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NOUA IMAGINE DACIA
Poate că ți-a atras deja privirea pe stradă noua emblemă Dacia, ori poate noile culori.
Vino în showroomurile Dacia și poți vedea toată gama de mașini cu noua imagine de marcă. 
S-ar putea să vrei să pleci cu una din ele acasă sau măcar la un test drive rapid.

DACIA FINANCE
Unele lucruri sunt greu de crezut până nu le vezi cu ochii tăi sau le auzi cu urechile tale.
Te așteptăm în showroom ca să te convingi singur: aprobare dosar de finanțare în 15 
minute, dobândă fixă pe toată durata contractului, până la 5 ani garanție și revizii incluse.

10.000 KM GRATUIȚI
Noul Spring Extreme este acum disponibil pentru tine, cu un nou design și un motor mai 
puternic de 65CP. Comandă noul Spring Extreme până la finalul lunii martie și beneficiezi de 
un card pre-paid pentru 10.000 km gratuiți*.

*Detalii în regulamentul de campanie disponibil pe dacia.ro și în rețeaua de agenți Dacia.

Redescoperă Dacia: noi oferte, noi beneficii, o nouă imagine! 
Vino în showroomurile Dacia între 10 martie-13 aprilie, testează modelul preferat 
și beneficiază de ofertele speciale prin Programul Rabla și Dacia Finance!
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NU RATA OFERTELE SPECIALE PRIN 
PROGRAMUL RABLA ȘI DACIA FINANCE!

NOUA DACIA JOGGER
Essential ECO-G 100 (5 locuri) 

TVA
INCLUS

•• Faruri cu aprindere automată
•• Sistem monitorizare presiune pneuri
•• Scaun șofer reglabil pe înălțime

•• Media Control
•• Jante 16”

12.990 

NOUA DACIA SPRING
Extreme Electric 65 

TVA
INCLUS

•• Aer condiționat manual
•• Limitator de viteză
•• Închidere centralizată cu telecomandă 

pe cheie
•• Oglinzi cu reglaj electric 

•• Media Display: sistem de navigație și 
multimedia cu ecran tactil 7

•• Sistem de prindere ISOFIX pentru 
locurile laterale spate

10.990 

NOUA DACIA 
SANDERO STEPWAY
Expression ECO-G 100 

TVA
INCLUS

•• Proiectoare ceață
•• Senzori parcare spate
•• Bare de pavilion longitudinale

•• Media Display
•• Jante 16"
•• Închidere centralizată

12.290 

NOUA DACIA DUSTER
Expression ECO-G 100

TVA
INCLUS

•• Aer condiționat cu reglare manuală
•• Proiectoare de ceață
•• Cruise control
•• Media Display

•• Oglinzi retrovizoare reglabile 
electric și dejivrante

•• Geamuri electrice față cu impuls pe 
partea șoferului

14.490

Oferte destinate persoanelor fizice, supuse unor condiții, fără valoare contractuală, în limita stocului disponibil, valabile până la 31 martie 2023. Prețurile 
sunt obținute prin scăderea din prețurile standard a contravalorilor primelor de casare și eco-bonusurilor (calculate la cursul 1 euro=5 lei):

• pentru modelul Dacia Duster Expression ECO-G 100 în valoare totală de 2900 euro, TVA inclus; a reducerii în valoare de 360 euro, TVA inclus 
aferentă campaniei promoționale Dacia Finance (vezi regulament)

• pentru modelul Dacia Jogger Essential ECO-G 100 (5 locuri) în valoare totală de 3200 euro, TVA inclus; a reducerii în valoare de 300 euro, TVA inclus 
aferentă campaniei promoționale Dacia Finance (vezi regulament)

• pentru modelul Dacia Spring Extreme Electric 65 în valoare maximă totală de 10.990 Euro, a reducerii de 470 Euro, TVA inclus aferentă Campaniei 
promoționale Dacia Finance (vezi Regulament)

• pentru modelul Dacia Sandero Stepway Expression ECO-G 100 în valoare totală de 3200 euro, TVA inclus; a reducerii în valoare de 310 euro, TVA 
inclus aferentă campaniei promoționale Dacia Finance (vezi regulament) și a reducerii comerciale de 200 euro oferită de Dacia

Prețurile nu conțin contravaloarea oricăror echipamente, accesorii sau dotări opționale. Modalitatea de calcul a reducerilor Rabla se bazează pe 
contravaloarea primei de casare și eco-bonusurilor, aşa cum sunt precizate în Proiectul de Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului 
Rabla, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului mediului, apelor și pădurilor. Reducerile sunt aplicabile de la momentul la care înscrierile vor fi 
disponibile în PSIPAN, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu și finanțat din Fondul pentru Mediu, conform regulamentului de campanie de la 
momentul respectiv, în limita stocului disponibil. Această ofertă este valabilă de la momentul publicării Ordinului de modificare a Ghidului de finanţare 
Rabla în Monitorul Oficial, sub condiția îndeplinirii de către solicitant a tuturor cerințelor prevăzute de Ghidul de finanțare Rabla valabil pentru anul 2023.
Oferte prin Dacia Finance, denumire comercială prin care operează RCI Leasing Romania IFN SA. Exemplu de calcul reprezentativ pentru un autovehicul 
Dacia Spring Extreme Electric 65, în valoare de 57 330 lei, cu 25% avans (14 332 lei), 707 lei rată de leasing lunară cu servicii (nu include CASCO). Dobândă 
de leasing fixă (8.9%). Costul total al finanțării include: comision de analiză dosar 350 lei, comision lunar de administrare 59 lei, cost efectiv înmatriculare 
106 lei, asigurare Trafic Accident 14 lei/lună, 42 997 lei valoarea totală finanțată, 11.74% DAE, durata 60 de luni, 24 695 lei valoare reziduală, valoare 
servicii 4 309 lei, 67 572 lei valoare totală plătibilă, se va întocmi obligatoriu RCA și CASCO de către utilizator sau de către finanțator. Valorile includ TVA.  
Curs de calcul estimat 1 euro = 5 lei. Serviciile și asigurările conținute de această ofertă promoțională pot fi achiziționate și împreună cu ofertele standard 
de finanțare. Pentru mai multe produse financiare adaptate dorinței și situației tale, te rugăm să ne contactezi într-unul din showroom-urile noastre 
sau prin e-mail/telefon. Produsul include valoarea contractului tip garanție extinsă Dacia Extenso valabil 24 luni sau 100.000 km (prima limită atinsă) 
și valoarea contractului de întreținere Easy Service valabil 5 ani de la livrare sau 100.000 km (prima limită atinsă) cu asistență rutieră cu autovehicul 
de înlocuire în limita a 3 zile. Contractul de întreținere include operațiunile (reviziile periodice) menționate în carnetul de întreținere al autovehiculului. 
Mașinile din imagine sunt cu titlu de prezentare.


