANĀ(1) MELNĀ(1) HAKI(2)

(1) Nemetāliska krāsa. (2) Metāliska krāsa.



STANDARTA UN PAPILDU APRĪKOJUMS
DACIA SPRING

ESSENTIAL EXPRESSION
EKSTERJERA DIZAINS
LED zīmola gaismas • •

Dienas gaitas lukturi ar automātisko ieslēgšanos • •

Aizmugurējie lukturi ar zīmola gaismas grafiku • •

Radiatora režģis Balta Balta

Durvju ārējie rokturi Virsbūves krāsā Virsbūves krāsā

Sānu spoguļu korpusi Pelēkais Slāneklis

14" Flexwheel Melns dimanta griezums Melns dimanta griezums

"Elektriskā" sānu josla Pelēka slānekļa motīvs Pelēka slānekļa motīvs

"Electric" emblēma uz bagāžnieka durvīm • •

Dekoratīvie jumta stieņi Pelēks sudraba motīvs Pelēks sudraba motīvs

Metāliskā krāsa o •

SALONAS
Apdare Tekstila apdare apvienojumā 

ar eko ādu un zilām šuvēm
Ekoāda ar

pelēkām šuvēm
Hroma apdare gaisa kondicionētāja, RND pārnesumu pārslēgšanas 
pogai, durvju bloķēšanas/atslēgšanas pogai, stāvbremzes pogai un 
stūres dekoram

• •

Glancēti melni apdares elementi priekšējo un aizmugurējo durvju 
roku balstiem un viduskonsolei • •

Durvju paneļu dekoratīvie elementi metāliskā Sudraba Sudraba

Pasažiera puses saulessarga spogulis • •

KOMFORTS  
Manuālā gaisa kondicionēšanas sistēma • •

Automātiskā visu durvju bloķēšana, uzsākot kustību • •

Tālvadības centrālā atslēga + atslēga • •

1/1 attiecībā nolokāms aizmugurējais sēdeklis • •

Priekšējie un aizmugurējie elektriskie logi • •

Atzveltnes kabatas aiz priekšējiem sēdekļiem • •

Vējstikla/aizmugurējā stikla tīrītāji • •

12 V ligzda • •

Vējstikla mazgātāja tvertne (3 litri) • •

ESSENTIAL EXPRESSION
AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBA
ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma) un EBA (avārijas bremzēšanas 
palīgsistēma) • •

Aktīvā avārijas bremzēšanas sistēma (AEBS) • •

ESP (elektroniskā stabilitātes programma) + HSA (palīgs kustības 
uzsākšanai kalnā) • •

Ārkārtas zvans (E-call) • •

Vadītāja priekšējais drošības spilvens/pasažiera priekšējais drošības 
spilvens ar deaktvizēšanas iespēju •/ • • / •

Sānu plecu un aizkarveida drošības spilveni • •

Aizmugurējie parkošanās sensori + atpakaļskata kamera - •

Ātruma ierobežotājs • • 

Riepu spiediena noteikšana • •

14" rezerves ritenis o •

Riepu remonta komplekts • -

Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājuma sistēma aizmugurējos sēdekļos • •

BRAUKŠANAS UN VADĪBAS RĪKI
Elektriskais stūres pastiprinātājs • •

Borta dators ar 3,5" TFT ekrānu: nobrauktais attālums, informācija 
par bateriju • •

REDZAMĪBA  
Elektriski darbināmi sānu spoguļi • •

Aizmugurējā stikla apsildes funkcija • •

MULTIMEDIJI  
DAB radio, Bluetooth®, USB porti, 2 priekšējie skaļruņi • -

Multimediju sistēma MEDIA NAV: navigācija, DAB radio, ar Apple 
CarPlay™ un Android Auto™ saderīga viedtālruņa replicēšana, 
Bluetooth® savienojums, 2 skaļruņi, 7’’ skārienekrāns, USB ports, 
AUX ligzda

- •

UZLĀDE
Uzlāde no FlexiCharger mājas kontaktligzdas • •

Uzlāde ar 2. tipa ar kabeli no Wallbox un publiskajās uzlādes stacijām o o

Līdzstrāvas ligzda (30 kW) ātrajai uzlādei - o

- nav pieejams, • standarta aprīkojums, o papildu aprīkojums. 
Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. preču zīme.



