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Avontuurlijke
Nieuwe Duster
pakt weer stoer uit.
Vanaf 11.990€ BTWi

(1)

Alle spots zijn gericht op Duster, het mythische
model van Dacia! De meest toegankelijke 4x4 van de
markt die al bij lancering een buitenbeentje bleek,
keerde intussen alle codes van het SUV-segment
ondersteboven. Met nagenoeg 45.000 verkochte
exemplaren in België in minder dan tien jaar tijd mag
Duster zich zonder blikken of blozen een icoon noemen.

Saloncondities

Vandaag onthult Dacia de volledig herdachte look van Duster: een nieuw,
uitgesproken en robuust, hedendaags design; nieuwe, gesofistikeerde
uitrusting; nieuw uitgekiend interieur. Dat alles met behoud van de sterke
troeven van Duster: zijn uitstekend boordgevoel en zijn onklopbare prijs.
Duster behoort tot de tien best verkochte SUV’s in België en Luxemburg.
Geen twijfel dat met Nieuwe Duster de schare Daciafans verder zal
aangroeien. Ontdek hem in detail op blz. 2 en 3.

METAALKLEUR AANGEBODEN OP HET HELE GAMMA!

Het Autosalon is al begonnen bij Dacia: kies uw favoriete model en
krijg de optie metaalkleur cadeau. Dit aanbod is geldig voor het hele
gamma. . Lees er meer over op blz. 4. (1) zie pagina 8

Dacia Product

Nieuwe
Dacia Duster
sterker en mooier
dan ooit
Het is nu al 8 jaar dat Duster een razend succes kent op de Belgische
SUV-markt en dat zijn fans weg zijn van zijn prestaties, zijn comfort en
zijn onovertroffen prijs..

Gesterkt door deze jarenlange ervaring, lanceert
Dacia nu haar totaal nieuwe Duster. Het model
werd helemaal heruitgevonden met het doel zich
onuitwisbaar in te schrijven in de geschiedenis van
Dacia. Duster heeft dan ook heel wat pijlen op zijn
boog, dankzij zijn vele voordelen.
We beginnen met zijn look. Van buitenaf bevestigt
Nieuwe Duster ongegeneerd zijn karakter van stoere
bink met een hedendaags, expressief en gespierd
design. Hij geeft ons volop het nakijken met zijn
verbrede radiatorrooster, zijn nieuwe lichtsignatuur,
een meer horizontale motorkap en een vergrote skid
vooraan. Allemaal kenmerken die hem een viriele en
bijzonder aantrekkelijke allure meegeven!

Lange ervaring op de weg, dat loont!
SEPTEMBER

2010

Alain Prost achter het stuur
van Duster op het ijscircuit
van de Trophée Andros.

Lancering van
Duster op de
Belgische markt

OCTOBER

2011
2

DECEMBER

2011
Duster blinkt uit op de
Rallye des Gazelles
(Marokko)

De reclamecampagne ‘Schandalig
goedkoop’ maakt indruk en demonstreert
het DNA van Dacia: mooie wagens voor
een heel toegankelijke prijs.

JANUARI

2012

APRIL

2013
De Beperkte Serie
Adventure oogst veel
succes in België.

Lancering van Dus
2 (Facelift)

NOVEMB

2013

DeGazetvanDacia

Gratis
metaalkleur
Nieuwe Dacia Duster vanaf

11.990 €

Aanbevolen catalogusprijs BTWi (1)

Over naar de binnenkant. Hoewel Nieuwe Duster voorrang geeft aan comfort, ontbreken ook ergonomie en kwaliteit
niet op het appel. De hyperfunctionele boordruimte werd helemaal hertekend en kreeg een nieuw dashboard en
nieuwe centrale frontpartij. De nieuwe zetels zitten als gegoten en laten zich comfortabel verstellen.
Wat uitrusting betreft, doet Dacia met deze Nieuwe Duster monden openvallen. Het technologische
uitrustingsniveau is werkelijk ongekend*: multiview camera, automatische airconditioning, instap- en startkaart,
dodehoekwaarschuwing, … stuk voor stuk extra’s die bijlange niet overbodig zijn en Nieuwe Duster op het niveau
brengen van heel wat duurdere concurrenten.

Afgebeeld model: Nieuwe Dacia Duster Comfort SCe 115. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 15 550 € BTWi. (1) zie pagina 8, (2) zie pagina 4. *volgens versie

BENZINE : (L/100KM) : 6,2 - 6,6. CO2 (G/KM) : 138 - 148. DIESEL : (L/100KM) : 4,4 - 4,7. CO2 (G/KM) : 123-125. (NEDC - NORM)
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De Beperkte Serie
Blackstorm scoort volop!

