
 

 

 

DACIA DOKKER Laureate 
KAINOS EURAIS  
VARIKLIS LAUREATE 

1,3 TCe 100 AG 13 560 

 

VARIKLIAI 1,3 TCe 100 AG 

Darbinis tūris (cm3) 1 332 

Teršalų emisijos standartas Euro 6 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 4/16 

Didžiausia galia kW (AG) 75 (102)  

Didžiausias sukimo momentas  Nm 200 

Degalų įpurškimo būdas tiesioginis 

Degalai benzinas 

Pavarų dėžė mechaninė, 6 pavarų 

Sūk./min. esant didžiausiai variklio galiai 4500 

Sūk./min. esant didžiausiam sukimo momentui 1500 

Variklio veikimo tipas Turbina 

GREITIS   

Didžiausias greitis (km/val) 170 

Pagreitėja nuo iki 100 km/val. (s) 11,4 (11,7*) 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA (WLTP)   

CO2 emisija (g/km) 153-164 

Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 6,8-7,3 

Degalų bako talpa (l) 50 

BAGAŽINĖS TALPA (dm3 pagal ISO 3832 standartą) 

Didžiausia / mažiausia 3000/800 

  



 Laureate 

IŠORĖS APDAILA  

Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai ● 

Šonų apsaugos juostos ● 

15" plieniniai ratlankiai su gaubtais ● 

Kėbulo spalva – 369 (Alpių balta) 0 

SĖDYNĖS IR SALONO APDAILA  

Užpakalinė sėdynė lakstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) ● 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo sistema ● 

Elektroninė stabilumo sistema (ESP) su varančiųjų ratų apsaugos nuo slydimo funkcija (ASR), slėgio padangose 
jutikliais 

● 

Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ● 

Priekinės šoninės oro pagalvės ● 

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų ● 

Atsarginis ratas 89 

DURYS IR LANGAI  

Dešiniosios slankiosios durys su atidaromu langu ● 

Antrosios slankiosios durys su atidaromu langu ● 

AUTOMOBILIO SAUGOS ĮRANGA  

Elektroninis variklio imobilizatorius  ● 

Nuotoliniu būdu radijo bangomis valdomas centrinis užraktas ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

Vairo stiprintuvas ● 

Kelionės kompiuteris (nekomplektuojama su SND) ● 

MATOMUMĄ GERINANTI ĮRANGA  

Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai  ● 

Elektra valdomi ir šildomi kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai ● 

Rūko žibintai ● 

Galinio lango valytuvas ● 

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA  

Elektra valdomi priekinių durų langai ● 

Reguliuojamo aukščio vairas, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė, k.p. slankiojančios durys, antros eilės 
apšvietimas stoge 

● 

Šildomos priekinės sėdynės 83 

Comfort paketas (rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius, Dacia Plug&Radio garso sistema) ● 

Antros eilės apšvietimas apšvietimas ● 

DĖTUVĖS IR PRIEDAI  

Atvira dėtuvė, įtaisyta virš uždaromos prietaisų skydo dėtuvės ● 

Puodelių laikiklis, įtaisytas centrinio valdymo pulto priekyje / užpakalyje ● 

Vairuotojo pusėje įtaisyta prietaisų skydo dėtuvė ● 

Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų ● 

Bagažo uždangalas ● 

GARSO IR RYŠIO ĮRANGA  

Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio (radijas, USB, jungtis Bluetooth® ir nešiojamųjų grotuvų jungtis) ● 

 

Automobilio kaina su papildoma įranga: 13 732 Eur su pvm  
Automobilio kaina su papildoma įranga ir nuolaida: 12 877 Eur su pvm  
 
Naujiems Dacia automobiliams yra suteikiama 3+2 metų arba 100 000 km garantija ir 6 metų garantija 
kėbulo korozijai.  
 
Sergejus Višniakovas  
Tel: 8 (5) 274-7090  
Mob: +370-685-30070 