MOTORI
DACIA SPRING

ELECTRIC 45
MOTORI     
Elektromotors Sinhronais elektromotors ar fiksētiem magnētiem
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriezieniem (apgr./min.) 33 kW (45 ZS)/3000-8200
Maksimālais griezes moments (Nm) pie apgriezieniem (apgr./min.) 125 Nm (0-2521 apgr./min) 

PĀRNESUMKĀRBA
Pārnesumkārbas tips Reduktors (viens pārnesums)

AKUMULATORS
Kapacitāte (kWh) 26,8 kWh
Tips Litija jonu vilces baterija
Kopējais spriegums (V) 268 V
Moduļu skaits 12 akumulatoru moduļi / 72 akumulatori
Baterijas svars (kg) 186 +/- 5

VEIKTSPĒJA     
Maksimālais ātrums (km/h) 125
0-100 km/h (s) 19,1
0-50 km/h (s) 5,8

SNIEDZAMĪBA UN ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ
Sniedzamība WLTP City ciklā (km) 305
Sniedzamība WLTP kombinētajā ciklā (km) 230

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ CIKLĀ
Homologācijas protokols WLTP1

Kombinētais enerģijas patēriņš (Wh/km) 119
Enerģijas patēriņš pilsētas ciklā (Wh/km) 90

UZLĀDES LAIKS
Iebūvētais lādētājs ar jaudu Vienfāzes / 2 līdz 6,6 kW
Sadzīves kontaktligzda 2,3 kW (vienfāzes 10 A) (0-100%) 13 h 32 min
Green’UP ligzda (16 A kabelis pieejams kā piederums) / 3,7 kW Wallbox terminālis
(16 A vienfāzes strāva) (0-100%)  8 h 28 min

Wallbox terminālis 7,4 kW (32 A vienfāzes) (0-100%) 4 h 51 min
DC 125 A (0-80%) ātrās uzlādes terminālis  0 h 56 min

ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANAS SISTĒMAS
Eco režīms Ja

STŪRES SISTĒMA UN BALSTIEKĀRTA
Priekšējā balstiekārta: Makfersona tipa statņi ar trīsstūrveida svirām
Aizmugurējā balstiekārta: H formas vērpes sija ar programmējamu veiktspēju un spirāliskajām atsprēm
Stūres sistēma Elektriskais stūres pastiprinātājs
Minimālais apgriešanās aplis (m) 9.5 9,5
Kopējais stūresrata apgriezienu skaits 3,4

BREMŽU SISTĒMA
Priekšā: ventilējamie diski, Ø (mm) 238×17
Aizmugurē: trumuļi/kluči, Ø (mm) 170
Atbalsta sūkņa diametrs 8’’

RITEŅI UN RIEPAS
Riepu izmērs 165/70 R14
Riteņu diski 14’’

SVARS (kg)     
Transportlīdzekļa pašmasa 970
Priekšējās / aizmugurējās ass slodze 515 / 455
Kravnesība 330 / 363
Transportlīdzekļa pilnā masa 1300
1 WLTP (Vispasaules saskaņotā vieglo automobiļu testa procedūra) – šis jaunais protokols nodrošina rezultātus, kas ir daudz tuvāki ikdienas lietojumā konstatētajiem rezultātiem salīdzinājumā ar NEDC protokolu. CO2 emisijas apstiprina saskaņā ar standarta mērīšanas metodi, kas noteikta piemērojamajos noteikumos. Šī metode ir vienāda visiem 
ražotājiem, kas ļauj salīdzināt dažādus modeļus.



DACIA SPRING

IZMĒRI

SĀNA SKATS     SKATS NO PRIEKŠPUSES     

SKATS NO AIZMUGURES     

BAGĀŽĀS NODALĪJUMA TILPUMS (dm3 saskaņā ar VDA standartu)

Minimālais bagāžas nodalījuma tilpums 270

Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums 1100 Izmēri mm.
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EKSKLUZĪVI 
REZERVĒTS 
IKVIENAM





Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments tika izveidots, izmantojot pirmssērijas un prototipu modeļus. 
Saskaņā ar nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Dacia patur tiesības jebkurā laikā mainīt specifikācijas, aprakstītos un piedāvātos transportlīdzekļus un piederumus. Par šādām izmaiņām pēc 
iespējas drīzāk tiek paziņots Dacia dīleriem. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daļa aprīkojuma var nebūt pieejama (kā standarta aprīkojums, kā papildu aprīkojums vai kā 
piederumi). Lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai iegūtu jaunāko informāciju. Tehnisku drukas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskā krāsojuma vai salona 
apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Dacia atļaujas.
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