De wereldwijde verkoop
stijgt elk jaar.
Meer dan 600.000
voertuigen verkocht
in 2016 alleen al.

2016

JANUARI

2017
De prettige tv-spot
geïnspireerd door de hit van
Queen is een topper.

Gigantisch succes voor de
Beperkte Serie Saga!

2017

JANUARI

2018

SEPTEMBRE

Lancering van
Nieuwe Duster.

3

Dacia Focus

Achter het stuur van Nieuwe Dacia Duster
voor 7€/dag of 210€/maand .
(2)(3)

Enkele euro’s per dag. Meer moet dat niet zijn om met Dacia te rijden. Met de financiering van 4 jaar zonder
voorschot en een JKP van slechts 2,99%(2), profiteert u bovendien van garantie, onderhoud en bijstand gedurende
vier jaar. Met deze all-informule rijdt u in alle gemoedsrust, puur genietend van het rijplezier. Aarzel niet en kies uit
het Daciagamma het model van uw dromen. Met Dacia is uw financiering zo simpel als een-twee-drie.
(2) Representatief voorbeeld: promotioneel aanbod* van lening op afbetaling met laatste verhoogde maandaflossing geldig van
01/01/2018 tot en met 31/01/2018. Jaarlijks kostenpercentage 2,99% en vaste debetrentevoet 2,95%. Contante prijs
voor een nieuwe Dacia** : 14350€ BTWi, voorschot : 800 €, te financieren bedrag : 13 550 €, 59 maandaflossingen van 167,55 € waarvan
6 € voor de optie verlengde waarborg, laatste verhoogde maandaflossing : 5 050 €, totaal te betalen bedrag : 14 936 €. Deze twee contracten
zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.

*Dit aanbod EASYdeal bestaat uit een EASYfin Planning krediet, een verlengde waarborg en een onderhoudscontract en is voorbehouden aan particulieren op het hele Dacia gamma voor particulieren. Deze 3 contracten
zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. Jaarlijks kostenpercentage 2,99% en vaste debetrentevoet 2,95% voor een maximale duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot. Onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier door Alpha Credit n.v. (Kredietgever), Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, IBAN BE80 2100 0003 1677. Adverteerder: Renault België-Luxemburg n.v. (Invoerder),
Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403 463 679. Uw Renault-Dacia verdeler treedt op als kredietbemiddelaar. ** inclusief My Warranty optie (5 jaar / 100.000 km ). Het bereiken van één van deze twee
termijnen beëindigt het verlengde waarborg contract. (3) IIlustratief voorbeeld voor Duster Acces SCe 115 inclusief My Warranty en My Revision opties (4 jaar / 40 000 km): 13142 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag: 13142 €,
47 maandaflossingen van 210 € waarvan 6 € voor de optie verlengde waarborg My Warranty en 18 € voor het onderhoudscontract My Revision, laatste verhoogde maandaflossing van 4311 €, totaal te betalen bedrag : 14181 €.
Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.

Gratis metaalkleur
op het hele gamma.

(4)

Bij Dacia hoeft u het Autosalon niet af te wachten om er met een fonkelnieuwe wagen van door te gaan. Bij aankoop van een nieuwe Dacia geeft de constructeur u er de
metaalkleur bovenop, gratis wel te verstaan. Een echte meerwaarde voor uw wagen: metaalkleur beschermt het koetswerk immers beter tegen kleine krasjes en maakt
het onderhoud ook een stuk gemakkelijker.

Dacia Telex

Een financiering zonder interest?

Bij Dacia kan het.

FINANCIERING
JKP

0%

(5)

Met uw nieuwe Dacia bent u vertrokken voor jarenlang rijplezier. Wilt u hem meteen aankopen met een eenvoudige en transparante afbetaling? Dacia biedt u op
haar volledige gamma een financiering aan met een JKP van 0%. Het volstaat een voorschot te storten en uw gewenste Dacia is van u. Voor het saldo betaalt u een
vast maandbedrag gedurende drie jaar. Interessant, zo’n lening zonder interest, niet?

