
 

 

 

 

 

VARIKLIS   COMFORT PLUS  

ELECTRIC 45      

 

SPRING Techniniai duomenys: 
VARIKLIS ELECTRIC 45 

Pavarų dėžė Automatinė 

Degalų tipas Elektra 

Maksimali galia kW (AG)/ aps/min 33 kW (44)/3 000 – 8 200 

Maksimalus sukimo momentas Nm aps./min 125 Nm/500 – 2 500 

Pagreitis 0-50 km/h (s) 5,8 

Pagreitis 0-100 km/h (s) 19,1 

Didžiausias greitis 125 

Baterijos talpa 27,4 kWh 

Baterijos tipas Lithium-ion 

Elektros įtampa sistemoje  240V 

Nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP mieste (km) 305 

Nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP bendras (km) 230 

Standartinis krovimo galingumas, AC (TYPE2 jungtis) Nuo 2 iki 6,5 kW 

Greito krovimo galingumas  (papildoma įranga) DC (CCS jungtis) 30 kW 

Krovimo greitis: 2,3 kW (vienfazis 10 A) (0-100%) 13 h 32 min 

Krovimo greitis: 3,7 kW Wallbox (vienfazis 16 A) (0-100%) 8h 28 min 

Krovimo greitis: 7,4 kW Wallbox (vienfazis 32 A) (0-100%) 4h 51 min 

Krovimo greitis: DC 125A stotelėje  (0-80%) 0h 56 min 

Nuosavas svoris (kg) 970 kg 

Maksimali masė (kg) 1300 kg 

  

DACIA SPRING 2021 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 

Dacia automobilių ekspertas  

Tel. +370 656 80929 

El. paštas: mantas@lautra.lt 

 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” 

a/s LT 037044060001307507 

Su gamintojo garantijos sąlygomis galite susipažinti: www.lautra.lt/garantijos-salygos. Planuojate įsigyti išsimokėtinai? Visa informacija ČIA 

 

mailto:mantas@lautra.lt
http://www.lautra.lt/
http://www.lautra.lt/garantijos-salygos
https://www.lautra.lt/finansavimas-naujiems-renault-automobiliams/


 

SAUGUMAS Kodas COMFORT PLUS 

LED dienos žibintai  ● 

Automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai  ● 

ABS/ESP  ● 

Aktyvi stabdymo sistema  AEB00 ● 

Priekinės saugos oro pagalvės  ● 

Šoninės saugos oro pagalvės priekiniams keleiviams  ● 

Šoninės saugos oro pagalvės užuolaidos priekiniams keleiviams  ● 

Tritaškiai saugos diržai su signalu apie neprisegtus keleivius  ● 

E-Call funkcija  ● 

Automatinis durų užrakinimas pradėjus važiuoti  ● 

ISOFIX tvirtinimas vaikiškų kėdučių  ● 

Padangų slėgio kontrolės sistema  ● 

PATOGUMAS   

Elektra valdomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai  ● 

Greičio ribojimo sistema  ● 

Elektrinis vairo stiprintuvas  ● 

Nuotolinis centrinio užrakto valdymas  ● 

Priekiniai ir galiniai langai valdomi elektra  ● 

Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius  ● 

Galinio lango valytuvas   ● 

Šildomas galinis stiklas  ● 

Galiniai atstumo jutikliai  ● 

Galinio vaizdo kamera  ● 

VIDUS   

Oranžinės spalvos apvadai aplink ventiliacijos groteles ir centrinę konsolę  ● 

Veidrodėlis skydelyje nuo saulės keleivio pusėje  ● 

Sulankstoma galinė sėdynė 1:1  ● 

Kišenėlės priekinių sėdynių nugarėlėse  ● 

3,5“ TFT prietaisų skydelis  ● 

12V jungtis priekyje  ● 

Dirbtinės odos sėdynių apmušalai su oranžiniais intarpais  ● 

Šlifuoto metalo išvaizdos durų vidaus intarpai  ● 

IŠORĖ   

DACIA Y dizaino galiniai žibintai  ● 

Oranžinės spalvos galinių veidrodėlių korpusai su integruotais posūkio žibintais  ● 

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos  ● 

Dekoratyvinės stogo kreipiančiosios su oranžiniais intarpais (netinkamos transportavimui)  ● 

Priekinės grotelės su DACIA emblema  ● 

„Electric“ žymėjimas ant galinio dangčio  ● 

MULTIMEDIJA   

2DIN radio grotuvas  ● 

Bluetooth ir USB jungtys  ● 

2 priekiniai garsiakalbiai  ● 

Apple CarPlay™ ir  Android Auto™ suderinamumas per USB  ● 

Media NAV 7“ multimedijos sistema su liečiamu ekranu  ● 

Išplėsti žemėlapiai MAPEST ● 

ELEKTROS PRIEDAI   

Krovimo kabelis iš rozetės 230V, 10A M2CA0 ● 

Greito krovimo funkcija CHARAP ĮSK 

RATLANKIAI   

14“ stilizuoti plieniniai ratlankiai DORIA  ● 

Normalaus dydžio atsarginis ratas  ● 

SPALVOS   

Metalizuoti dažai   ● 

Spalva metalizuota: Sidabrinė  ● 

GARANTIJA BATERIJAI   

8 metai arba 120.000 km  ● 

SPALVA MĖLYNA  ĮSK 

GARANTIJA AUTOMOBILUI  ● 

3 metai 100000 km  ĮSK 

Kaina 21.000 eur su pvm 


