
NOUA 
DACIA SPRING
ACCESORII





ADAUGĂ 
O NOTĂ 
PERSONALĂ 
DE STIL
Personalizează designul exterior și interior al noii tale Dacia Spring electrice, grație 
accesoriilor exclusiviste și stilate ce îmbină utilul cu plăcutul.



DESIGN

PERSONALIZARE EXTERIOARĂ

1. 2. INSCRIPȚII PERSONALIZATE
Set de 3 autocolante perfect adaptate pentru ușa portbagajului, lateralele spate și contururile proiectoarelor 
față, pentru a ieși în evidență cu stil.

2.

1.



PERSONALIZARE INTERIOARĂ

1.

1. PRAGURI SPRING PENTRU 
PORTIERELE FAȚĂ ȘI COVORAȘE 
PERSONALIZATE PREMIUM, DIN 
MATERIAL TEXTIL
Eleganța și modernitatea încep la fiecare 
deschidere a portierei, grație pragurilor 
personalizate cu logo-ul Spring. Bucură-te de 
calitatea superioară a celor 4 covorașe textile ce 
asigură protecția completă a podelei.



TOTUL 
PENTRU 
O EXPERIENȚĂ 
COTIDIANĂ 
OPTIMĂ
Trăiește fiecare zi confortabil și relaxat la volanul noii tale Dacia Spring.
Accesoriile noastre practice și funcționale sunt concepute pentru a-ți optimiza 
experiența la volan. În același timp, protejăm pe termen lung interiorul și caroseria 
datorită protecțiilor personalizate.





CONFORT ȘI PROTECȚIE

1. ÎNCĂRCĂTOR CU INDUCȚIE PENTRU 
SMARTPHONE 
100% confort și simplitate! Ideal pentru încărcarea 
prin inducție a smartphone-ului în interiorul 
vehiculului.

2. KIT PENTRU FUMAT 
Accesoriu indispensabil pentru a păstra curățenia 
în interiorul vehiculului. Include o scrumieră și o 
brichetă.

3. LADĂ FRIGORIFICĂ
Te poate însoți pretutindeni! Ușor de transportat 
și conectat, această ladă frigorifică de 20 de litri 
păstrează alimentele și băutura la o temperatură 
potrivită, la rece sau cald, indiferent de anotimp.

VIAȚA LA BORD

1.

2. 3.



1. ORGANIZATOARE DE CONSOLĂ ȘI 
SUPORT DE PAHARE
Optimizează spațiul de depozitare din consolă cu 
organizatoarele dedicate și suporturile de pahare. 
Telefon, chei, monede, doze sau sticle, toate-ți 
sunt acum la îndemână.

2. COȘ PENTRU PICNIC
Poți merge la cumpărături sau la picnic cu acest 
coș elegant. Foarte practic și ușor de transportat.

3. ORGANIZATOR DE PORTBAGAJ 
MOBIL DACIA 
Accesoriu de depozitare inteligent care menține 
obiectele stabile în timpul transportului. Culoare: 
negru. Se fixează cu sistem velcro.

DEPOZITARE

2.

1. 3.

CONFORT ȘI PROTECȚIE



1. PROTECȚII LA DESCHIDEREA 
UȘILOR ȘI A RETROVIZOARELOR.
Gata cu zgârieturile de pe vopsea și de pe 
marginile portierelor și ale retrovizoarelor! 
Aceste protecții flexibile cu design minimalist vor 
amortiza durabil micile șocuri.
Indispensabile pentru mediul urban. 

2. APĂRĂTOARE DE NOROI FAȚĂ ȘI 
SPATE
Protejează eficient partea de jos a caroseriei 
vehiculului împotriva apei, noroiului și a pietrișului.

3. PROTECȚII LATERALE PORTIERE
Accentuează stilul robust al Daciei Spring 
protejând în același timp partea inferioară a 
portierelor.

1.

3.2.

PROTECȚIE EXTERIOARĂ



2.1.

CONFORT ȘI PROTECȚIE

PROTECȚIE INTERIOARĂ

1. COVORAȘE TEXTILE CONFORT
Set de covorașe textile, calitative și ușor de 
întreținut. Interiorul vehiculului are acum o 
protecție pe măsură.

2. PRAGURI SPRING PENTRU 
PORTIERELE FAȚĂ
Personalizează și protejează intrările în vehicul cu 
un set de protecții praguri, al căror finisaj cu logo-
ul Spring oferă un aer de exclusivitate rafinată.



3.

3. 4. TAVĂ REVERSIBILĂ PENTRU 
PORTBAGAJ
Ideală pentru transportul obiectelor care 
murdăresc. Materialul său impermeabil semi-rigid 
și marginile înalte nu lasă apa să treacă, rețin 
noroiul și sunt foarte ușor de curățat. Reversibil, 
textil-cauciuc, se potrivește oricărui tip de 
utilizare.

5. 6. PROTECȚIE PENTRU PORTBAGAJ 
MODULARĂ EASYFLEX
Acoperă întreaga zonă de încărcare pentru a 
transporta obiecte voluminoase. Versatilă și 
impermeabilă, aceasta se pliază și se desfășoară 
foarte ușor, pentru a se adapta la poziția locurilor 
din spate, chiar și când sunt rabatate.

7. PRAG PENTRU PORTBAGAJ 
ȘI COVORAȘ TEXTIL PENTRU 
PORTBAGAJ
Protejează-ți portbagajul pentru o perioadă 
îndelungată și beneficiază de materialul de 
înaltă calitate. Fabricat din inox, pragul îmbracă 
practic bara de protecție, adăugând în același timp 
o notă de stil. 5. 7.6.

4.





PENTRU 
LINIȘTE ȘI 
CONFORT
Dacia a dezvoltat pentru tine o gamă de accesorii care-ți asigură liniștea și confortul în 
orice situație.  Profită de acestea și condu fără grijă!



PENTRU LINIȘTE ȘI CONFORT

1. CAMERĂ DE BORD DUALĂ
Soluția optimă pentru liniștea ta în trafic.
Camera  față Full HD înregistrează automat traseul 
parcurs iar camera spate îți aduce un plus de 
siguranță și confort, monitorizând ce se întâmplă 
în spatele autoturismului.
Cu mod de parcare inteligent și senzor de mișcare 
inclus, te asiguri că mașina ta este în siguranță 
chiar și când nu ești lângă ea.

2. ASISTENȚĂ LA PARCARE FAȚĂ ȘI 
SPATE
Indispensabilă pentru o manevrare ușoară: 
senzorii integrați te avertizează despre obstacolele 
din fața și spatele autovehiculului.

3. SCAUN PENTRU COPIL – TRIFIX 2 
I-SIZE
Permite transportul în deplină siguranță a copiilor 
de la 15 luni la 4 ani. Foarte confortabil datorită 
designului, conectorilor ISOFIX și a curelei Top 
Tether integrate, se montează ușor și se adaptează 
în funcție de dimensiunile copiilor.

ASISTENȚĂ LA CONDUS ȘI SIGURANȚĂ

1.

3.2.



CABLURI DE ÎNCĂRCARE

1. GEANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
PENTRU DEPOZITARE 
O geantă utilă și practică: fabricată în Franța, din 
materiale reciclate, de persoane cu dizabilități, 
aceasta îți va permite să depozitezi cablurile, 
cumpărăturile sau altele, păstrându-ți portbagajul 
ordonat și liniștea interioară. Gri cu cusătură bleu, 
cu față interioară ușor de curățat. 

Să poți încărca oriunde înseamnă să ai cabluri la 
dispoziție. Pentru oricare dintre nevoile tale, poți 
găsi cablul potrivit în gama noastră.

2. CABLU DE ÎNCĂRCARE LA 
WALLBOX T2-T2, 32A

3. CABLU DE ÎNCĂRCARE LA PRIZĂ DE 
UZ CASNIC T2-E/F MONOFAZAT 16A

4. CABLU DE ÎNCĂRCARE LA PRIZĂ DE 
UZ CASNIC T2-E/F MONOFAZAT 10A

2.

3. - 4.
1.



DACIA SPRING

LISTA DE REFERINȚE
REFERINȚĂ CONFORT PLUS

DESIGN
Exterior
Autocolante personalizate 82 01 742 286 ••

Interior
Praguri uși față cu logo Spring 77 11 945 712 ••
Prag portbagaj 82 01 741 960 ••

CONFORT ȘI PROTECȚIE
Viața la bord
Organizator de consolă 96 15 049 05R ••
Organizator suport de pahare 77 11 945 469 ••
Kit pentru fumat 82 01 375 535 ••
Ladă frigorifică 77 11 431 405 ••
Organizator modular scaun spate 77 11 945 729 ••

Amenajare interioară
Covor pentru portbagaj cu logo Spring 82 01 741 933 ••
Tavă reversibilă de portbagaj cu logo Spring (2) 82 01 742 284 ••
Protecție modulară EeasyFlex pentru portbagaj 82 01 740 602 ••
Organizator de portbagaj mobil Dacia 82 01 653 542 ••
Plasă de organizare pe verticală 77 11 945 716 ••
Cutie compartimentată pentru organizare portbagaj 77 11 940 885 ••
Coș de picnic Dacia 77 11 943 404 ••
Geantă multifuncțională de organizare 77 11 943 111 ••

Covorașe
Covorașe din material textil Confort cu marca Spring 82 01 741 618 ••
Covorașe din material textil Premium cu marca Spring 82 01 741 621 ••
Covorașe din cauciuc 82 01 743 311 ••

Protecție pentru caroserie
Apărători noroi față Dacia 82 01 235 609 ••
Apărători noroi spate Dacia 82 01 235 609 ••
Protecții laterale parte inferioară portiere 82 01 711 253 ••
Protecții pentru marginile portierelor și retrovizoarelor 82 01 743 312 ••



REFERINȚĂ CONFORT PLUS

ÎNCĂRCARE
Cabluri de încărcare
Cablu de încărcare la priză de uz casnic T2-E/F monofazat 10A 77 11 943 515 ••
Cablu de încărcare la priză de uz casnic T2-E/F monofazat 16A 29 69 040 59R ••
Cablu de încărcare la wallbox T2-T2, 32A 77 11 943 517 ••

MULTIMEDIA
Telefonie
Încărcător prin inducție pentru smartphone 82 01 737 398 ••
Suport magnetic pe panoul de bord pentru smartphone 77 11 784 775 ••
Suport magnetic pe grila de ventilație pentru smartphone 77 11 784 774 ••

VIDEO
Dashcam Nextbase 222GW cu card SD 32GB 77 11 945 185 ••
Dashcam Nextbase 322GW cu card SD 32GB 77 11 945 184 ••
Cameră video duală Nextbase 322GW cu cameră spate și kit montaj 77 11 638 901 ••

SECURITATE
Asistență la condus
Asistență la parcare - față 82 01 742 645 ••
Asistență la parcare - spate 82 01 742 646 o(3)

Urgență și semnalizare
Suport fixare extinctor 96 61 158 44R ••
Extinctor 1 kg 82 01 712 928 ••
Kit de siguranță (4) 77 11 638 906 ••

Siguranța copilului
Scaun pentru copil Baby Safe 2 i-Size grupa 0+ 77 11 940 742 ••
Bază scaun auto copil Baby Safe i-size 77 11 940 741 ••
Scaun pentru copil Kidfix XP grupa 2 - 3 77 11 940 745 ••
Scaun pentru copil Trifix 2 i-Size grupa 1 77 11 940 744 ••

Lanțuri pentru zăpadă
Lanțuri standard pentru zăpadă 14’’ 77 11 578 466 ••
Lanțuri Premium Grip pentru zăpadă 14’’ 77 11 780 250 ••

•• : compatibil;  : compatibil; o : compatibil cu condițiile; - : incompatibil. (1) Kitul pentru fumători conține o scrumieră și brichetă. (2) Tava reversibilă cu margini înalte și față dublă – material textil și cauciuc. (3) Asistență la staționare spate opțional pe versiunea  : compatibil cu condițiile; - : incompatibil. (1) Kitul pentru fumători conține o scrumieră și brichetă. (2) Tava reversibilă cu margini înalte și față dublă – material textil și cauciuc. (3) Asistență la staționare spate opțional pe versiunea 
Confort Plus - E2+ a vehiculului. (4) Kitul de siguranță conține un extinctor, doua triunghiuri și o trusă de prim ajutor.Confort Plus - E2+ a vehiculului. (4) Kitul de siguranță conține un extinctor, doua triunghiuri și o trusă de prim ajutor.



DACIA SPRING

COMPATIBILITATE ACCESORII

Protecție pentru portbagaj modular 
EasyFlex

Tavă reversibilă pentru portbagaj 
cu marca Spring (față de cauciuc)

Organizator de portbagaj mobil 
cu logo Dacia

REFERINȚĂ 82 01 740 602 82 01 742 284 82 01 653 542

Protecție pentru portbagaj modular 
EasyFlex 82 01 740 602 - -

Tavă reversibilă pentru portbagaj 
cu marca Spring (față de cauciuc) 82 01 742 284 - -

Organizator de portbagaj mobil
cu logo Dacia 82 01 653 542 - -

- : incompatibil. Doar referințele enumerate în acest tabel fac obiectul de incompatibilitate între ele. Toate celelalte referințe sunt compatibile între ele și cu referințele enumerate mai sus.



REZERVAT ÎN 
EXCLUSIVITATE 
TUTUROR





Conținutul prezentei publicații este exact și actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la serii anterioare sau prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătățire permanentă 
a produselor sale, Dacia își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul legat de specificațiile, vehiculele și accesoriilor descrise și reprezentate în prezenta publicație. Asemenea 
modificări sunt aduse la cunoștința agenților Dacia în cel mai scurt timp. În funcție de țara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile ( în serie, ca 
opțiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultați agentul Dacia local pentru a primi cele mai recente informații. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, 
culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea 
parțială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicații, fără acordul scris în prealabil al Dacia.
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