(5) Representatief voorbeeld: promotioneel aanbod* van lening op afbetaling geldig van 01/01/2018 tot en met 31/01/2018. Jaarlijks kostenpercentage en vaste
debetrentevoet 0%. Contante prijs voor een nieuwe Dacia**: 13880€ incl. BTW, voorschot: 5730€, te financieren bedrag: 8150€, 36 maandaflossingen van 226,39€ waarvan 8,61€
voor de optie verlengde waarborg, totaal te betalen bedrag: 8150€. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.
** Dit aanbod EASYdeal bestaat uit een EASYfin Classic krediet en een verlengde waarborg en is voorbehouden aan particulieren op het hele Dacia gamma voor particulieren. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met
identieke voorwaarden. Jaarlijks kostenpercentage en vaste debetrentevoet 0% voor een maximale duur van 36 maanden, met een minimaal voorschot van 30%. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Alpha Credit
n.v. (Kredietgever), Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, IBAN BE80 2100 0003 1677. Adverteerder: Renault België-Luxemburg n.v. (Invoerder), Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel,
BTW BE 0403 463 679. Uw Renault-Dacia verdeler treedt op als kredietbemiddelaar. ** inclusief My Warranty optie (5 jaar / 100.000 km). Het bereiken van één van deze twee termijnen beëindigt het verlengde waarborg contract.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
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Dacia Lifestyle

Personaliseer uw Nieuwe Duster
Pack Style: robuustheid gaat hand in
hand met elegantie
Een wagen met een dynamisch, stoer
design … en toch met klasse. Het Pack
Style verfraait uw nieuwe Duster met
stylingbars opzij, voor en achteraan.
Ze geven hem juist die toets elegantie
waarmee u ook met stijl de stad in rijdt.

Pack Adventure: voor een nog
stoerdere uitstraling
Bent u het type dat graag de
platgetreden paden verlaat en houdt
van een wagen met een gespierd
karakter? Dan is het Pack Adventure
echt iets voor u. Met dit Pack voorziet
u uw Nieuwe Duster van treeplanken
om makkelijker in- en uit te stappen
en een gechromeerde bullbar om de
voorbumper te beschermen.

Prijs BTW en montage inbegrepen: 865 €

Prijs BTW en montage inbegrepen: 1.080 €

Gechromeerde bullbar*

Stylingbar vooraan*

Treeplanken*

Zijdelingse stylingbars*

Stylingbar achteraan*

*Elk accessoire kan appart aangekocht worden.

Dacia Sandero

Familie Dacia
fier op kleine Sandero

Gratis
metaalkleur

Succes, dat kennen we bij Dacia. Ook
Sandero heeft heel wat harten doen
ontvlammen en is na al die jaren nog steeds
enorm populair. Hij heeft dan ook een
en ander te bieden: rijplezier, esthetiek,
comfort, veiligheid en een aantrekkelijke
prijs. Met zoveel kwaliteiten zal hij zijn
topplaatsje tussen de favorieten van de
Daciafamilie niet gauw kwijtspelen.

© DACIA

Dacia Sandero Stepway TCe 90

10.600 €
Aanbevolen catalogusprijs BTWi

(1)

Sandero, de kleine stadswagen van Dacia,
verdiende zijn sporen door zijn slimme
combinatie van ruim interieur met strakke
prijs, de uitstekende verhouding tussen
buitenafmeting en binnenvolume, praktische
indeling, zuinige motor en rijcomfort. Dankzij
deze troeven slaagt Dacia Sandero erin om
zijn voorkeurplaats tussen de toppers te
behouden.

Rij al met een Dacia Sandero voor

5 €/dag of 150 €/maand

(2)(6)

Standaarduitrusting op Sandero Stepway : ABS • Remhulpsysteem • Stuurbekrachtiging • ESP met antislipsysteem • Manuele airconditioning • Navigatiesysteem Media Nav • Mistkoplampen • Armsteun vooraan
• Snelheidsregelaar en -begrenzer
Afgebeeld model: Sandero Stepway TCe 90. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 10.970 € BTWi. (1) zie pagina 8, (2) zie pagina 4. (6) Illustratief voorbeeld voor Sandero SCe 75 inclusief My Warranty en My Revision opties
(4 jaar / 40 000 km) : 9046 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag : 9046 €, 47 maandaflossingen van 150 € waarvan 4 € voor de optie verlengde waarborg My Warranty en 18 € voor het onderhoudscontract My Revision,
laatste verhoogde maandaflossing van 2695 €, totaal te betalen bedrag: 9745 €. Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.

BENZINE: (L/100KM) : 5,1. CO2 (G/KM) : 114. DIESEL : (L/100KM) : 3,8. CO2 (G/KM) : 98. (NEDC - NORM)
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Dacia Logan

Wie zal Dacia Logan
tegenhouden?

