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Cennik obowiązuje od 12.01.2023. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba aut w promocji ograniczona.  Oferta 
ważna do wyczerpania zapasów.  

 
 
OFERTA SPECJALNA 
 
o Ubezpieczenie 1,99%(2) 
 

 

 
 

DACIA FINANSOWANIE 

o Kredyt SmartStart(1) 

o Kredyt 50/50(3) 

o Kredyt Ulgowy(4)  

o Leasing od 106%(5) 

 

Nowa Dacia SPRING już od 37 zł / dziennie 
z 4 letnią gwarancją i pakietem przeglądów(1)(6) 

CENA KATALOGOWA W ZŁ

SILNIK CARGO EXPRESSION*
ELECTRIC 45 101 490 106 900

*samochody dostępne wyłącznie z zapasów magazynowych dealerów, mogą zawierać opcje dodatkowo 
płatne. Liczba aut ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły u Autoryzowanych 
Dealerów Dacii.
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SOLIDNY I NIEZAWODNY NAPĘD 
 
W 100% elektryczny napęd o mocy 33 kW (44 KM) jest 
połączony z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 
26,8 kWh. Silnik elektryczny nie wymaga oleju i 
posiada znacznie mniej ruchomych części od silnika 
spalinowego (w szczególności nie ma paska/łańcucha 
rozrządu). Jest prosty, niezawodny i solidny. 

ŁADOWANIE 
 
Dacia Spring oferuje liczne możliwości ładowania: 
z domowego gniazdka 230 V lub gniazda Green'Up za 
pomocą przewodu Flexicharger. Możliwość ładowania ze 
stacji publicznych oraz domowych typu Wallbox o mocy 
7,4 kW (za pomocą przewodu typu 2 dostępnego w opcji) 
lub z terminala szybkiego ładowania prądem stałym DC 
30kW dzięki dostępnej w opcji wbudowanej ładowarce. 

CYFROWY WYŚWIETLACZ 
 
Po podłączeniu samochodu do źródła zasilania na 
zespole zegarów wyświetlane są następujące informacje: 
kontrolka ładowania, aktualny poziom naładowania 
wyrażony w procentach, czas pozostały do pełnego 
naładowania i zasięg przy aktualnym poziomie 
naładowania akumulatora. 

ERGONOMICZNE WNĘTRZE 
 
W Dacii Spring wszystko dostępne jest w zasięgu ręki i 
w zasięgu wzroku. 7” ekran dotykowy, wygodne i duże 
przyciski pod nim oraz pokrętła do sterowania 
klimatyzacją manualną ułatwiają korzystanie ze 
wszystkich funkcjonalności Dacii Spring. 
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  NOWA DACIA SPRING CARGO 
 
Spring w wersji Cargo jest przeznaczony dla 
profesjonalistów. Spring Cargo w 100% elektryczny 
sprawdzi się jako pojazd użytkowy. Jego praktyczność 

jest imponująca: przestrzeń pasażerska z przodu oraz 
część ładunkowa z tyłu, w całości przeznaczona do 

prowadzenia działalności i transportu towarów. 

HOMOLOGACJA CIĘŻAROWA 
 
Spring w wersji Cargo ma odpowiednio przygotowaną 
część bagażową: podłoga zabezpieczona tworzywem 
sztucznym, posiada cztery pierścienie mocujące oraz 

przegrodę z siatki dla bezpieczeństwa pasażerów. 

DLA FIRM 
 
Spring w wersji Cargo świetnie sprawdzi się przy 

dostawach w strefach miejskich. Długość przestrzeni 
załadunkowej to 1172 mm, pojemność 1000 l 
i ładowność 358 kg. Wystarczy, żeby poradzić sobie ze 
wszystkim. 

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE 
 
W jej standardowym wyposażeniu znajduje się również 

radio Bluetooth®, port USB, uchwyt na telefon i 

klimatyzacja manualna. Z zewnątrz mamy klamki i 

lusterka z czarnym wykończeniem dla optymalnej 
trwałości. Spring Cargo to solidny pojazd użytkowy o 
wyglądzie nowoczesnego samochodu miejskiego. 
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CARGO EXPRESSION

Reflektory z charakterystycznym układem świateł LED ● ●

Automatycznie włączane światła mijania ● ●

Charakterystyczny układ tylnych świateł ● ●

Osłona chłodnicy z dekoracyjnymi wstawkami ● ●

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym ● -

Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia - ●

Lusterka boczne w kolorze czarnym / czarnym błyszczącym / szarym schist ● / - / - - / - / ●

