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Dacia Dokker
Maakt jouw dagelijkse leven makkelijker





Ontdek 
de Stepway look
De Dacia Dokker Stepway is gemaakt voor het avontuur! Wees klaar 

om verrast te worden! De offroad-look met de voor- en achterskids in 

chroomkleur met satijnglans wielkastverbreders, zijskirts in zwart en 

mistlampen in de voorbumper. Als u voor een sportief gevoel wilt gaan is 

de Stepway uw auto! De Dacia Dokker Stepway krijgt dit karakter door de 

chromen grill en de 16'' Design wielen.

Binnen vindt u de speciale Série Limitée Stepway bekleding met koperen 

details. 

Deze koperen details komen ook terug in de rest van het interieur. 

Dit onderscheidt deze Dacia Dokker Stepway In de Dacia Dokker Stepway, 

voelt iedereen zich thuis.... U zult van hem gaan houden!





Technologie 
maakt het leven 
makkelijker
Zoals de wereld veranderd, veranderen ook uw behoeftes. Dacia Dokker biedt 

handige technologieën aan*: MEDIA NAV multimedia- en navigatiesysteem, 

parkeersensoren achter, achteruitrijcamera, Hill Start Assist,  

elektrische ramen vóór met sneltoets voor bestuurder, cruise control...

Dacia Dokker maakt uw leven makkelijker en brengt exact wat u nodig heeft.

* Afhankelijk van de uitvoering





Modulariteit: oneindig 
veel mogelijkheden
Slim en handig, Dacia Dokker transformeert het dagelijkse leven. 

De handige schuifdeuren* maken de weg vrij om makkelijk spullen in en uit 

te laden of zelf in te stappen. In de auto kunt u genieten van de ingenieuze 

opbergmogelijkheden op de plaatsen waar u het nodig heeft. De achterbank 

is in delen neerklapbaar* 1/3-2/3 hiermee heeft u de mogelijkheid om de Dokker 

te transformeren tot 5, 4, 3 of 2 zitter . U kunt het naar uw eigen wens indelen. 

Ook aan de veiligheid is gedacht, Dacia Dokker is standaard uitgerust met ABS 

met  elektronische remkrachtverdeling en noodstopbekrachtiging, 4 airbags, een 

Isofix systeem om gemakkelijk en veilig een kinderzitje te bevestigen ESC 

(Electronic Stability Control), parkeersensoren achters*.... Kortom de Dacia Dokker 

is van alle gemakken voorzien!

* Afhankelijk van de uitvoering 



Versie

Ambiance

SOLIDE BASIS

De Ambiance combineert een eigentijdse uitstraling 
met optimaal gebruikscomfort. Dit geeft het gevoel van 
veiligheid en bedieningsgemak. Het dashboard beschikt 
over een nieuw vormgegeven stuurwiel en vernieuwde 
ventilatieroosters.



Versie

Lauréate

ELEGANT EN PRAKTISCH

De Lauréate is van alle gemakken voorzien. Met deze 
uitrusting kunt u genieten van deze praktische reisauto. 
Mocht u toch nog meer luxe aan boord willen? Dan 
kunt u kiezen voor met het Medianav multimedia- en 
navigatiesysteem inclusief DAB+.



Versie

Série Limitée Stepway

AVONTUURLIJK EN COMFORTABLE

Stoere cross-over looks en een complete 
standaarduitrusting. Met de Dokker Série 
Limitée Stepway kunt u reizen in stijl. Zijn avontuurlijke 
karakter wordt onderstreept door de koperen details in 
het interieur. 



* Niet beschikbaar voor Série Limitée Stepway.
** Alleen beschikbaar voor Série Limitée Stepway.

BLANC GLACIER (369) BLEU NAVY (D42) *

Lak met vernislaag

Metaallak

GRIS PLATINE (D69) BRUN TOURMALINE (CNG)GRIS COMÈTE (KNA) BLEU AZURITE (RPL) ** BLEU COSMOS (RPR) GRIS ISLANDE (KPV) **NOIR NACRÉ (676)

STALEN WIELEN 15“ 
GROOMY

LICHTMETALEN WIELEN 15“ 
NEPTA

DESIGN WIELEN 16“ 
BAYADÈRE DARK METAL **

Wielenoverzicht



1. DAKKOFFER- DACIA
Zorg voor meer laadvermogen en reis met meer 
gemak! Deze dakkoffer is praktisch, stevig en 
bovendien mooi. Hij wordt afgesloten met een 
sleutel zodat uw spullen veilig zijn. Kleur: zwart met 
wafelprofiel. Keuze uit verschillende maten.

2. DAKDRAGERS - STAAL 
Ideaal als basis voor een fietsendrager, skidrager of 
dakkoffer om zo meer laadvermogen te creëren.

