
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dacia Spring concept: een 
elektrische rEVolutie van Dacia 

• Dacia Spring voorproefje van voordeligste 100% elektrische auto van Europa 

• Eerste stadsauto met vier zitplaatsen in line-up van Dacia 

• Ideaal aanbod voor nieuwe mobiliteitsdiensten en particulieren 

Dacia doet zijn reputatie als ‘automotive game changer’ eer aan met de presentatie van de Dacia Spring. Deze 

100% elektrisch aangedreven showcar met vier zitplaatsen is een voorproefje van de eerste elektrische auto van 

Dacia die in 2021 op de markt komt. Het wordt bovendien de voordeligste elektrische auto van Europa. 

Een nieuwe Dacia rEVolution 

De showcar Dacia Spring is geheel in lijn met de visie van Groupe Renault ontworpen om betaalbare en 

duurzame mobiliteit voor iedereen te bieden, zonder de waarden en filosofie van Dacia uit het oog te verliezen. 

De Dacia Spring is een 100% elektrisch aangedreven stadsauto met vijf portieren, vier zitplaatsen en een 

eenvoudige instap die eenvoud, betrouwbaarheid en toegankelijkheid met elkaar combineert. 

Meer dan 200 kilometer range 

Mede dankzij het compacte formaat en bijzonder lage gewicht biedt de Dacia Spring – die in 2021 op de markt 

komt – een actieradius van meer dan 200 kilometer volgens de WLTP. Dit garandeert veelzijdigheid voor 

stressvrij gebruik in stedelijk gebied. Om de introductie van deze Dacia Spring succesvol te laten verlopen, maakt 

Dacia gebruikt van de 10-jarige ervaring van Groupe Renault als pionier en leider in elektrische mobiliteit. 

Elektrische stadsauto zet nieuwe standaarden 

De Dacia Spring Concept is een opvallende elektrische stadsauto met een SUV-achtige uitstraling die nieuwe 

standaarden zet in het EV-segment. De opvallende muisgrijze carrosserie wordt extra benadrukt door matte 

details in fluorescerend oranje, onder meer te vinden langs de zijschermen, dakstijlen, deurpanelen en skidplates 

vóór- en achterbumper. 

Speciale aandacht is gegeven aan de verlichting. Vooraan installeert Dacia full-LED-koplampen met een 

horizontale strip in het bovenste deel en vier grafische elementen geïntegreerd in de bumper. Aan de achterzijde 

creëren vier full-LED-achterlichten een ‘double-Y’ effect. Deze onderscheidende lichtsignatuur is kenmerkend 
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voor toekomstige Dacia-modellen. Dankzij de nieuwe lichtsignatuur, geribbelde motorkap en opvallende gesloten 

grille, straalt de Dacia Spring extra kracht en betrouwbaarheid uit. 

Tweevoudige toekomst 

De Dacia Spring komt met zijn krachtige elektromotor en compacte batterij – afgestemd op stedelijk gebruik – 

perfect tegemoet aan de behoeften van mensen woonachtig in steden en buitenstedelijke gebieden. Het is een 

robuust voertuig dat particuliere en zakelijk rijders alle voordelen van een elektrische auto biedt: rijcomfort, stilte, 

geen vibraties, geen lokale uitstoot en meer. Bovendien is de batterij eenvoudig op te laden en zijn de 

onderhoudskosten zeer beperkt. De Dacia Spring is tevens een ideale auto voor nieuwe mobiliteitsdiensten zoals 

autodeelprogramma’s. Groupe Renault heeft in deze markt de grootste vloot elektrische deelauto’s (7.800 stuks 

van Renault ZOE, Kangoo Z.E. en Twizy) in Europa. 

Succesvolle merkwaarden 

In slechts vijftien jaar tijd heeft Dacia diverse autosegmenten op zijn kop gezet met de Logan en Duster. Dacia 

blijft innoveren, ook in de toekomst en houdt vast aan zijn succesvolle merkwaarden: eenvoud, modern, 

betrouwbaar, robuust en eerlijk geprijsd. Die merkwaarden leverden tot dusver al 6,5 miljoen klanten op. Met de 

Logan, Sandero en Duster is Dacia zelfs koploper in Europa op de particuliere automarkt. 

 

Contact 
Perscontact: pr@dacia.nl 

Internetsites: www.dacia.nl – media.dacia.nl 

Facebook: facebook.dacia.nl – Twitter: twitter.dacia_nl 