14" koła, srebrny kołpak Balboa ● -

14" koła typu Flexwheel, wzór Doria - ●

Naklejki na drzwi "Spring Electric" czarno-szare - ●

Naklejka "Spring Electric" na pokrywie bagażnika ● ●

Dekoracyjne relingi dachowe z motywem w kolorze jasnoszarym / szary schist - / - - / ●

Lakier metalizowany 2300 ●

Srebrne obramowania nawiewów i środkowej konsoli ● ●

Wewnętrzne klamki w kolorze czarnym / chromowane ● / - - / ●

Tapicerka materiałowa ● -

Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną - -

Tapicerka ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze khaki - ●

Chromowane błyszczące wykończenie obramowania przycisków klimatyzacji,
pokrętła zmiany biegów RND, przycisku hamulca postojowego i wstawek        w kierownicy

● ●

Wstawki ozdobne w drzwiach w kolorze srebrnym - ●

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera - ●

Tylna kanapa składana w całości - ●

2 miejsca siedzące oddzielone kratą ● -

4 miejsca siedzące - ●

Kieszenie na tylnej stronie oparć przednich foteli - ●

Klimatyzacja manualna ● ●

Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy ● ●

Centralny zamek sterowany z kluczyka ● ●

Elektrycznie regulowane szyby przednie ● ●

Elektrycznie regulowane szyby tylne ● ●

Elektrycznie sterowane lusterka boczne - ●

Funkcja podgrzewania tylnej szyby ● ●

Wycieraczki przedniej/tylnej szyby ● ●

Gniazdo 12 V ● ●

Zbiornik spryskiwacza (3 litry) ● ●
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CARGO EXPRESSION

System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania ABS ● ●

ESP / System wspomagania ruszania pod górę HSA ● ●

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania - ●

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu ● ●

Mozliwość dezaktywacji poduszki powietrznej ● ●

Boczne / kurtynowe poduszki powietrzne ● / - ● / ●

3 punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją na wysokość ● ●

Czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa ● ●

System alarmowy e-Call ● ●

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych fotelach - ●

Ogranicznik prędkości ● ●

System kontroli ciśnienia w oponach ● ●

Zestaw do naprawy koła ● -

Koło zapasowe - ●

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ● ●

Komputer pokładowy z ekranem 3,5” TFT: przebieg, zasięg samochodu,
informacje o akumulatorze

● ●

Tryb ECO ● ●

System wspomagania parkowania tyłem / kamera cofania ● / P ● / ●

Radio DAB, Bluetooth®, USB, 2 głośniki z przodu samochodu ● -

Media NAV: nawigacja, radio DAB, replikacja ekranu smartfona
kompatybilna z Apple CarPlay™ i Andoid Auto™, złącze Bluetooth®,
2 głośniki, ekran dotykowy 7”, USB, gniazdo AUX

P ●

3-letnia subskrypcja mapy Europy Wchodniej (dwie darmowe aktualizacje rocznie) P ●

Pakiet TECHNO:  MediaNav 7" + kamera cofania + 3 letnia subskrybcja mapy (darmowa 
aktualizacja 2 razy w roku)

2700 -

Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger ● ●

Przewód ładowania typu 2 do terminali typu Wallbox i terminali
publicznych

● 1500

Gniazdo DC (30 kW) do szybkiego ładowania 2850 2850

- niedostępne, • dostępne w standardzie, PLN dostępne w opcji.

Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.
Niektóre opcje wymagają zamówienia innych opcji lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
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CARGO EXPRESSION

Liczba miejsc siedzących 2 4

Protokół homologacji WLTP WLTP

Zasięg w cyklu mieszanym / miejskim (km) 230 / 305* 230 / 305*

Emisja C02 (g/km)2 0 0

Silnik elektryczny Silnik synchroniczny z magnesem trwałym Silnik synchroniczny z magnesem trwałym

Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min) 33 kW / 3000 - 8200 (obr./min) 33 kW / 3000 - 8200 (obr./min)

Maksymalny moment obrotowy Nm przy obrotach (obr./min) 125 Nm / 500 - 2500 (obr./min) 125 Nm / 500 - 2500 (obr./min)

Pojemność energetyczna akumulatora trakcyjnego (kWh) 26,8 26,8

Rodzaj akumulatora trakcyjnego litowo-jonowy litowo-jonowy

Napięcie znamionowe (V) 240 240

Liczba modułów / ogniw 12 / 72 12 / 72

Masa akumulatora (kg) 186+/-5 186+/-5

Gnizado domowe 2,3kW (jednofazowe 10 A) (01-100%) 13 godzin 32 minuty 13 godzin 32 minuty

Gniazdo Green Up / Wallbox 3,7 kW (jednofazowe 16A) (0-100%) 8 godzin 28 minut 8 godzin 28 minut

Wallbox 7,4kW (prąd zmienny jednofazowy 32 A) (0-100%) 4 godziny 51 minut 4 godziny 51 minut

Układ ładowania DC 30 kW (prąd stały) (0-80%) 56 minut 56 minut

Typ skrzyni biegów Skrzynia biegów z jednostopniową redukcją Skrzynia biegów z jednostopniową redukcją

Liczba biegów do przodu 1 1

Prędkość maksymalna (km/h) 110 125

Ze wspomaganiem tak (elektryczne) tak (elektryczne)

Średnica zawracania 9,5 m 9,5 m

Obręcze kół montowane w standardzie (") 14" koła stalowe 14" koła typu Flexwheel

Wymiary opon 165/70 R14 165/70 R14

Przód: tarcze Ø (mm) tarcze 238x17 tarcze 238x17

Tył: bębny Ø (mm) bębny 170 bębny 170

Masa własna samochodu gotowego do jazdy 935 970

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 1293 1300

Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej n/d n/d

Pojemność bagażnika (l) 1000 290

*Zasięg dla wersji Expression Electric 45. Zasięg i czas ładowania został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, zgodnie z wymaganiami technicznymi 
i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Zasięg konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może 
różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie 
w oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
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Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji 
i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie 
poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.  
 

(1) RRSO dla Kredytu Dacia Smart Start wynosi 11,80% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 84 937,11 

zł, okres 61 miesięcy, wpłata własna 15 578,78 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 7,99%, finansowane: prowizja 

bankowa: 2 774,33 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 5 280,11 zł. Miesięczna rata kredytowa 966,86 zł. Ostatnia rata 44 252,23 zł. 

Całkowita kwota kredytu: 69 358,33 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 102 264,05 zł. 

 

(2) Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie DACIA – ALLIANZ , PZU,  ERGO HESTIA (AC, OC, NW, Assistance) w cenie 1,99% 

wartości samochodu. Oferta promocyjnego ubezpieczenia dostępna jest wyłącznie w ramach Dacia Finansowanie i  skierowana do 

klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wszelkie ewentualne zwyżki za użytkowanie pojazdu opłaca klient.  

Ofertą nie mogą zostać objęci klienci, którzy według obowiązującej w segmentacji w wymienionych TU  przynależą do segmentu 

Klienta Korporacyjnego. 

 

(3) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 13,70% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 82 540 zł, okres 12 

miesięcy, wpłata własna 41 270 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 4,99%, finansowane: prowizja bankowa: 2 682,55 zł. 

Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 46 925,18 zł. Całkowita kwota kredytu: 41 270 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 46 

925,18 zł. 

 

(4) RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 15,68% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 81 548 zł, okres 36 

miesięcy, wpłata własna 46 482,36 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 8,99%,  finansowane: prowizja bankowa: 1 402,63 

zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 575,43 zł. Miesięczna rata kredytowa 1 209,6 zł. Całkowita kwota kredytu: 35 065,64 zł. 
 
(5) Leasing od 106% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu 
oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii. 
 

(6) Pakiet Easy Service w cenie 3 200 zł zawiera 4 lata gwarancji, w tym 3 lata gwarancji producenta z limitem 100 000 km i do 

1 roku dodatkowej płatnej gwarancji Formuła Non Stop z limitem 60 000 km. Oferta promocyjna pakietu przeglądów Easy Service do 
4 lat lub z limitem 60 000 km z dodatkową gwarancją Formuła Non Stop za 3 200 zł ważna jest w ciągu trzech miesięcy od chwili 

wydania pojazdu. Szczegółowy zakres usług określony jest w Ogólnych Warunkach Umowy Serwisowej dostępnych u 

Autoryzowanych Partnerów Dacii. Oferta jest dostępna w ramach Dacia Finansowanie. 
 

Stan oferty na dzień 12.01.2023 r. Szczegóły w salonach Dacii. 
 

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności 
faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w 
Warszawie. Oferta ograniczona w czasie. Szczegóły w salonach Dacii. 
 

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień  publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający  zastrzega możliwość 
zmiany ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych 
mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy 
sprzedaży zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły w salonach Dacii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