Gratis
metaalkleur
Dacia heeft in het bijzonder een zwak
voor Logan. Met dit emblematische model
betrad Dacia de Belgische markt, meer
dan tien jaar geleden. Een opgemerkte en
opmerkelijke start voor deze eersteling van
Dacia, want met Logan bood Dacia ruimte,
comfort én gerieflijkheid. En dat voor een
prijs die de concurrenten het nakijken gaf.

© DACIA

Dacia Logan Lauréate SCe 75

9.400 €

Tien jaar later heeft Logan nog steeds een
streepje voor bij Daciafans. Wie anders kan
er prat op gaan zowel ruimte als comfort
en en leefbaarheid aan te bieden, met resp.
een koffer van 510 dm³, vijf volwaardige
zitplaatsen en 178 mm knieruimte? Om zoveel
kwaliteiten tezamen aan te reiken, en dat
bovendien tegen een onklopbare prijs, is er
wel wat visie nodig. Deze pionier verdient dus
ruimschoots zijn succes.

Rij al met een Dacia Logan voor

4 €/dag of 120 €/maand

(2)(7)

Aanbevolen catalogusprijs BTWi (1)

Standaarduitrusting op Logan Lauréate : ABS • Remhulpsysteem • Stuurbekrachtiging • ESP met antislipsysteem • Manuele airconditioning • Radio MP3 • Mistkoplampen • Armsteun vooraan

Dacia Logan MCV

Dacia Logan MCV,
één en al gulheid

Gratis
metaalkleur
Dacia Logan MCV is een wagen die ronduit
genereus is.
Bergruimte
nodig?
Alstublieft:
een
reuzenkoffer van 573 liter en een 1/3-2/3
achterbank die volledig neerklapbaar is.
Liefst een goed uitgeruste wagen? Kijk dan
eerder naar zijn serie-uitrusting, een merk
van een superieur segment waardig. Zegt u
geen nee tegen een goede motor? U kunt

kiezen tussen performante en ongelooflijk
stille diesel- en benzinemotorisaties. Neemt
u graag passagiers mee? U beschikt over vijf
volwaardige plaatsen.
Kortom, Dacia Logan MCV is een moderne
break, vol kwaliteiten en genereus. En als er
dan ook nog op zijn prijs niets aan te merken
valt kunt u alleen maar concluderen dat
gulheid een mooie karaktertrek is.

© DACIA

Dacia Logan MCV Stepway TCe 90 Rij al met een Dacia Logan MCV voor

13.100 €

Aanbevolen catalogusprijs BTWi

5 €/dag of 150 €/maand

(2)(8)

(1)

Standaarduitrusting op Logan MCV Stepway : ABS • Remhulpsysteem • stuurbekrachtiging • ESP met antislipsysteem • Manuele airconditioning • Radio MP3 • Mistkoplampen • Armsteun vooraan •
Parkeerhulpsysteem achteraan • Navigatiesysteem Media-Nav Evolution • Snelheidsregelaar en -begrenzer
Afgebeeld model: Logan Lauréate SCe 75. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 9770 € BTWi. Logan MCV Stepway TCe 90. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 13.470€ BTWi (1) zie pagina 8, (2) zie pagina 4. (7) Illustratief voorbeeld
voor Logan Sce 75 inclusief My Warranty en My Revision opties (4 jaar / 40 000 km) : 8046 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag : 8046 €, 47 maandaflossingen van 120 € waarvan 4 € voor de optie verlengde waarborg My Warranty
en 18 € voor het onderhoudscontract My Revision, laatste verhoogde maandaflossing van 3067 €, totaal te betalen bedrag: 8707 €. Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. (8) Illustratief voorbeeld voor
Logan MCV SCe 75 inclusief My Warranty en My Revision opties (4 jaar / 40 000 km) : 10046 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag : 10046 €, 47 maandaflossingen van 150 € waarvan 4 € voor de optie verlengde waarborg My Warranty
en 18 € voor het onderhoudscontract My Revision, laatste verhoogde maandaflossing van 3820 €, totaal te betalen bedrag: 10870 €. Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.