3. TREKHAAK ZWANENHALS
Onmisbaar voor het veilig trekken of dragen van 
uw materieel bijvoorbeeld een fietsendrager, een 
aanhanger, boot, caravan, professioneel materiaal, Hij 
past gegarandeerd perfect op uw auto.

4. PARKEERSENSOREN
Onmisbaar voor moeiteloos manoeuvreren. Via 
sensoren ziet het systeem alle obstakels voor en/of 
achter de auto. Een geluidssignaal waarschuwt voor 
de kans op een aanrijding. Leverbaar voor de voor- en 
de achterkant.

5. STOFFEN MAT COMFORT
Verwen uzelf met deze premium afwerking met een 
grijze bies en geborduurde naam van uw auto.

6. BAGAGERUIMTEBAK
Handig voor het vervoer van allerhande voorwerpen, 
met name vieze spullen. De bak beschermt de 
originele vloerbedekking en past perfect in de 
bagageruimte van uw auto. Hij is erg handig en 
makkelijk te plaatsen en schoon te maken vanwege 
het semi-flexibele materiaal en de hoge randen.

7. INDELINGSSYSTEEM VOOR LOSSE BAGAGE
Met dit systeem kan de bagageruimte van uw auto 
ingedeeld worden en blijven spullen op hun plaats 
tijdens het rijden. Hij is verwijderbaar, flexibel en 
makkelijk te installeren en kan worden aangepast aan 
objecten van verschillende maten.

Accessories
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Afmetingen

DOKKER DOKKER 
STEPWAY

VOLUME BAGAGERUIMTE (DM3) (ISO-NORM 3832)
Indeling met 5 zitplaatsen (tot aan afdekscherm) 800 800
Indeling met 2 zitplaatsen (tot aan het dak) 3,000 3,000
A Wielbasis 2,810 2,810
B Totale lengte 4,363 4,388
C Overhang voor 822 834
D Overhang achter 731 744
E Spoorbreedte voor 1,490 1,490
F Spoorbreedte achter 1,478 1,478
G Grondspeling onbeladen / beladen 190 / 153 190 / 153

H Totale hoogte onbeladen zonder / met 
dakrails 1,814 / 1,852 1,852

H1 Hoogte laaddrempel onbeladen 570 570

H2 Totale hoogte onbeladen met geopende 
achterklep 1,094 1,094

DOKKER DOKKER 
STEPWAY

VOLUME BAGAGERUIMTE (DM3) (ISO-NORM 3832)

L1 / L2 Totale breedte zonder buitenspiegels /  
Totale breedte met buitenspiegels 1,751 / 2,004 1,767 / 2,004

L3 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten 1,130 1,130
L4 Maximale laadbreedte 1,372 1,372
J1 Breedte interieur op schouderhoogte voor 1,401 1,401

J2 Breedte interieur op schouderhoogte achter 
2e zitrij 1,458 1,458

K Beenruimte op kniehoogte 2e zitrij 177 177
M1 Hoofdruimte voor bij 14° 1,037 1,037
M2 Hoofdruimte achter bij 14° 1,065 1,065
N1 Breedte opening bagageruimte onderkant 1,189 1,189
N2 Rear opening width (1 m from the floor) 1,082 1,082

DOKKER DOKKER 
STEPWAY

VOLUME BAGAGERUIMTE (DM3) (ISO-NORM 3832)
P Maximale laadbreedte bij de schuifdeur 703 703
R Maximale laadhoogte bij de schuifdeur 1,046 1,046
Y1 Maximale laadlengte met achterbank 1,164 1,164

Y2 Maximale laadlengte met bank neergeklapt 
en opgeklapt 1,570 1570

Z Hoogte onder afdekscherm 588 588



Dacia
Rijden, reizen, genieten – dat is het
Dacia-gevoel!
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens  

een vaste formule: met een uitgesproken stijl 

maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de 

betrouwbaarste technologie en tegen een ongekend 

lage prijs. In amper tien jaar hebben we de nieuwe 

maatstaf neergezet en de markt op zijn kop gezet.  

Ongelooflijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte 

mix van eenvoud, transparantie en gulheid. Van 

de keuze voor een model tot en met de prijs en 

het onderhoud: bij Dacia is alles glashelder. Rijden 

in een Dacia is de zekerheid van de juiste keuze. 

Dat is kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en 

design,maar ook voor comfort en vooral een eerlijke 

prijs. Dat is uzelf de mogelijkheid bieden in een 

nieuwe auto te rijden die voldoet aan al uw wensen 

en behoeften. Rijden in een Dacia is ten slotte niet 

meer al uw geld uitgeven aan een auto – het is ook 

op vakantie gaan, uw dochter verrassen met de 

gitaar van haar dromen, of simpelweg geld besparen. 

Met Dacia gaat u waar u wilt en doet u wat u wilt.



Dacia Dokker 
Voor alle grootse plannen





www.dacia.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (Juni 2017) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment 
wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als 
accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. 
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