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Visiškas saugumas  
bet kokiomis sąlygomis

Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. 
Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės eigos 
vaizdo kamera.

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP). Užtikrina automobilio stabilumą 
posūkiuose koreguodama stabdymo jėgos paskirstymą ir variklio sūkių skaičių. 

*Priklausomai nuo varianto





Access Open

PAGRINDINĖ ĮRANGA

 – Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus 
stabdymo pagalbos sistema (EBA), 
elektroninė stabilumo palaikymo sistema 
(ESP) ir traukos kontrolės sistema (ASR)
 – Priekinės ir šoninės oro pagalvės
 – Padangų oro slėgio jutikliai
 – Pavarų perjungimo svirties indikatorius
 – Įspėjimas prisisegti priekinius saugos diržus
 – Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti 
prie šoninių užpakalinių sėdynių
 – Važiavimo įkalnėn pagalbinė funkcija
 – Vairo stiprintuvas
 – Juodi priekinis ir užpakalinis buferiai
 – Išskirtinio dizaino priekiniai bei užpakaliniai 
žibintai ir šviesadiodžiai dienos žibintai
 – Iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai 
 – Juodos išorinės durų rankenos
 – Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
 – 15” plieniniai ratlankiaI Groomy
 – Nejudama užpakalinė sėdynė su 3 galvos 
atramomis
 – Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas
 – Rankiniu būdu valdomi priekinių ir 
užpakalinių durų langai

Pasirenkama įranga
 – Atsarginis ratas

PAGRINDINĖ ĮRANGA
OPEN = ACCESS +

 – Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai 
 – Rūko žibintai
 – 2 priekyje ir 2 užpakalyje įtaisyti garsiakalbiai
 – Nuotolinis centrinis durų užraktas
 – Elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu 
jungikliu iš vairuotojo pusės
 – Multimedijos įranga Dacia Plug & Radio: 
radijas, MP3 grotuvais, USB bei garso įrangos 
jungtis, laisvų rankų įranga Bluetooth®, prie 
vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas

Pasirenkama įranga:
 – Patogumą didinančios įrangos paketas 
(reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos 
diržas, vairaratis ir keleivio sėdynė)
 – Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
 – Atsarginis ratas**
 – Metalizuojamieji dažai
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Laureate
 – Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir 
šoninių veidrodžių korpusai
 – Reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos 
diržas
 – Elektra reguliuojami šildomi šoniniai 
veidrodėliai
 – Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
 – Reguliuojamo aukščio vairaratis
 – Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
 – 15” plieniniai ratlankiaI Popster

Pasirenkama įranga:
 – Metalizuojamieji dažai
 – 15” lengvojo lydinio ratlankiai Chamade
 – Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties 
rankena*

 – Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais
 – Atsarginis ratas**
 – Greičio reguliatorius-ribotuvas
 – Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės 
eigos vaizdo kamera
 – Elektra valdomi užpakalinių durų langai
 – Priekinis porankis
 – Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 
7 colių skersmens jutiklinis ekranas, 
navigacijos prietaisas, radijas (be CD 
grotuvo), USB bei garso įrangos jungtis, 
srautinis garso siųstuvas, laisvų rankų 
įranga Bluetooth®, prie vairaračio įtaisytas 
nuotolinis valdymo pultas 
 – Rytų Europos žemėlapis – išsami versija 
(galima su Media Nav Evolution įranga)

* Galvijų oda
** Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.

PAGRINDINĖ ĮRANGA
LAUREATE = OPEN +
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Spalvos Ratlankiai

KOSMOSO MĖLYNA  (RPR)(2) KOMETOS PILKA (KNA)(2) AUDINĖS RUDA (CNM)(2)

JUODASIS PERLAS (676)(2)ALPIŲ BALTA (369)(1) TAMSIAI MĖLYNA (D42)(1)

15” LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
CHAMADE

15” PLIENINIAI RATLANKIAI
GROOMY

15” PLIENINIAI RATLANKIAI
POPSTER

(1) Nemetalizuojamieji dažai.
(2) Metalizuojamieji dažai.
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1. RATLANKIAI
Pabrėžkite savo asmenybę su Runway ratlankiais. 
Tai suteiks jūsų automobiliui modernią ir neabejotinai 
dinamišką išvaizdą.

2. AUSTINIAI KILIMĖLIAI
Šie medžiaginiai kilimėliai ne tik tobulai dera prie 
automobilio interjero, bet ir yra itin kokybiški bei 
saugūs.

3. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ BAGAŽINĖS
SLENKSČIO DANGA
Įdėklas idealiai atitinka automobilio bagažinės formą 
ir patikimai saugo jos kiliminę dangą. Jis pagamintas iš 
praktiškos pusiau standžios medžiagos ir turi iškilius 
kraštus, kad būtų lengva valyti. Plastikinė danga 
skirta bagažinės slenksčiui apsaugoti.

4. TINKLELIS BAGAŽUI PRITVIRTINTI 
Važiuojant neleidžia bagažinėje gabenamam bagažui
judėti.
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5. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Turėdami šį laikiklį būsite pasirengę bet kokiems
nuotykiams. Galima pakreipti, kad netrukdytų
atidaryti bagažinės.

6. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS
Dailiai atrodančios šonų apsaugos juostos saugo
automobilio kėbulą nuo kasdien pasitaikančių
smulkių įbrėžimų.

7. PORANKIS
Patogu atsiremti ir naudoti kaip papildomą smulkių
daiktų dėtuvę. Galima pakelti arba nuleisti, kad būtų
patogaus aukščio.

8. ANT STOGO SKERSINIŲ MONTUOJAMA 
STOGO BAGAŽINĖ
Per kelias minutes ant stogo skersinių sumontuojama 
stogo bagažinė suteikia papildomo ploto kroviniui 
krauti.

9. SIGNALIZACIJA
Su elektronine automobilio įranga suderinta 
signalizacija reaguoja į bet kokį bandymą į jį
įsilaužti ir į bet kokį judesį jo salone.
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BAGAŽINĖS TALPA (dm3) (atitinka standartą  ISO 3 832)
5 vietų varianto 510
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas 1 257

MATMENYS (mm)
A Tarpuratis 2 635
B Bendras ilgis 4 358
C Priekinė iškyša 827
D Užpakalinė iškyša 896
E Atstumas tarp priekinių ratų 1 496

MATMENYS (mm)
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1 486
G Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais) 130
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais 1 517
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 751
H2 Bagažinės angos aukštis 406
J1 Plotis ties priekiniu porankiu 1 387
J2 Plotis ties užpakaliniu porankiu 1 389
K Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių 

sėdynių atlošų kelių aukštyje 177
L1/L2 Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių 1 733/1 994

MATMENYS (mm)
L3 Salono plotis tarp ratų arkų 1 013
M1 Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o 

kampu) 900

M2 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o 
kampu) 869

O1 Plotis priekyje virš porankio 1 415
O2 Plotis užpakalyje virš porankio 1 430
Y1 Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių 1 076

Matmenys





www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai 
yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta 
kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio 
iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų 
leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokiu 
nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.
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