BENZINE : (L/100KM) : 4,9 - 5,4 CO2 (G/KM) : 109 - 120. DIESEL : (L/100KM) : 3,5 - 3,9 CO2 (G/KM) : 90 - 100. (NEDC - NORM)
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Dacia Duster

Dacia blinkt uit met uiterst uitgeruste
Beperkte Serie Duster Saga
Duster Saga paradeert op de baan als op een
catwalk, fier op zijn uitrusting: mistlampen,
airconditioning, snelheidsregelaar en –
begrenzer, parkeerhulpsysteem achteraan,
Media-Nav Evolution navigatie, alles erop

Dacia Duster Saga TCe 125 4 x 2
© DACIA

15.800 €
Aanbevolen catalogusprijs BTWi (1)

Gratis
metaalkleur

en eraan. Als juweel op de kroon is er dan nog
de prachtige, exclusieve zetelbekleding en
de met Dark Metal alu 16”-velgen verfraaide
wielen. Succes komt nooit per toeval.

Rij al met een Dacia Duster voor

7 €/dag of 210 €/maand

(2)(9)

Standaarduitrusting op Duster Saga : alu 16’’-velgen Dark Metal• Verchroomde uitlaatpijp • Donker getinte achterruiten en elementen in gesatineerd chroom: zijschorten, bodembeschermers voor/achter,
dakstaven • Snelheidsregelaar en -begrenzer • Lederen stuurwiel en versnellingspook • Manuele airconditioning • Media Nav Evolution • Modulariteitspack

Dacia Lodgy

Ruimte nodig?
Dacia Lodgy, da’s goed gezien!
Grote gezinnen maken graag slimme
keuzes. Als het gaat over mobiliteit, gaan
ze vooral op zoek naar een goed evenwicht
tussen ruimte en prijs.
Met Dacia Lodgy hoeven ze niet verder te
zoeken. Dacia Lodgy stelt ze een genereuze
binnenruimte voor, met zeven echte

Gratis
metaalkleur
zitplaatsen, verdeeld over drie gemakkelijk
toegankelijke zetelrijen. Met zijn koffer, een
van de grootste uit de categorie, kunt u zich
eens goed laten gaan. Dacia Lodgy biedt
ruimte naar hartenlust, voor slechts 9.990 €,
btwi. Ook met veel passagiers kan het
comfortabel. .

© DACIA

Dacia Lodgy Stepway TCe 115 (5pl.) Rij al met een Dacia Lodgy voor

15.500 €
Aanbevolen catalogusprijs BTWi

(1)

6 €/dag of 180 €/maand

(2)(10)

Standaarduitrusting op Lodgy Stepway : Mistkoplampen • Navigatiesysteem Media Nav • Parkeerhulpsysteem achteraan • Manuele airconditioning • Pack All-Road • Snelheidsregelaar en -begrenzer
Afgebeeld model: Duster Saga TCe 125 4x2. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 16200 € BTWi. Lodgy Stepway TCe 115 (5pl.). Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 15.900€ BTWi (1) zie pagina 8, (2) zie pagina 4. (9) Illustratief
voorbeeld voor Duster TCe 1.6 16v 4x2 inclusief My Warranty en My Revision opties (4 jaar / 40 000 km) : 13142 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag : 13142 €, 47 maandaflossingen van 210 € waarvan 6 € voor de optie verlengde
waarborg My Warranty en 18 € voor het onderhoudscontract My Revision, laatste verhoogde maandaflossing van 4311 €, totaal te betalen bedrag: 14181 €. Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. (10) Illustratief
voorbeeld voor Lodgy 1.6 inclusief My Warranty en My Revision opties (4 jaar / 40 000 km) : 11142 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag : 11142 €, 47 maandaflossingen van 180 € waarvan 6 € voor de optie verlengde waarborg
My Warranty en 18 € voor het onderhoudscontract My Revision, laatste verhoogde maandaflossing van 3557 €, totaal te betalen bedrag: 12017 €. Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden.

BENZINE : (L/100KM) : 5,5 - 6,4 CO2 (G/KM) : 124 - 145. DIESEL : (L/100KM) : 4,0 - 4,7 CO2 (G/KM) : 103 - 123. (NEDC - NORM)
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Dacia Dokker

Dacia Dokker: winnaar in de week,
kampioen in het weekend
Dacia Dokker is de duizendpoot bij
uitstek: neerklapbare achterzetels en
lage laaddrempel voor het werk tijdens de
week; vrijetijdswagen met 5 plaatsen en
comfortabele binnenruimte vol bergvakken

Dacia Dokker Stepway dCi 75
© DACIA

13.800 €
Aanbevolen catalogusprijs BTWi (1)

Gratis
metaalkleur

in het weekend. Dacia Dokker scoort over
de hele lijn en beantwoordt perfect aan de
praktische noden van gezinnen die flexibiliteit
vooropstellen. Houden zo, Dacia Dokker!

