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ENERĢIJU VAIROJOŠS STILS

RAKSTURĪGS LED GAISMAS UN ATSTAROTĀJU IZVIETOJUMSRAKSTURĪGĀS Y FORMAS PRIEKŠĒJO LUKTURU GAISMAS



Rūpīgi pārdomātais Dacia Spring salons jums nodrošinās komfortu un ļaus izbaudīt  100% elektriska 
automobiļa salona nomierinošo atmosfēru.  
Interjera neuzkrītošais stils, ko paspilgtina krāsu akcenti, lieliski uzlabo noskaņu. Viens skatiens uz 
mērpulksteņiem, un jūs kontrolējat visas vadības ierīces. Pārnesumu pārslēgšanas svira ir aizstāta ar 
hromētu 3 pozīciju pogu: uz priekšu/ neitrālais/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 Comfort Plus versijā.

HROMĒTA POGAINTUITĪVS DIGITĀLAIS DISPLEJS







ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS ARHITEKTŪRA

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS
Dacia Spring 33 kW (45 ZS) elektromotors apvienojumā ar 27,4 kWh bateriju ir Renault Group pieredzes 
produkts elektriskās piedziņas tehnoloģiju jomā. Pateicoties tam, Dacia var piedāvāt elektromobili, kas 
atbilst zīmola filozofijai: daudzpusīgs un uzticams par nepārspējami zemu cenu.



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 salokāmajiem aizmugurējiem 
sēdekļiem, jūs jebkurā brīdī varat pielāgot automašīnas salonu savām vajadzībām, piemēram, lai 
pārvadātu ievērojama izmēra priekšmetus.  
 

Praktiskais 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 varat aktivizēt balss komandu funkciju, izmantojot pogu uz stūres, 
un vadīt visas funkcijas ar balsi.

SEKOJOT LAIKA GARAM 
UN PALIEKOT SAVIENOTAM 
AR PASAULI

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



DACIA SPRING

KRĀSAS
 

ZILĀ MORNING BREEZE(1)

BALTĀ PLAR (1)

PELĒKĀ DIAMOND(2)

SARKANĀ GODJI(2)

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



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
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STANDARTA UN PAPILDU APRĪKOJUMS
DACIA SPRING

COMFORT COMFORT PLUS
EKSTERJERA DIZAINS
LED zīmola gaismas • •

Dienas gaitas lukturi ar automātisko ieslēgšanos • •

Aizmugurējie lukturi ar zīmola gaismas grafiku • •

Radiatora režģis Hromēts Hromēts

Durvju ārējie rokturi Virsbūves krāsā Virsbūves krāsā

Sānu spoguļu korpusi Melni Oranži

14" Flexwheel Melns dimanta griezums Melns dimanta griezums

"Elektriskā" sānu josla Zils raksts Oranžs raksts

"Electric" emblēma uz bagāžnieka durvīm • •

Dekoratīvie jumta stieņi Pelēks raksts Oranžs raksts

Metāliskā krāsa o •

SALONAS
Apdare Tekstila apdare apvienojumā 

ar eko ādu un zilām šuvēm
Ekoādas apdare ar oranžām 

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 Zilā Grey krāsā

Pasažiera puses saulessarga spogulis • •

KOMFORTS  
Manuālā gaisa kondicionēšanas sistēma • •

Automātiskā visu durvju bloķēšana, uzsākot kustību • •

Tālvadības centrālā atslēga + atslēga • •

1/1 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) • •

COMFORT COMFORT PLUS
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/500-2500

PĀRNESUMKĀRBA
Pārnesumkārbas tips Reduktors (viens pārnesums)

AKUMULATORS
Kapacitāte (kWh) 27,4 kWh
Tips Litija jonu vilces baterija
Kopējais spriegums (V) 240 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.



Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv




