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SAMOCHÓD 
ELEKTRYCZNY DOSTĘPNY 
DLA WSZYSTKICH
„Dacia jest znana ze swoich rewolucji w świecie motoryzacji, a zwłaszcza z modeli Logan i Duster. Wprowadzając elektrycznego Springa, 
Dacia pragnie wspólnie z klientami rozpocząć trzecią rewolucję, dzięki której elektromobilność stanie się dostępna dla wszystkich. Atrakcyjna 
stylistycznie Dacia Spring, wszechstronna, praktyczna i niezawodna, stanowi ucieleśnienie fundamentalnych wartości marki”.

DENIS LE VOT – CEO Dacia i Lada

Upowszechnienie dostępu do elektromobilności to wyzwanie, jakie stawia sobie dzisiaj 
Dacia. Ze swoją kompaktową, solidną, wpisującą się w najnowsze trendy sylwetką Dacia 
Spring Electric jest gotowa pokazać Ci to, co w niej najlepsze: znaczące oszczędności 
w zużyciu energii i zredukowane do minimum koszty przeglądów. Dzięki zerowej emisji 
pozwolisz swobodniej oddychać miastu. 

A dający poczucie bezpieczeństwa zasięg i ułatwione ładowanie pozwolą Ci ruszyć ze 
spokojem ducha w każdą podróż. Odkryj zalety auta z elektrycznym napędem i ciesz 
się płynną, dynamiczną jazdą w kojącej ciszy. Przestronne wnętrze stanie się kapsułą 
dobrego samopoczucia. Skorzystaj zatem z okazji i... witaj w epoce elektromobilności 
dzięki Dacii!
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STYL PEŁEN  
ENERGII  

Nowa, w 100% elektryczna Dacia Spring jest nie tylko zgodna z najnowszymi trendami, 
przyciąga też wzrok stylistyką miejskiego auta pełnego energii. Zwiększony prześwit, 
poszerzone, muskularne nadkola i listwy ochronne w dolnej części drzwi nadają mu wygląd 
kompaktowego SUV-a. Przód samochodu wyróżnia się wypukłą maską, smukłymi kloszami 
reflektorów i imponującym zderzakiem. Tył nadwozia daje poczucie dynamiki dzięki potężnym 

kształtom zderzaka, przetłoczeniom błotników i osłonie podwozia. Relingi dachowe i system 
kołpaków Flexwheel, przypominający wyglądem aluminiowe obręcze kół, dodają sylwetce klasy. 
Wybierając pakiet Pomarańczowy, możesz nadać Dacii Spring jeszcze bardziej przebojową 
osobowość. Spring Electric to śmiałe miejskie auto elektryczne, które uprości Twoje codzienne 
życie, dodając mu zarazem stylu.







KWINTESENCJA TEGO, 
CO NAJWAŻNIEJSZE 
Korzystaj z przytulnego, dobrze wyposażonego wnętrza w 100% elektrycznej Nowej 
Dacii Spring. W przedniej części kabiny uwagę zwracają minimalistyczne kształty 
deski rozdzielczej i kolorowe wstawki. Panuje tu prostota i elegancja. Obrotowa 
gałka zwalnia miejsce zajmowane dotąd przez dźwignię zmiany biegów. Dostępne 
w zasięgu ręki schowki o łącznej pojemności 23 litrów zapewnią poczucie swobody. 
Tylne siedzenia mogą wygodnie pomieścić dwie dorosłe osoby z zachowaniem 
dużej ilości miejsca na wysokości kolan. Samochód wyposażony jest też w liczne 
technologie pokładowe: wspomaganie kierownicy, cztery elektrycznie podnoszone 
szyby, cyfrowy wyświetlacz, funkcję poleceń głosowych, kamerę cofania*. Intuicyjny 

system multimedialny z 7-calowym ekranem* obejmuje nawigację, radio i możliwość 
zduplikowania ekranu smartfona. Nie zapomniano też o bezpieczeństwie: ogranicznik 
prędkości, sześć poduszek powietrznych, automatyczne włączanie świateł mijania, 
aktywne wspomaganie nagłego hamowania i przycisk wzywania pomocy SOS. To 
wszystko w standardzie! Zwiększ pojemność i tak już dużego bagażnika z 290 do 
620 litrów, składając tylną kanapę, by przewieźć dodatkowy bagaż. To samochód 
bez zbędnych gadżetów, ale oferujący wszystko, czego potrzebujesz do przejazdów 
w codziennej eksploatacji.

* W zależności od wersji lub w opcji.
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PROSTY W OBSŁUDZE 
SAMOCHÓD 
ELEKTRYCZNY

Nowa, w 100% elektryczna Dacia Spring umożliwia pokonywanie tras o długości do 305 km 
(zależnie od warunków drogowych) bez doładowywania. Przy dziennych dystansach w granicach 
30 km, które odpowiadają średniej europejskiej, oznacza to ponad tydzień jazdy po mieście 
bez konieczności uzupełniania zapasu energii. Możliwości doładowywania akumulatora 

jest wiele: z gniazda domowego 230 V za pomocą przewodu dostarczanego w standardzie, 
z terminala Wallbox za pomocą przewodu dostępnego w opcji lub z terminala DC (z użyciem 
gniazda pokładowej ładowarki dostępnego w opcji) do błyskawicznego ładowania w ciągu 
niecałej godziny.
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KOLORY NADWOZIA WYMIARY

TAPICERKA OBRĘCZE KÓŁ
NIEBIESKI MORNING BREEZE2CZERWONY RABBIT2

TAPICERKA ZE SKÓRY
EKOLOGICZNEJ W KOLORZE 
CZARNYM Z POMARAŃCZOWYMI 
PRZESZYCIAMI

SZARY DIAMOND2BIEL POLARNA1

1 lakier niemetalizowany
2 lakier metalizowany
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TAPICERKA MATERIAŁOWA 
ŁĄCZONA ZE SKÓRĄ 
EKOLOGICZNĄ Z NIEBIESKIMI 
PRZESZYCIAMI

OBRĘCZE KÓŁ DORIA 14”



DACIA SPRING ELECTRIC

WYPOSAŻENIE I OPCJE
COMFORT COMFORT PLUS

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Reflektory z charakterystycznym układem świateł LED • •

Automatycznie włączane światła mijania • •

Charakterystyczny układ tylnych świateł • •

Osłona chłodnicy Chrom Chrom
Zewnętrzne klamki drzwi W kolorze nadwozia W kolorze nadwozia
Lusterka boczne Czarne Pomarańczowe

Koła Flexwheel 14” Czarne z diamentowym 
połyskiem

Czarne z diamentowym 
połyskiem

Naklejki boczne „Electric” Niebieskie Pomarańczowe
Oznaczenie „Electric” na pokrywie bagażnika • •

Dekoracyjne relingi dachowe  Niebieski motyw Pomarańczowy motyw
Lakier metalizowany ¤ •

WYGLĄD WNĘTRZA
Obramowania nawiewów i środkowej konsoli Niebieskie Pomarańczowe
Wewnętrzne klamki drzwi Chrom Chrom

Tapicerka
Materiałowa łączona 
ze skórą ekologiczną z 

niebieskimi przeszyciami

Skóra ekologiczna 
z pomarańczowymi 

przeszyciami
Chromowane błyszczące wykończenie obramowania przycisków klimatyzacji, 
pokrętła zmiany biegów RND, przycisku blokady/odblokowywania drzwi, 
przycisku hamulca postojowego i wstawek w kierownicy

• •

Czarne błyszczące elementy wykończenia podłokietników przednich 
i tylnych drzwi oraz środkowej konsoli • •

Wstawki ozdobne płatów drzwi Niebieskie Szary Metalic
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera • •

KOMFORT
Klimatyzacja manualna • •

Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy • •

Centralny zamek sterowany z kluczyka • •

Tylna kanapa składana w układzie 1/1 • •

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne • •

Kieszenie na tylnej stronie oparć przednich foteli • •

Wycieraczki przedniej/tylnej szyby • •

Gniazdo 12 V • •

Zbiornik spryskiwacza (3 litry) • •

COMFORT COMFORT PLUS
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS i wspomaganie nagłego hamowania • •

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS) • •

ESP (system stabilizacji toru jazdy) + HSA (wspomaganie ruszania pod górę) • •

Funkcja połączenia alarmowego eCall • •

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy / czołowa poduszka powietrzna 
pasażera z możliwością dezaktywacji •/• •/•

Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe • •

System wspomagania parkowania tyłem + kamera cofania - •

Ogranicznik prędkości • • 

System kontroli ciśnienia w oponach • •

Koło zapasowe 14” ¤ •

Zestaw do naprawy koła • -

System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych siedzeniach • •

PROWADZENIE SAMOCHODU
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego • •

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

WIDOCZNOŚĆ
Elektrycznie sterowane lusterka boczne • •

Funkcja podgrzewania tylnej szyby • •

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

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

- •

ŁADOWANIE AKUMULATORA
Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger • •

Przewód ładowania typu 2 do terminali typu Wallbox i terminali 
publicznych ¤ ¤

Gniazdo DC (30 kW) do szybkiego ładowania - ¤

- niedostępne, • dostępne w standardzie, ¤ dostępne w opcji. 
Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. 

SILNIK
Akumulator Ładowanie akumulatora Zasięg Prędkość maksymalna

SILNIK ELEKTRYCZNY
33 kW (44 KM) 26,8 kWh

AC do 6,6 kW  
DC do 30 kW*

230 km WLTP** /   
305 km WLTP** cykl miejski

125 km/h

* W opcji. ** WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich): nowy protokół homologacji pozwala na uzyskanie wyników zdecydowanie bardziej 
zbliżonych do rzeczywistych warunków codziennego użytkowania samochodu na co dzień niż protokół NEDC.



www.dacia.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne 
różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze 
sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia 
techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką 
części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

FOT.:  – 26.04.2021