Rij al met een Dacia Dokker voor

5 €/dag of 150 €/maand

(2)(11)

Standaarduitrusting op Dokker Stepway : Mistkoplampen • Parkeerhulp achteraan • Media Nav Evolution • Pack All-Road • Manuele airconditioning • Snelheidsregelaar en -begrenzer

Dacia Dokker Van

Beperkte serie Work Edition,
de bedrijfswagen die het goed begrepen heeft
Terwijl de jaren voorbijvliegen, blijven
zelfstandigen met technische beroepen
voluit kiezen voor Dokker Van. Hij is dan
ook een ideale werkmakker. Voor hen
verenigt dit Daciamodel laadvolume en
robuustheid voor een haalbare prijs.
Dacia heeft volop ingezet op dit winnend
werkpaard, door de Beperkte Serie Dokker
Van Work Edition te lanceren: 3,3 m³ (tot zelfs

Dacia Dokker Van Work Edition SCe 100
(houten vloer inbegrepen*)

8.550 €

Aanbevolen catalogusprijs zBTW (1)

Gratis
metaalkleur

3,9 m³ in optie) nuttig volume, een enorm
laadvermogen en dCi 75 en 90 pk motorisaties
waarmee hij alles aankan. Deze praktische
bedrijfswagen is bovendien uitgerust met
mp3-radio,
elektrische
buitenspiegels,
centrale vergrendeling, elektrische ruiten,
een armsteun, een houten laadvloer*
(in accessoire) en zelfs een ingebouwde
boordcomputer. Dokker Van Work Edition blijft
een winnende gok!

Rij al met een Dacia Dokker Van 1.6
voor

89 €/maand

(12)

Standaarduitrusting op Dokker Van Work Edition : ABS met remhulpsysteem • Frontale airbag bestuurder en
passagier • Stuurbekrachtiging • Driepuntsveiligheidsgordels vooraan • Asymmetrische achterdeuren zonder ruiten
• Zijschuifdeur rechts zonder ruit • Buisvormig tussenschot • Linker zijpaneel zonder ruit • 8 bevestigingsringen in
de laadruimte • Dynamische stabiliteitsregeling ESP met antislipsysteem ASR • Radio-mp3 • Armsteun vooraan •
Elektrische ruiten • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening • Boordcomputer • Houten vloer*
Afgebeeld model: Dokker Stepway dCi 75. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 14200 € BTWi. Dokker Work Edition SCe 100. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: 9.170€ zBTW (1) zie pagina 8, (2) zie pagina 4. (11) Illustratief voorbeeld
voor Dokker 1.6 inclusief My Warranty en My Revision opties (4 jaar / 40 000 km) : 10142 € BTWi, voorschot: 0 €, te financieren bedrag : 10142 €, 47 maandaflossingen van 150 € waarvan 6 € voor de optie verlengde waarborg My Warranty en 18 €
voor het onderhoudscontract My Revision, laatste verhoogde maandaflossing van 3928 €, totaal te betalen bedrag: 10978 €. Deze drie contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. (12) Financiële leasing aanbod voorbehouden
voor professionele klanten geldig op Dokker Van tot 28/02/2018 op basis van catalogusprijzen en tarieven geldend op 01/12/2017. Dokker Van voorbeeld aan 89€ /maand voor een financiële renting van 60 maanden met een 1ste verhoogde huur van 15,3%
en een aankoopoptie van 20%.. Offerte aangeboden door Overlease, handelsnaam van RCI Financial Services n.v., Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0413.419.641. Afgebeeld model : Dokker Van Work Edition SCe 100. Catalogusprijs
opties inbegrepen : 9569 € zBTW (1). (*). Houten vloer te bestellen in accessoire na verkoop.

BENZINE : (L/100KM) : 5,7 - 6,2 CO2 (G/KM) : 130 - 140. DIESEL : (L/100KM) : 4,2 CO2 (G/KM) : 108. (NEDC - NORM)
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(1) Aanbevolen catalogusprijs geldig tot en met 31/01/2018. Version Française sur demande. Verantwoordelijke uitgever: Renault België Luxemburg N.V. Aline Hoffmann, Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel. Ondernemingsnr. 0403.463.679. IMilieuinformatie [K.B. 19.03.2004.] op www.dacia.be
(4) Aanbod geldig voor particulieren en professionelen bij aankoop van een nieuwe Dacia tot 31/01/2018.

